
สลก.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ การสัมมนาเร่ือง นโยบายและแนะแนวทางการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของ ทร. ๒๖ เม.ย.๒๔๗๗
๒ นายทหารประชาสัมพันธ์  ทร. พ.ศ.๒๕๔๐ ๓  มี.ค.๔๐

สบ.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ กฎหมายท่ีเก่ียวกับผู้บังคับบัญชา พ.ศ.๒๕๓๑ ๖ ต.ค.๓๐
๒ นายทหารสารบรรณ ช้ันนายนาวา  (หลักสูตร  นสบ.  ช้ันนายนาวา)  พ.ศ.๒๕๕๑ ๙ ก.ย.๕๑
๓ นายทหารสารบรรณ ช้ันนายเรือ ( หลักสูตร นสบ. ช้ันนายเรือ) พ.ศ.๒๕๕๑ ๙  ก.ย.๕๑
๔ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ันพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๓  พ.ค.๕๐
๕ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ันพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา(วิชาการพิมพ) ์  พศ.๒๕๕๐ ๒๓  พ.ค.๕๐
๖ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๕๐(ปรับปรุง) ๒๗  พ.ย.๕๑
๗ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (วิชาการพิมพ) ์   พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๓  พ.ค.๕๐
๘ หลักสูตรการธุรการ พ.ศ.๒๕๕๐ (ปรับปรุง) ๒๗  พ.ย.๕๑
๙ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะ จ.อ. พ.จ.อ. พศ. สบ. วิชาการพิมพ์ ๑๗ มิ.ย.๕๓

กพ.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ นายทหารบัญชีพล  กพ.ทร.  พ.ศ.๒๕๓๐ ๑๘  พ.ย.๓๐
๒ นายทหารก าลังพล พ.ศ.๒๕๓๔ ๑๙  ก.ค.๓๓
๓ การฝึกวิชาทหารส าหรับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี  ๔  - ๕  ในส่วนของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๑ ๕  มี.ค.๕๑
๔ การฝึกวิชาทหารส าหรับ นศท.ทร. ช้ันปีท่ี  ๓ ๑๓ ม.ค.๕๓
๕ การฝึกวิชาทหารส าหรับ นศท.ทร. ช้ันปีท่ี ๑ - ๒ ๑๓ ม.ค.๕๓
๖ เล่ือนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนพรรคนาวิน สังกัด กร. พ.ศ.๒๕๕๓ ๖ ม.ค.๕๔
๗ เล่ือนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนพรรคนาวิกโยธิน พ.ศ.๒๕๕๓ ๖ ม.ค.๕๔
๘ เล่ือนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนพรรคนาวิน สังกัด สอ.รฝ. พ.ศ.๒๕๕๓ ๖ ม.ค.๕๔



ขว.ทร.
ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ

๑ เสมียนการข่าว  พ.ศ.๒๕๓๘ ๓  เม.ย.๓๘
๒ ข่าวกรองทหารเรือ  พ.ศ.๒๕๓๘ ๓  เม.ย.๓๘
๓ การรวบรวมพิเศษ  พ.ศ.๒๕๓๘ ๓  เม.ย.๓๘
๔ การรักษาความปลอดภัย  พ.ศ.๒๕๓๘ ๓  เม.ย.๓๘
๕ นายทหารสัญญาบัตรประจ า สน.ผชท.ทร. และ ภริยา  พ.ศ.๒๕๓๘ ๓  เม.ย.๓๘
๖ เสมียนประจ า สน.ผชท.ทร. และ ภริยา  พ.ศ.๒๕๓๘ ๓  เม.ย.๓๘
๗ หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ พ.ศ.๒๕๔๗ ๒๐ ก.ค.๔๗

กบ.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ การส่งก าลังบ ารุงระดับผู้ปฏิบัติ พ.ศ.๒๕๓๓ ๒๙  มี.ค.๓๓
๒ การส่งก าลังบ ารุงระดับผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๓๓ ๒๙  มี.ค.๓๓

สสท.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ นายทหารสัญญาณ พ.ศ.๒๕๔๙ ๑๘  พ.ค.๔๙
๒ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะนายทหารประทวน ช้ันพันจ่าเอก เหล่าทหารสัญญาณ  พ.ศ.๒๕๔๕ ๑๘  พ.ค.๒๒
๓ วิชาชีพเหล่าทหารสัญญาณช้ันจ่าเอก พ.ศ.๒๕๔๙ ๑๘  พ.ค.๒๒
๔ เพ่ิมวิชาช้ัน จ่าเอก เหล่าทหารสัญญาณ พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๘  มิ.ย.๓๕
๕ วิชาพลศึกษา เหล่าทัศนสัญญาณ  พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๙  มิ.ย.๓๕
๖ เจ้าหน้าท่ีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๙  มิ.ย.๓๘
๗ การรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสาร(นายทหารสัญญาบัตร)  พ.ศ.๒๕๔๓ ๒๙  มี.ค.๔๓
๘ การรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสาร(พนักงานส่ือสาร)  พ.ศ.๒๕๔๓ ๒๙  ก.ย.๔๓
๙ นายทหารส่ือสาร  พ.ศ.๒๕๔๔ ๔ ก.ย.๔๔

๑๐ นรจ.พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณช้ันปีท่ี ๒  พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ ม.ค.๕๗



๑๑ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะนายทหารประทวน ช้ัน พ.จ.อ. พรรค พศ.เหล่า สบ.จ าพวกกรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศ สสท.ทร. (๑๒๐ ชม.) ๑๕ ก.พ.๕๖
๑๒ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะนายทหารประทวน ช้ัน พ.จ.อ. พรรค พศ.เหล่า สบ.จ าพวกกรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศ สสท.ทร. (๒๔๐ ชม.) ๑๕ ก.พ.๕๖
๑๓ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะนายทหารประทวน ช้ัน จ.อ. พรรค พศ.เหล่า สบ.จ าพวกกรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศ สสท.ทร. (๑๒๐ ชม.) ๑๕ ก.พ.๕๖
๑๔ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะนายทหารประทวน ช้ัน จ.อ. พรรค พศ.เหล่า สบ.จ าพวกกรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศ สสท.ทร. (๒๔๐ ชม.) ๑๕ ก.พ.๕๖
๑๕ พนักงานโซนาร์เบ้ืองต้น พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ ม.ค.๕๗
๑๖ พนักงานทัศนสัญญาณและครูพลศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ ม.ค.๕๗
๑๗ พนักงานทัศนสัญญาณและครูพลศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ ๑๔ มิ.ย.๖๕
๑๘ นักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๔ มิ.ย.๖๔

กพร.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ กิจการพลเรือนส าหรับนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๔๔ ๒๐  ก.พ.๔๔
๒ นายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา พ.ศ.๒๕๔๔ ๒๗  เม.ย.๔๔
๓ นายทหารกิจการพลเรือน พ.ศ.๒๕๔๔ ๒๗  เม.ย.๔๔
๔ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๔๖ ๒๔ ก.พ.๔๖
๕ การเจราต่อรองในสภาวะวิกฤต พ.ศ.๒๕๖๕ ๗ ม.ค.๖๕
๖ การถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ๗ ม.ค.๖๕
๗ นายทหารกิจการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๔ ๒ ก.ย.๖๔
๘ นายทหารกิจการพลเรือนส าหรับนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๖๔ ๒ ก.ย.๖๕

สปช.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ นายทหารงบประมาณ (ระดับผู้ปฏิบัต) ิ พ.ศ.๒๕๓๑ ๑๒  ก.ย.๓๑
๒ หลักสูตรการบริหารงานและงบประมาณ(ระดับผู้บริหาร) พ.ศ.๒๕๓๑ ๑๒  ก.ย.๓๑
๓ การพัฒนาองค์การ พ.ศ.๒๕๓๑ ๑๘  ต.ค.๓๑
๔ เสมียนงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๙ ๓  เม.ย.๓๙
๕ ระบบการวางแผนงานการท าก าหนดการและการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐ ๑๙  ส.ค.๔๐



๖ หลักสูตรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน พ.ศ.๒๕๔๔ ๑๘  ธ.ค.๔๔
สตช.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ นายทหารตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๖ ๗ พ.ย.๕๖

กร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ันพันจ่าเอก พรรคกลิน (ช่างเคร่ืองบิน) กองพัฒนาการช่าง ศูนย์ซ่อมอากาศยาน กบร.กร. พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๒ พ.ค.๕๗
๒ พนักงาน EW  พ.ศ.๒๕๒๑ ๑๙  ม.ค.๒๒
๓ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ันจ่าเอก พรรคกลิน (ช่างเคร่ืองบิน) กองพัฒนาการช่าง ศูนย์ซ่อมอากาศยาน กบร.กร. พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๒ พ.ค.๕๗
๔ พนักงานศูนย์ยุทธการ  พ.ศ.๒๕๒๒ ๓๐  พ.ค.๒๒
๕ เคร่ืองยนต์ดีเซล แบบ จ. ี เอ็ม ๖-๗๑  พ.ศ.๒๕๒๒ ๒๘ ส.ค.๒๒
๖ เคร่ืองยนต์ดีเซล แฟร์แบงค์มอส  พ.ศ.๒๕๒๒ ๑๕  ต.ค.๒๒
๗ เจ้าหน้าท่ีหน่วยซ่อม  พ.ศ.๒๕๒๓ ๘  ก.ย.๒๓
๘ นายทหารใหม่ (กล.ก) พ.ศ.๒๕๒๕ ๒๙  พ.ย.๒๓
๙ เจ้าหน้าท่ีระบบไฟฟ้าเรือ พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๘  ก.ค.๕๑

๑๐ เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองท าความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑   ขาด ๑๘  ก.ค.๕๑
๑๑ เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองกังหันก๊าซ  LM  2000  พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๘  ก.ค.๕๑
๑๒ เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองยนต์ดีเซล  ดีทรอยท์  พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๘  ก.พ.๕๑
๑๓ ปืน  ๗๖/๖๒ OTO  MELARA  พ.ศ.๒๕๒๘ ๒๘  ก.พ.๒๙
๑๔ ระบบไฟฟูาเรือ  (สัญญาบัตร) ๑๘  ก.ค.๕๑
๑๕ พลทหารกองหนุนพรรคกลิน พ.ศ.๒๕๒๙ ๑๑  เม.ย.๒๙
๑๖ นายปืนกล  ๒๐ อ.  GAM  CO - ๑  พ.ศ.๒๕๒๙ ๖ ต.ค.๒๙
๑๗ นายปืน  ๗๖/๕๐  พ.ศ.๒๕๒๙ ๖ ต.ค.๒๙
๑๘ เคร่ืองยนต์ดีเซล  MWM  พ.ศ.๒๕๒๙ ๖ ต.ค.๒๙
๑๙ ปฏิบัติการในล าน้ า พ.ศ.๒๕๒๙ ๖ ต.ค.๒๙



๒๐ นายปืนกล  ๔๐/๖๐  พ.ศ.๒๕๒๙ ๖ ต.ค.๒๙
๒๑ พนักงานส่ือสารทางยุทธวิธี  พ.ศ.๒๕๒๙ ๖ ต.ค.๒๙
๒๒ ครูทหาร  พ.ศ.๒๕๒๙ ๖ ต.ค.๒๙
๒๓ ระบบการซ่อมบ ารุงตามแผน  พ.ศ.๒๕๒๙ ๖ ต.ค.๒๙
๒๔ จ่าใหม่เหล่าปืนใหญ่ (รร.ชุมพลฯ)  พ.ศ.๒๕๒๙ ๖ ต.ค.๒๙
๒๕ พลทหารกองหนุน เหล่าตอร์ปิโด  พ.ศ.๒๕๒๙ ๒๕  ส.ค.๒๙
๒๖ นายปืนกล  ๔๐L๗๐  พ.ศ.๒๕๒๙ ๒๕  ส.ค.๒๙
๒๗ นายทหารใหม่ นว. (รร.นร.ต่างประเทศ)  พ.ศ.๒๕๒๙ ๒๕  ส.ค.๒๙
๒๘ นักเรียนท าลายใต้น้ าจู่โจม  พ.ศ.๒๕๒๙ ๖ ต.ค.๒๙
๒๙ พลทหารกองหนุน เหล่าสามัญ  พ.ศ.๒๕๒๙ ๖ ต.ค.๒๙
๓๐ พลทหารกองหนุน เหล่าปืนใหญ่  พ.ศ.๒๕๒๙ ๖ ต.ค.๒๙
๓๑ พันจ่ากองหนุน เหล่าปืนใหญ่  พ.ศ.๒๕๒๙ ๒๒  ต.ค.๒๙
๓๒ จ่ากองหนุนเหล่าปืนใหญ่  พ.ศ.๒๕๒๙ ๒๒  ต.ค.๒๙
๓๓ พันจ่ากองหนุน พรรคกลิน  พ.ศ.๒๕๒๙ ๒๒  ต.ค.๒๙
๓๔ จ่ากองหนุน พรรคกลิน  พ.ศ.๒๕๒๙ ๒๒  ต.ค.๒๙
๓๕ พันจ่ากองหนุน เหล่าสามัญ  พ.ศ.๒๕๒๙ ๕  ก.พ.๓๐
๓๖ จ่ากองหนุน เหล่าสามัญ  พ.ศ.๒๕๓๐ ๕  ก.พ.๓๐
๓๗ นักท าลายใต้น้ าจู่โจมช้ันสูง  พ.ศ.๒๕๓๐ ๒๒  พ.ค.๓๐
๓๘ การจัดพัสดุภายในเรือ  พ.ศ.๒๕๓๐ ๑๕ ก.ค.๓๐
๓๙ พันจ่ากองหนุน เหล่าตอร์ปิโด  พ.ศ.๒๕๓๐ ๑๕ ก.ค.๓๐
๔๐ จ่ากองหนุนเหล่าตอร์ปิโด   พ.ศ.๒๕๓๐ ๑๕ ก.ค.๓๐
๔๑ นายทหารใหม่ รร.นร.  พ.ศ.๒๕๓๐ ๒๘  ธ.ค.๓๐
๔๒ เรือและอาวุธรุ่นใหม่ในกองทัพเรือ  พ.ศ.๒๕๓๒ ๑๖  มิ.ย.๓๒
๔๓ ปืน  ๕๗/๗๐  พ.ศ.๒๕๓๓ ๙  เม.ย.๓๓
๔๔ พนักงานทัศนสัญญาณประจ าเรือ  พ.ศ.๒๕๓๓ ๙  เม.ย.๓๓



๔๕ นายทหารใหม่กรมประมง พ.ศ.๒๕๓๔ ๒๗  ส.ค.๓๔
๔๖ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ส่วนของ กร.  พ.ศ.๒๕๓๔ ๑๗  ธ.ค.๓๔
๔๗ ช่างอากาศยานเบ้ืองต้น  พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๓  พ.ค.๓๖
๔๘ ช่างเคร่ืองยนต์อากาศยาน  พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๓  พ.ค.๓๖
๔๙ ช่างไฟฟูาอากาศยาน  พ.ศ.๒๕๓๖ ๑๓  พ.ค.๓๖
๕๐ ช่างอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน  พ.ศ.๒๕๓๖ ๑๓  พ.ค.๓๖
๕๑ ช่างล าตัวและนิวดรอลิคส์อากาศยาน  พ.ศ.๒๕๓๖ ๑๓  พ.ค.๓๖
๕๒ ช่างซ่อมโครงสร้างอากาศยาน  พ.ศ.๒๕๓๖ ๑๓  พ.ค.๓๖
๕๓ ฝึกภาคสนาม นศท. ช้ันปีท่ี ๔ สังกัด ทร. พ.ศ.๒๕๓๖ ๑๗  พ.ย.๓๖
๕๔ การด าน้ า พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๕  มิ.ย.๓๗
๕๕ ต้นกลเรือ  (กล.ก./กล.ข.)  พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๘  ก.ค.๕๑
๕๖ เคร่ืองกังหันก๊าซ (ปรับปรุงใหม) ่  พ.ศ.๒๕๓๘ ๑๘  ก.ค.๓๘
๕๗ พนักงานโซนาร์  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๑  ส.ค.๓๙
๕๘ กวาดทุ่นระเบิด  (สัญญาบัตร) พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๑  ส.ค.๓๙
๕๙ พลกวาด - ล่าท าลายทุ่นระเบิด พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๑  ส.ค.๓๙
๖๐ ล่าท าลานทุ่นระเบิดสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๔๘

๖๑ พนักงานเคร่ืองมือสงครามอิเล็กทรอนิกส์  และ  IFF  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๑  ส.ค.๓๙
๖๒ การปฏิบัติงานใต้น้ า (ทหารกองประจ าการ) พ.ศ.๒๕๔๐ ๑๘  มี.ค.๔๐
๖๓ การบริหารงานซ่อมบ ารุงอากาศยานด้วยระบบสารสนเทศ  พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๕  ส.ค.๔๐
๖๔ เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงประจ าอาคาร  พ.ศ.๒๕๕๑  เปล่ียนช่ือ "การดับเพลิงและการกู้ภัย  (ประทวน)  พ.ศ.๒๕๕๒ ๑๘  ก.ค.๔๑ ๑๕ ม.ค.๕๒

๖๕ ผู้อ านวยการดับเพลิงประจ าอาคาร  พ.ศ.๒๕๕๑  เปล่ียนช่ือ  "การดับเพลิงและกู้ภัย (สัญญาบัตร) พ.ศ.๒๕๕๒ ๑๘  ก.ค.๕๑ ๑๕ ม.ค.๕๒

๖๖ หลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบ DORNIER  ๒๒๘ พ.ศ.๒๕๔๑ ๓๑  มี.ค.๔๑
๖๗ ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบ UP - ๓T / P - ๓T พ.ศ.๒๕๔๑ ๓๑  มี.ค.๔๑
๖๘ ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบ บ.ขล.๑   ก/ข  (AV - ๘) พ.ศ.๒๕๔๒ ๑๒  พ.ค.๔๒
๖๙ ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบ บ.จต.๑   ก/ข  (A - ๗) พ.ศ.๒๕๔๒ ๑๐  ก.ย.๔๒



๗๐ ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานแบบ ฮ.ปด.๑ (S - ๗๐ B) พ.ศ.๒๕๔๒ ๑๗  ม.ค.๔๓
๗๑ การตรวจท่ีไม่ท าลายช้ินงาน  พ.ศ.๒๕๔๔ ๒๖  ม.ค.๔๔
๗๒ การให้ค าแนะน าการบิน  พ.ศ.๒๕๔๔ ๒  ก.พ.๔๔
๗๓ การควบคุมการจราจรทางอากาศในสนามบิน  พ.ศ.๒๕๔๔ ๒  ก.พ.๔๔
๗๔ การควบคุมการจราจรทางอากาศให้กับอากาศยานท่ีเข้ามาหรือออกไปจากสนามบิน  พ.ศ.๒๕๔๔ ๒  ก.พ.๔๔
๗๕ ต้นปืน พ.ศ.๒๕๔๔          ยกเลิก ๑๙  ก.ค.๔๔
๗๖ อาชีพ พ.จ.อ. การอาวุธ พ.ศ.๒๕๔๔ ๑๙  ก.ค.๔๔
๗๗ นายทหารป้องกันความเสียหาย กล.ข. / นว.ข. พ.ศ.๒๕๔๔ ๕ ก.ย.๔๔
๗๘ การตรวจค้นจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล พ.ศ.๒๕๔๔ ๕ ก.ย.๔๔
๗๙ ป้องกันและก าจัดสนิมอากาศยาน พ.ศ.๒๕๔๔ ๗  ก.ย.๔๔
๘๐ ช่างตรวจอากาศยาน  พ.ศ.๒๕๔๔ ๗  ก.ย.๔๔
๘๑ น.๑ (นายช่างกล) พ.ศ.๒๕๔๔    เปล่ียนช่ือเป็น  "นายทหารใหม่พรรคกลิน  (รร.นร.) ๑๙  ต.ค.๔๔
๘๒ นายทหารพรรคกลินประจ าเรือ  (กล.ก./กล.ข.) พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๘  ก.ค.๕๑
๘๓ ช่างซ่อมโครงสร้างอากาศยานประเภทวัสดุผสม พ.ศ.๒๕๔๔ ๑๗  มิ.ย.๔๕
๘๔ ก าลังพลประจ าเรือพานิชย์(ฝ่ายเดินเรือ)  พ.ศ.๒๕๔๖ ๗  ก.ค.๔๖
๘๕ ก าลังพลประจ าเรือพานิชย์(ฝ่ายช่างกล)  พ.ศ.๒๕๔๖ ๗  ก.ค.๔๖
๘๖ หลักสูตรการขับข่ีรถลากจูงอากาศยาน  พ.ศ.๒๕๔๖ ๓๑  พ.ค.๔๗
๘๗ ผบ.เรือขนาดเล็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ๓๑  พ.ค.๔๗
๘๘ เจ้าหน้าท่ีประจ าปืน  ๔.๕ น้ิว มาร์ค ๘ แผนกการปืน พ.ศ.๒๕๔๖ ๗  มิ.ย.๔๗
๘๙ อาวุธปราบเรือด าน้ า  พ.ศ.๒๕๔๖ ๗  มิ.ย.๔๗
๙๐ เจ้าหน้าท่ีประจ าปืนกล ๓๗ มม. แบบ ๗๖ แท่นคู่   พ.ศ.๒๕๔๖ ๗  มิ.ย.๔๗
๙๑ เจ้าหน้าท่ีประจ าปืน ๑๐๐ มม.แบบ ๗๙ แท่นคู่ พ.ศ.๒๕๔๖ ๗  มิ.ย.๔๗
๙๒ อุปกรณ์สนับสนุนอากาศยานภาคพ้ืน GROUND  SUPPORT EQUIPMENT พ.ศ. ๒๕๔๖ ๓๑  พ.ค.๔๗
๙๓ นายปืนกล ๓๐ มม. เอ็ม.เอส.ไอ. พ.ศ.๒๕๔๖ ๗  มิ.ย.๔๗
๙๔ พนักงานศูนย์ยุทธการประจ าเรือ พ.ศ.๒๕๔๗ ๙  ก.ย.๔๗



๙๕ นายทหารช่างอากาศยาน พ.ศ.๒๕๔๗ ๘   ก.ย.๔๗
๙๖ นายทหารปราบเรือด าน้ าและควบคุมอากาศยานปราบเรือด าน้ า พ.ศ.๒๕๔๘ ๒๕  ต.ค.๔๘
๙๗ ยกพลข้ึนบก (สัญญาบัตร) พ.ศ.๒๕๔๖ ๑๔  ต.ค.๔๗
๙๘ ยกพลข้ึนบก (ประทวน) พ.ศ.๒๕๔๖ ๑๔  ต.ค.๔๗
๙๙ เคร่ืองมืออุปกรณ์เดินเรือและการเรือ พ.ศ.๒๕๔๗ ๑๔  ต.ค.๔๗

๑๐๐ การตรวจค้นจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล (ประทวน ) พ.ศ.๒๕๔๙ ๑๗  พ.ย.๔๙
๑๐๑ ผบ.เรือขนาดเล็ก  (นว.ก.)  พ.ศ.๒๕๕๐ ๒ ก.ค.๕๐
๑๐๒ เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองจักรไอน้ าก าลังดันสูง  พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๘ ก.ค.๕๑
๑๐๓ เจ้าหน้าท่ีธุรการในเรือ  พ.ศ.๒๕๕๐ ๒ ก.ค.๕๐
๑๐๔ นายปืนกล  .๕๐  น้ิว  เอ็ม.๒  ล ากล้องหนัก พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๑  ส.ค.๔๙
๑๐๕ นายปืนกล  ๒๐  มม.  มาร์ค  ๔  พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๑  ส.ค.๔๙
๑๐๖ เจ้าหน้าท่ีอาวุธปล่อยน าวิถีประจ าเรือ  พ.ศ.๒๕๔๙ ๑๗  พ.ย.๔๙
๑๐๗ ระบบป้องกันตนเองระยะประชิด  (CIWS)  พ.ศ.๒๕๔๙ ๑๗  พ.ย.๔๙
๑๐๘ นายทหารประจ าเรือพรรคนาวิน พ.ศ.๒๕๔๙ ปรับปรุง เป็นหลักสูตรหลักสูตรนายทหารประจ าเรือพรรคนาวิน   พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๓  พ.ย.๔๙ ๑๕  ม.ค.๕๒

๑๐๙ อาชีพจ่าเอกเหล่าทหารสามัญ  พ.ศ.๒๕๔๙ ๑๗  พ.ย.๔๙
๑๑๐ เคร่ืองยนต์ดีเซล  MTU  และระบบควบคุมเคร่ืองจักร  -  ไฟฟ้า  พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๒  มิ.ย.๕๐
๑๑๑ ต่อสู้อากาศยานระยะใกล้  พ.ศ.๒๕๔๙ ๑๗  พ.ย.๔๙
๑๑๒ อาชีพพันจ่าเอกเหล่าทหารสามัญ  พ.ศ.๒๕๔๙ ๑๗  พ.ย.๔๙
๑๑๓ พลทหารใหม่  กร.  เหล่าทหารการปืน  พ.ศ.๒๕๕๐ ๘  มิ.ย.๕๐
๑๑๔ พลทหารใหม่  กร. เหล่าทหารอาวุธใต้น้ า  พ.ศ.๒๕๕๐ ๘  มิ.ย.๕๐
๑๑๕ พลทหารใหม่  กร. เหล่าทหารสามัญ   พ.ศ.๒๕๕๐ ๘  มิ.ย.๕๐
๑๑๖ พลทหารใหม่  กร.  พรรคกลิน  พ.ศ.๒๕๕๐ ๘  มิ.ย.๕๐
๑๑๗ พนักงานโซนาร์  (ประทวน)  พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๔  ส.ค.๔๙
๑๑๘ จ่าใหม่เหล่าทหารสามัญ  พ.ศ.๒๕๔๙ ๑๗  พ.ย.๔๙
๑๑๙ ระบบซ่อมบ ารุงตามแผนข้ันต้น  พ.ศ.๒๕๕๐ ๙  ก.ค.๕๐



๑๒๐ การปฏิบัติงานใต้น้ า  พ.ศ.๒๕๔๙ ๑๒  ก.ค.๕๐
๑๒๑ เจ้าหน้าท่ีประจ าดาดฟ้าเฮลิปคอปเตอร์  พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๑  ส.ค.๔๙
๑๒๒ ต้นหนอากาศยาน

๑๒๓ ศูนย์ยุทธการและการส่ือสาร (สัญญาบัตร )พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๔  ส.ค.๕๐
๑๒๔ สงครามอิเล็กทรอนิกส์  (สัญญาบัตร)  พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๙  มี.ค.๔๓
๑๒๕ เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองยนต์ดีเซล  MTU.  พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๘  ก.ค.๕๑
๑๒๖ เจ้าหน้าท่ีระบบควบคุมเคร่ืองจักรและไฟฟ้า  พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๘  ก.ค.๕๑
๑๒๗ เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองยนต์ดีเซล  MTU. ๒๐๐๐ และระบบควบคุมเคร่ืองจักร  พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๖ พ.ย.๕๐
๑๒๘ เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์  พ.ศ.๒๕๕๐  เปล่ียนช่ือเป็น   "การดับเพลิงและกู้ภัย  เฮลิคอปเตอร์  พ.ศ.๒๕๕๒ ๑๖ พ.ย.๕๐ ๑๕ ม.ค.๕๒

๑๒๙ ผบ.เรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ า พ.ศ.๒๕๕๖ ๘ ก.ค.๕๖
๑๓๐ นายทหารป้องกันความเสียหาย กล.ก/นว.ก. พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๓  พ.ย.๕๐
๑๓๑ นายทหารการอาวุธน าวิธี พ.ศ.๒๕๕๐ ปรับปรุง (รวมเป็นหลักสูตรต้นปืน  และนายทหารอาวุธน าวิถี) ๓๐  ต.ค.๕๐
๑๓๒ อาชีพจ่าเอกพรรคกลิน พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๒  ต.ค.๕๐
๑๓๓ นายปืนกล  ๒๐  มม.  มาร์ค  ๒๐ ดีเอ็ม. ๖ ๒๑  ก.ย.๕๐
๑๓๔ อิเล็กทรอนิกส์ข้ันก้าวหน้าส าหรับนายทหารประทวน เหล่าทหารการปืน  พ.ศ.๒๕๕๐ ๓๐  ต.ค.๕๐
๑๓๕ จ่าใหม่พรรคกลิน พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๒  ต.ค.๕๐
๑๓๖ อาชีพพันจ่าเอกพรรคกลิน พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๒  ต.ค.๕๐
๑๓๗ การปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยาน  พ.ศ.๒๕๕๒ ๑๕  ม.ค.๕๒
๑๓๘ เรดาร์และ ARPA (RADAR & ARDA  COURSE)  พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๕  ม.ค.๕๒
๑๓๙ การเดินเรือดัวยเรดาร์  (RADAR  SIMULATOR  AND  BRIDGE )  พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๕  ม.ค.๕๒
๑๔๐ ระบบขอความช่วยเหลือและป้องกันภัยทางทะเลท่ัวโลก  พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๕  ม.ค.๕๒
๑๔๑ การดับไฟและการรักษาพยาบาลในเรือ  พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๕  ม.ค.๕๒
๑๔๒ การควบคุมบังคับบัญชาและการปฏิบัติงานฝ่ายเสนาธิการกิจ

๑๔๓ ยุทธวิธีเรือผิวน้ าระดับพันจ่า

๑๔๔ การปฏิบัติการยามฝ่ัง (สัญญาบัตร)



๑๔๕ การปฏิบัติการยามฝ่ัง (ประทวน)

๑๔๖ การปฏิบัติการวางทุ่นระเบิด

๑๔๗ การฝึกปราบเรือด าน้ าด้วยเคร่ืองฝึกปราบเรือด าน้ า

๑๔๘ จนท.อาวุธปล่อยน าวิถีแบบประทับบ่ายิง QW-18

๑๔๙ จ่าใหม่เหล่าทหารการปืน

๑๕๐ ผู้บังคับการเรือ  พ.ศ.๒๕๕๖ ๘ ก.ค.๕๖
๑๕๑ หลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ า พ.ศ.๒๕๕๖ ๘ ก.ค.๕๖
๑๕๒ ก าลังพลทดแทน กร. พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๓ ม.ค.๕๖
๑๕๓ การปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๔   เห็นชอบ ๕ ม.ค.๕๕ แก้ไขคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม อนุมัติ ๑๙ พ.ย.๕๕ ๑๙ พ.ย.๕๕
๑๕๔ เอกสารเทคนิคอากาศยาน พ.ศ.๒๕๕๔ ๕ ม.ค.๕๕
๑๕๕ ครูฝึกก าลังพลทดแทนและก าลังพลส ารอง กร. พ.ศ.๒๕๕๖ ๖ ก.ค.๕๖
๑๕๖ การวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีของเป้าใต้น้ า (TMA) พ.ศ.๒๕๕๕ ๒ พ.ค.๕๕
๑๕๗ ACOUSTIC LOFAR พ.ศ.๒๕๕๕ ๒ พ.ค.๕๕
๑๕๘ ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าท่ีเคร่ืองฝึกปราบเรือด าน้ า พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๑ พ.ย.๕๗
๑๕๙ เจ้าหน้าท่ี SOFTWARE เคร่ืองฝึกปราบเรือด าน้ า พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๑ พ.ย.๕๗
๑๖๐ เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงเคร่ืองฝึกปราบเรือด าน้ า พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๑ พ.ย.๕๗
๑๖๑ ชุดตรวจค้นจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๕ ส.ค.๕๗
๑๖๒ ทีมน าเรือด้วยเคร่ืองฝึกชุดน าเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๕ ส.ค.๕๗
๑๖๓ เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองฝึกชุดน าเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๕ ส.ค.๕๗
๑๖๔ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร(สัญญาบัตร/ประทวน) พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๗ ก.ค.๕๔
๑๖๕ เสียงใต้น้ าและโซนาร์ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๐ ก.ย.๖๓
๑๖๖ ต าราการด าน้ า เล่มท่ี ๑ (การด าน้ าด้วยอากาศ) พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๐ ต.ค.๖๓
๑๖๗ ครูฝึกประจ าเคร่ืองฝึกจ าลองยุทธ์ NWTS (Instructor) ๒ พ.ย.๖๓
๑๖๘ เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงเคร่ืองฝึกจ าลองยุทธ์ NWTS (Maintenance) ๒ พ.ย.๖๓
๑๖๙ เจ้าหน้าท่ีฐานข้อมูลเคร่ืองฝึกจ าลองยุทธ์ NWTS (Database) ๒ พ.ย.๖๓



๑๗๐ ช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานไร้คนขับ (UNMANNED ARIALS SYSTEM) พ.ศ.๒๕๖๕ ๓ มี.ค.๖๕
๑๗๑ จ่าใหม่ พรรคกลิน (สาขาช่างเคร่ืองบิน) พ.ศ.๒๕๖๕ ๗ มี.ค.๖๕
๑๗๒ ชุดตรวจค้นจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายในทะเล พ.ศ.๒๕๖๕ ๑๔ มิ.ย.๖๕
๑๗๓ ผู้เช่ียวชาญสาขาเดินเรือและการเรือ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๙ มิ.ย.๖๕
๑๗๔ เช่ียวชาญสาขาปืนใหญ่เรือ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๙ มิ.ย.๖๕
๑๗๕ ผู้เช่ียวชาญสาขาศูนย์ยุทธการและส่ือสาร พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๙ มิ.ย.๖๕
๑๗๖ ผู้เช่ียวชาญสาขาช่างกลเรือ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๙ มิ.ย.๖๕
๑๗๗ นักเรือด าน้ า (SUBMARINER) พ.ศ.๒๕๖๕ ๒ ก.ย.๖๕
๑๗๘ นักเรือด าน้ าช้ันสูง (ADVANCE SUBMARINER) พ.ศ.๒๕๖๕ ๒ ก.ย.๖๕
๑๗๙ การควบคุมบังคับบัญชาเรือด าน้ า (COMBAT STAFF) พ.ศ.๒๕๖๕ ๒ ก.ย.๖๕
๑๘๐ การควบคุมบังคับบัญชาเรือด าน้ า ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (SENIOR COMBAT STAFF) พ.ศ.๒๕๖๕ ๒ ก.ย.๖๕
๑๘๑ ซ่อมบ ารุงเรือด าน้ าระดับหน่วยผู้ใช้ (SUBMARINER MAINTENANCE - O LEVEL) พ.ศ.๒๕๖๕ ๒ ก.ย.๖๕

นย.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ หมู่รบส่งทางอากาศ นนร.ช้ันปีท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๒๗ ๒  ส.ค.๒๗
๒ ช้ันนายนาวา พรรคนาวิกโยธิน พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๔ ธ.ค.๕๕
๓ ช้ันนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน พ.ศ.๒๕๕๖ ๑๒ ก.ย.๕๖
๔ อาชีพเล่ือนฐานะช้ัน พ.จ.อ. น.ย. พ.ศ.๒๕๔๙ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ๗ พ.ย.๕๕
๕ อาชีพเล่ือนฐานะช้ัน จ.อ. น.ย.๒๕๔๙ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒ กรณีพิเศษ) ๘ มี.ค.๕๓
๖ จ่าตรีกองประจ าการ  น.ย. พ.ศ.๒๕๓๐ ๑๔  ก.ย.๓๑
๗ ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน  พ.ศ.๒๕๓๐ ๑๔  ก.ย.๓๑
๘ การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ า- สะเทินบก และจู่โจมนาวิกโยธิน  พ.ศ.๒๕๓๐ ๘ มี.ค.๕๓
๙ นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๓๐ ๑๒  มิ.ย.๓๐

๑๐ นรจ.นย. ช้ันปีท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๖ ๒๘ พ.ค.๕๖
๑๑ การพับร่ม  ซ่อมบ ารุง และการส่งก าลังทางอากาศ  พ.ศ.๒๕๓๑ ๑๗  มิ.ย.๓๑



๑๒ จ่าส่ือสาร พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ พ.ค.๕๗
๑๓ พนักงานวิทยุโทรเลข พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ พ.ค.๕๗
๑๔ จ่าเหล่าทหารปืนใหญ่ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ พ.ค.๕๗
๑๕ ทหารช่างสนามเบ้ืองต้น พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ พ.ค.๕๗
๑๖ พลขับรถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ พ.ค.๕๗
๑๗ การอ านวยการยิงเคร่ืองยิงลูกระเบิด พ.ศ.๒๕๓๓ ๑๑ ต.ค.๓๓
๑๘ ผู้ตรวจการหน้าทหารปืนใหญ่สนาม พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ พ.ค.๕๗
๑๙ อ านวยการยิงและเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้เคร่ืองค านวณหลักฐาน พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ พ.ค.๕๗
๒๐ การด าน้ าด้วยเคร่ืองช่วยหายใจใต้น้ าทางยุทธวิธี  พ.ศ.๒๕๓๔ ๕  ส.ค.๓๔
๒๑ แผนท่ีปืนใหญ่สนาม พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ พ.ค.๕๗
๒๒ ผู้บังคับหมู่ทหารช่าง พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ พ.ค.๕๗
๒๓ ผู้ปฏิบัติงานกับรถ เอเอวี พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ พ.ค.๕๗
๒๔ ส่งก าลัง (ระดับเจ้าหน้าท) ี่   พ.ศ.๒๕๓๔ ๕  ส.ค.๓๔
๒๕ ช่างซ่อมรถยนต์ทหาร และ การป้องกันยานยนต์ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ พ.ค.๕๗
๒๖ พลแตรสัญญาณ ประเภทแตรเด่ียว พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ พ.ค.๕๗
๒๗ ผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก  พ.ศ.๒๕๓๔ ๕  ส.ค.๓๔
๒๘ ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษามลายูท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๓๔ ๕  ส.ค.๓๔
๒๙ การพูดในท่ีชุมชนและการเจรจาต่อรอง พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ พ.ค.๕๗
๓๐ รองผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก  พ.ศ.๒๕๓๕ ๒๘ ก.ค.๓๕
๓๑ พันจ่ากองร้อยเหล่าทหารราบ  พ.ศ.๒๕๓๕ ๒๘ ก.ค.๓๕
๓๒ ผู้บังคับหมู่ปืนกล พ.ศ.๒๕๓๕ ๒๘ ก.ค.๓๕
๓๓ การอ านวยการยิงเคร่ืองยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่สนาม ด้วยเคร่ืองจักรค านวณขนาดเล็ก พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๑  ส.ค.๓๙
๓๔ ผู้ปฏิบัติงานกับรถถังพรรคนาวิกโยธิน  พ.ศ.๒๕๔๐ ๓๐  มิ.ย๔๐
๓๕ เบ้ืองต้นทฤษฎีของทหารทุกเหล่า พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๘ พ.ค.๕๗
๓๖ นายทหารใหม่ พรรคนาวิกโยธิน  พ.ศ.๒๕๔๓ ๗  มี.ค.๔๔



๓๗ ผู้น าหน่วยทหารขนาดเล็ก  พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๕  ก.ค.๕๑
๓๘ ครูทหาร พรรคนาวิกโยธิน  พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๔  ก.ค.๕๑
๓๙ ช้ันนายเรืออาวุโส พรรคนาวิกโยธิน ๑๑ พ.ย.๕๒
๔๐ การฝึกพลซุ่มยิงนาวิกโยธิน ๒๖ เม.ย.๕๕
๔๑ การลาดตระเวนและตรวจการณ์ด้วยอากาศยาน ๒๖ พ.ย.๕๒
๔๒ การฝึกควบคุมและสลายฝูงชน ๑๔ ธ.ค.๕๒
๔๓ เตรียมครูฝึกหลักสูตรการรบพิเศษ ๘ มี.ค.๕๒
๔๔ การต่อสู้ป้องกันตัวนาวิกโยธิน พ.ศ.๒๕๕๖ ๒๐ พ.ย.๕๖
๔๕ การซ่อมบ ารุงยานเกราะล้อยาง ระบบไฟฟ้าและอาวุธ พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๗ ก.ค.๕๕
๔๖ การใช้งานอาวุธน าวิถีต่อสู้รถถัง พ.ศ.๒๕๕๗ ๔ ม.ค.๕๘
๔๗ การกระโดดร่มแบบกระตุกเองนาวิกโยธิน พ.ศ.๒๕๕๘ ๙ ก.ค.๕๘
๔๘ นักเรียนจ่า นย. รร.นย. พ.ศ.๒๕๖๔ ๖ ก.ค.๖๔
๔๙ เพ่ิมเติมคุณสมบัติของแถลงหลักสูตรเพ่ิมพูนทักษะอาชีพทหารนาวิกโยธิน พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๐ ส.ค.๖๔
๕๐ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ันจ่าเอก นย. พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๙ ต.ค.๖๔
๕๑ การฝึกอบรมก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว นย. พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๑ พ.ย.๖๔
๕๒ ผู้ปฏิบัติงานกับยานเกราะโจมตีสะเทินน้ าสะเทินบก (VN16) พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๔ ม.ค.๖๕
๕๓ เบ้ืองต้นท่ัวไปของทหารทุกพรรคเหล่า พรรคนาวิกโยธิน พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๖ พ.ค.๖๕

สอ.รฝ.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ พลแตรเด่ียว  สอ.รฝ.  พ.ศ.๒๕๕๐ ๒  ธ.ค.๔๙
๒ ช้ันนายนาวา  สอ./รฝ. พ.ศ.๒๕๔๙   (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) ๖ พ.ย.๕๖
๓ ช้ันนายเรือ สอ./รฝ. พ.ศ.๒๕๔๙     (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖) ๖ พ.ย.๕๖
๔ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน พ.จ.อ. พ.ศ.๒๕๔๙ (ยกเลิก ใช้ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) ๔  พ.ย.๕๗
๕ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน จ.อ. พ.ศ.๒๕๔๙ ๕  ก.ย.๔๙
๖ จ่า สอ./รฝ. พ.ศ.๒๕๔๙ (ยกเลิก ใช้ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) ๔  พ.ย.๕๗



๗ หลักยิงปืนใหญ่รักษาฝ่ัง พ.ศ.๒๕๔๙ (ยกเลิก ใช้ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) ๔  พ.ย.๕๗
๘ แผนท่ีปืนใหญ่ พ.ศ.๒๕๔๙ ๕  ก.ย.๔๙
๙ นายปืน ปตอ.๔๐/๗๐ มม. และเคร่ืองควบคุมการยิง พ.ศ.๒๕๔๙ ๕  ก.ย.๔๙

๑๐ นายปืน ปตอ.๓๗ มม. และเคร่ืองควบคุมการยิง พ.ศ.๒๕๔๙ ๕  ก.ย.๔๙
๑๑ พลทหาร สอ./รฝ. พ.ศ.๒๕๔๓ ๒๖  ม.ค.๔๔
๑๒ พลขับรถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ ๕  ก.ย.๔๙
๑๓ นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๔๙ ๕  ก.ย.๔๙
๑๔ ผบ.หมู่ป้องกัน  พ.ศ.๒๕๕๐ ๒  ธ.ค.๔๙
๑๕ เจ้าหน้าท่ีสหโภชน์ สอ.รฝ. พ.ศ.๒๕๕๐ ๑  ต.ค.๕๐
๑๖ หลักยิงปืนต่อสู้อากาศยาน พ.ศ.๒๕๕๗ ๔  พ.ย.๕๗
๑๗ การปฏิบัติงานช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยระดับอ านวยการ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๖ ก.ค.๖๔
๑๘ พลทหาร สอ.รฝ. ศฝ.สอ.รฝ. พ.ศ.๒๕๖๕ ๑๙ ก.ย.๖๕

ฐท.กท.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ันพันจ่าเอก  พ.ศ.๒๕๔๓ ๑๘  ส.ค.๔๓
๒ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ันจ่าเอก  พ.ศ.๒๕๓๓ ๘  มี.ค.๓๓
๓ การดุริยางค์ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขช่ือ เป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.พุทธศักราช 

๒๕๕๖
๒๘ ต.ค.๕๖, ๒๐ มี.ค.๕๗

๔ การดุริยางค์ตอนต้น พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๕ ม.ค.๕๑
๕ ประกาศนียบัตรวิขาขีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี รร.ดุริยางค์ ฐท.กท. พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๒ ก.พ.๖๕

กรม สห.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ หลักสูตรเพ่ิมวิชานายทหารประทวน เหล่าทหารสารวัตร  พ.ศ.๒๕๓๘ ๑๓  มี.ค.๓๘
๒ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน จ่าเอก เหล่า ทหารสารวัตร  พ.ศ.๒๕๓๘ ๑๓  มี.ค.๓๘
๓ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน พันจ่าเอก เหล่า หทารสารวัตร  พ.ศ.๒๕๓๘ ๑๓  มี.ค.๓๘
๔ นายทหารพรรคนาวิน เหล่า ทหารสารวัตร  พ.ศ.๒๕๔๑ ๒๐ ก.ค.๔๑



๕ เบ้ืองต้นเฉพาะเหล่าทหารสารวัตร พ.ศ.๒๕๔๑ ๒๐ ก.ค.๔๑
๖ เบ้ืองสูงเฉพาะเหล่าทหารสารวัตร  พ.ศ.๒๕๔๑ ๒๐ ก.ค.๔๑
๗ การต่อสู้ป้องกันตัว  พ.ศ.๒๕๔๑ ๒๐ ก.ค.๔๑
๘ หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ  พ.ศ.๒๕๔๑ ๒๐ ก.ค.๔๑
๙ สารวัตรทหารเรือหญิง พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๓ ก.ค.๕๒

อร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ การสอบเปล่ียนเหล่า อร.  พ.ศ.๒๕๒๘ ๑๒ ต.ค.๒๗
๒ นายทหารใหม่  อร. พ.ศ.๒๕๒๘ ๓ ต.ค.๒๗
๓ การศึกษาภาคปฏิบัติพรรคพิเศษ (ไฟฟ้า)  พ.ศ.๒๕๒๗ ๒๕ ก.ย.๒๗
๔ นรจ.ช่างไฟฟ้า และ นรจ. ช่างอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.๒๕๒๙ ๑๗ เม.ย.๒๙
๕ เคร่ืองยนต์  MTU แบบ ๕๓๘  พ.ศ.๒๕๓๓ ๑๑ ธ.ค.๓๓
๖ วัสดุช่าง  พ.ศ.๒๕๓๔   (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑) ๑๓ พ.ย.๕๑
๗ ช่างไฟฟ้าก าลัง  พ.ศ.๒๕๓๓ ๑๑ ก.พ.๓๔
๘ ช่างเชือกรอกและการอู่  พ.ศ.๒๕๓๓     (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒) ๑๓ พ.ค.๕๒
๙ เคร่ืองจักรช่วยเรือฟริเกตชุด ร.ล.เจ้าพระยา  พ.ศ.๒๕๓๔ ๙ ส.ค.๓๔

๑๐ ระบบการซ่อมบ ารุงเรือ  พ.ศ.๒๕๓๖ ๘ ม.ย.๓๕
๑๑ การอ่านแบบต่อเรือ  พ.ศ.๒๕๓๖ ๘ ม.ย.๓๕
๑๒ การอ่านแบบเคร่ืองกล พ.ศ.๒๕๓๖ ๘ ม.ย.๓๕
๑๓ การปรับซ่อมใหญ่เคร่ืองยนต์  MTU. ๕๓๘ (ระดับ W.๖) พ.ศ.๒๕๓๖ ๘ ม.ย.๓๕
๑๔ ช่างเช่ือมประสานไฟฟ้าตัวเรือ  (ชุด ร.ล.เจ้าพระยา)  พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๐ มิ.ย.๓๕
๑๕ ช่างขยายแบบ (ชุด ร.ล.เจ้าพระยา)  พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๐ มิ.ย.๓๕
๑๖ ช่างต่อเรือเหล็ก( ชุด ร.ล.เจ้าพระยา)  พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๐ มิ.ย.๓๕
๑๗ การอ่านแบบต่อเรือ (ชุด ร.ล.เจ้าพระยา) พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๐ มิ.ย.๓๕
๑๘ การซ่อมบ ารุงตามแผนให้กับเคร่ืองจักรกล พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๖ เม.ย.๓๖



๑๙ วิทยากรท่ีปรึกษากลุ่มกิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพงาน พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๖ เม.ย.๓๖
๒๐ กิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพงานข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๖ เม.ย.๓๖
๒๑ กิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพงานข้ันก้าวหน้า  พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๖ เม.ย.๓๖
๒๒ การบริหารงานอู่เรือระดับต้น  พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๔ เม.ย.๕๗
๒๓ การบริหารงานอู่เรือระดับกลาง  พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๔ เม.ย.๕๗
๒๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ  พ.ศ.๒๕๔๗ -
๒๕ ฝึกอบรมทหารก่อนปลดประจ าการ สาขาช่างเช่ือมและโลหะแผ่น  พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๘  เม.ย.๓๗
๒๖ ฝึกอบรมทหารก่อนปลดประจ าการ สาขาช่างซ่อมจักรยานยนต์  พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๘  เม.ย.๓๗
๒๗ ฝึกอบรมทหารก่อนปลดประจ าการ สาขาช่างซ่อมตู้เย็น และ เคร่ืองปรับอากาศ  พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๘  เม.ย.๓๗
๒๘ ฝึกอบรมทหารก่อนปลดประจ าการ สาขาช่างซ่อมเคร่ืองยนต์เล็ก (แก๊สโซลิน และดีเซล)  พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๘  เม.ย.๓๗
๒๙ ฝึกอบรมทหารก่อนปลดประจ าการ สาขาช่างเดินสายและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน  พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๘  เม.ย.๓๗
๓๐ การพัสดุ งบประมาณและการเงินเบ้ืองต้น พ.ศ.๒๕๓๗ ๗ เม.ย.๓๗
๓๑ อาชีพเล่ือนฐานะช้ัน พันจ่าเอก   พ.ศ.๒๕๓๗ ๒๑ ก.ค.๓๗
๓๒ การซ่อมท าหม้อน้ าก าลังดันสูง ๑๒๐๐ PSI พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๙ ธ.ค.๓๗
๓๓ หลักสูตรช่างกลโรงงาน (ช่างปรับ/กลึง)  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๗ ก.พ.๓๘
๓๔ ฝึกอบรมทหารก่อนปลดประจ าการ สาขา การก่ออิฐฉาบปูน  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๘  ต.ค.๓๙
๓๕ ฝึกอบรมทหารก่อนปลดประจ าการ สาขา การก่อสร้างอาคารไม้  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๘  ต.ค.๓๙
๓๖ ฝึกอบรมทหารก่อนปลดประจ าการ สาขาการทาสีอาคาร  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๘  ต.ค.๓๙
๓๗ ฝึกอบรมทหารก่อนปลดประจ าการ สาขาพลขับรถเคร่ืองทุ่นแรง  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๘  ต.ค.๓๙
๓๘ การอบรมนายทหารใหม่ พรรคกลิน  พ.ศ.๒๕๔๑             (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒) ๒๐ ต.ค.๕๓
๓๙ อบรมช่างช้ันต้น  พ.ศ.๒๕๔๑                                   (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒) ๒๐ ต.ค.๕๓
๔๐ อบรมช่างช้ันกลาง  พ.ศ.๒๕๔๑ ๘ มี.ค.๔๒
๔๑ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ดีเซล MTU ๕๓๘ ช้ัน W - ๖  พ.ศ.๒๕๔๒ ๑๗ พ.ค.๔๒
๔๒ การซ่อมท าตัวเรือด้วยวัสดุ  GRP  พ.ศ.๒๕๔๒    (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒) ๑๓ พ.ค.๕๒
๔๓ ช่างซ่อมท่อทางก าลังดันเกิน  ๓๐๐ PSI  พ.ศ.๒๕๔๓ ๑๕ มิ.ย.๔๒



๔๔ การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย  พ.ศ.๒๕๔๓        (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑) ๑๓ พ.ย.๕๑
๔๕ ช่างเขียนแบบต่อเรือ  พ.ศ.๒๕๔๓ ๒๐ ก.พ.๔๔
๔๖ อาชีพปกติช่างเคร่ืองยนต์  พ.ศ.๒๕๔๓ ๒๖ ก.พ.๔๔
๔๗ อาชีพปกติช่างไฟฟ้า  พ.ศ.๒๕๔๓             (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒) ๒๐ ต.ค.๕๓
๔๘ การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า  พ.ศ.๒๕๔๓ ๒๖ ก.พ.๔๔
๔๙ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน พ.จ.อ.ช่างไฟฟ้า  พ.ศ.๒๕๔๓ ๒๗ เม.ย.๔๔
๕๐ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน พ.จ.อ. ช่างเคร่ืองยนต์  พ.ศ.๒๕๔๓ ๒๗ เม.ย.๔๔
๕๑ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน พ.จ.อ.ช่างโรงงาน  พ.ศ.๒๕๔๔ ๓๑ พ.ค.๔๔
๕๒ ระบบปรับพิทช์ใบจักร  ( ซี.พ. ี พี.)  ๒๕๔๔ ๑๔ มิ.ย.๔๔
๕๓ ช่างเขียนแบบไฟฟ้า  พ.ศ.๒๕๔๔                (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒) ๒๐ ต.ค.๕๓
๕๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ (การศึกษานอกโรงเรียน) พ.ศ.๒๕๔๔ ๒๘ พ.ค.๔๔
๕๕ ผู้ตรวจเรือ  ( SURVEYOR)  พ.ศ.๒๕๔๔         (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑) ๑๓ พ.ย.๕๑
๕๖ เทคนิคงานวัดละเอียด  พ.ศ.๒๕๔๔                (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑) ๑๓ พ.ย.๕๑
๕๗ เทคโนโลยีการควบคุมเคร่ืองจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ CNC และ การเขียนฯ  พ.ศ.๒๕๔๔ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒) ๒๐ ต.ค.๕๓
๕๘ จ่าช่างไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๔๕ ๒๗ ก.ย.๔๕
๕๙ อบรมช่างไฟฟ้า  พ.ศ.๒๕๔๕ ๒๗ ก.ย.๔๕
๖๐ พ้ืนฐานความปลอดภัยในงาน  พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๕ ม.ค.๕๐
๖๑ การประหยัดพลังงานเบ้ืองต้น พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๕ ม.ค.๕๐
๖๒ การวิเคราะห์การส่ันสะเทือน  พ.ศ.๒๕๔๙             (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑) ๑๓ พ.ย.๕๑
๖๓ นักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าทหารช่างยุทธโยธา - ไฟฟ้า  ช้ันปีท่ี  ๒ ๑๓ มี.ค.๕๑
๖๔ ช่างเขียนแบบเรือ พ.ศ.๒๕๕๑ ๓  มี.ค.๕๑
๖๕ การตรวจรับจ้างงานซ่อม พ.ศ.๒๕๕๐

๖๖ อบรมช่างช้ันกลาง (ช่างประปา พ.ศ.๒๕๕๒) ๑๓ พ.ค.๕๒
๖๗ การควบคุมคุณภาพการซ่อมและการสร้างเรือ ๑๓ พ.ค.๕๒
๖๘ ช่างซ่อมเคร่ืองไอน้ า (หม้อน้ า) ๑๓ พ.ค.๕๒



๖๙ ช่างปรับซ่อมเกียร์ ๑๓ พ.ค.๕๒
๗๐ ช่างเคร่ืองยนต์ Paxman up 185 ๑๓ พ.ค.๕๒
๗๑ อบรมช่างช้ันกลาง(ช่างต่อเรือเหล็ก พ.ศ.๒๕๕๒) ๒๐ ต.ค.๕๒
๗๒ อบรมช่างช้ันกลาง(ช่างยางและพลาสติก พ.ศ.๒๕๕๒) ๒๐ ต.ค.๕๒
๗๓ อบรมช่างช้ันกลาง(ช่างซ่อมเคร่ืองไอน้ า พ.ศ.๒๕๕๒) ๒๐ ต.ค.๕๒
๗๔ อบรมช่างช้ันกลาง(ช่างกลโรงงาน พ.ศ.๒๕๕๒) ๒๐ ต.ค.๕๒
๗๕ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน พันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๖ พ.ย.๕๗
๗๖ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน จ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๖ พ.ย.๕๗
๗๗ การตรวจสภาพตัวเรือเพ่ือการซ่อมท าด้านตัวเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๖ พ.ย.๕๗
๗๘ การตรวจสภาพตัวเรือเพ่ือการซ่อมท าด้านกลจักร พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๖ พ.ย.๕๗
๗๙ การตรวจสภาพตัวเรือเพ่ือการซ่อมท าด้านไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๖ พ.ย.๕๗
๘๐ ช่างซ่อมเคร่ืองกังหันก๊าซ LM 2500 พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๖ พ.ย.๕๗
๘๑ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ MTU 538 ข้ัน W6 พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๖ พ.ย.๕๗
๘๒ การอบรมนายทหารใหม่ พรรคกลิน  พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๖ พ.ย.๕๗
๘๓ ระเบียบข้อบังคับส าหรับพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๖ พ.ย.๕๗
๘๔ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ MTU 2000 ข้ัน W6 พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๖ พ.ย.๕๗
๘๕ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ MTU 4000 ข้ัน W6 พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๖ พ.ย.๕๗
๘๖ ช่างซ่อมระบบเคร่ืองจักรช่วย พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๖ พ.ย.๕๗
๘๗ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ติดท้ายและเคร่ืองสูบน้ าเคล่ือนท่ี พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๖ พ.ย.๕๗
๘๘ การควบคุมคุณภาพการซ่อมและการสร้างเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๑ ก.ย.๕๘
๘๙ การบ ารุงรักษาตามสภาพเคร่ืองจักร (Condition Based Maintenance;CBM) พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๑ ก.ย.๕๘
๙๐ ช่างสร้างและซ่อมเรือโลหะ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๑ ก.ย.๕๘
๙๑ ช่างโลหะแผ่น พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๑ ก.ย.๕๘
๙๒ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเดินสายไฟเรือ พ.ศ.๒๕๔๘ ๒๑ ก.ย.๕๘
๙๓ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ PAXMAN VP 185 ข้ัน Major Overhaul พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๑ ก.ย.๕๘



๙๔ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ Medium Speed MAN-Pielstick ข้ัน Major Overhaul พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๑ ก.ย.๕๘
๙๕ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ High Speed,MAN ข้ัน Major Overhaul พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๑ ก.ย.๕๘
๙๖ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ High Speed,MWM ข้ัน Major Overhaul พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๑ ก.ย.๕๘
๙๗ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ High Speed,Caterpillar ข้ัน Major Overhaul พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๑ ก.ย.๕๘
๙๘ ช่างซ่อมเคร่ืองยนต์ High Speed,Detroit ข้ัน Major Overhaul พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๑ ก.ย.๕๘
๙๙ ประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ตรงตรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๒ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ ๒๙ ก.ย.๖๕

อล.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ ไมโครคอมพิวเตอร์ท่ัวไป  พ.ศ.๒๕๓๔ ๒๘ ม.ค.๓๔
๒ ช่างเคร่ืองควบคุมการยิง WM.๒๘/๔๑  พ.ศ.๒๕๓๔ ๑๘ มี.ค.๓๔
๓ ช่างเรดาร์ประจ าเรือ  พ.ศ.๒๕๓๔ ๑๘ มี.ค.๓๔
๔ ระบบควบคุมเรือและเคร่ืองจักรไฟฟ้า  พ.ศ.๒๕๓๔ ๑๘ มี.ค.๓๔
๕ ช่างซ่อมบ ารุงโซนาร์  พ.ศ.๒๕๓๔ ๓๐ เม.ย.๓๔
๖ ช่างซ่อมวิทยุเช่ือมโยงและส่ือสารดาวเทียม  พ.ศ.๒๓๕๔ ๑๒ ก.ค.๓๔
๗ ช่างวิทยุเรือฟริเกต ชุด ร.ล.เจ้าพระยา  พ.ศ.๒๕๓๔ ๑๒ ก.ค.๓๔
๘ ช่างโทรศัพท์  พ.ศ.๒๕๓๔ ๑๒ ก.ค.๓๔
๙ ช่างเรดาร์ประจ าเรือฟริเกต ชุด ร.ล.เจ้าพระยา  พ.ศ.๒๕๓๔ ๑๒ ก.ค.๓๔

๑๐ พนักงานวิทยุประจ าเรือ ตรวจการณ์ปราบเรือด าน้ า  (ตกด.)  พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๕ มิ.ย.๓๕
๑๑ พนักงาน  ESM/DF ( AR  -  ๗๐๐ - ๕)  ARGO  SYSTEM  พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๕ มิ.ย.๓๕
๑๒ ช่างซ่อมบ ารุง  ESM/DF  ARGO  SYSTEM  พ.ศ.๒๕๓๗ ๔ พ.ค.๓๗
๑๓ ช่างไมโครโปรเซสเซอร์และดาต้าคอมมิวนิเคช่ัน  พ.ศ.๒๕๓๗ ๔ พ.ค.๓๖
๑๔ ช่างซ่อมบ ารุงโซนาร์ ชุด ร.ล.เจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๓๗ ๔ พ.ค.๓๖
๑๕ เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจวัดช้ันสูง  พ.ศ.๒๕๓๖ ๑๓ ก.ย.๓๖
๑๖ ช่างไฟฟ้าส่ือสารภายในประจ าเรือ  พ.ศ.๒๕๓๖ ๑๓ ก.ย.๓๖
๑๗ ดิจิตัลเทคนิค  พ.ศ.๒๕๓๖ ๒ ธ.ค.๓๖



๑๘ ช่างซ่อมบ ารุงซอฟท์แวร์  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๖ ส.ค.๓๗
๑๙ ช่างซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์ Judin  Expansion  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๖ ส.ค.๓๗
๒๐ ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน  พ.ศ.๒๕๓๗ ๒๖ ส.ค.๓๗
๒๑ ช่างประจ าเคร่ืองฝึกจ าลองยุทธ  (รุ่นท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๓๗ ๙ พ.ย.๓๗
๒๒ ช่างซ่อมบ ารุงโซนาร์  DSQS - ๒๑ C  พ.ศ.๒๕๓๗ ๙ พ.ย.๓๗
๒๓ การพัฒนาโปรแกรมบนระบบเครือข่าย  LAN (สัญญาบัตร)  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๘ ก.ค.๓๘
๒๔ การเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น (ระดับต่ ากว่าสัญญาบัตร)  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๘ ก.ค.๓๘
๒๕ การพัฒนาโปรแกรมบนไมโครซอฟท์วินโดว์(สัญญาบัตร)  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๘ ก.ค.๓๘
๒๖ ช่างไฟฟ้าส่ือสารภายในประจ าเรือ ชุด ร.ล.นเรศวร  พ.ศ.๒๕๓๘ ๗ ส.ค.๓๘
๒๗ ช่างวิทยุประจ าเรือ  พ.ศ.๒๕๓๘ ๗ ส.ค.๓๘
๒๘ ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองเรดาร์  ๓๕๔ ชุด ร.ล.เจ้าพระยา  พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๓ ม.ค.๓๙
๒๙ ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองเรดาร์ ๓๖๐  ชุด  ร.ล.เจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๓ ม.ค.๓๙
๓๐ ช่างเคร่ืองควบคุมระบบอ านวยการรบชุด ร.ล.นเรศวร  พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๓ ม.ค.๓๙
๓๑ การพัฒนาโปรแกรมบนระบบเครือข่าย PC - LAN (ต่ ากว่าสัญญาบัตร)  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๗ มิ.ย.๓๙
๓๒ การควบคุมระบบเครือข่าย  PC - LAN (สัญญาบัตร)  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๗ มิ.ย.๓๙
๓๓ การควบคุมระบบเครือข่าย  PC - LAN (ต่ ากว่าสัญญาบัตร)  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๗ มิ.ย.๓๙
๓๔ ช่างซ่อมบ ารุง  IFF  MK  XII  พ.ศ.๒๕๔๐ ๖ พ.ค.๔๐
๓๕ ช่างเรดาร์  LW   ๐๘  พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๖ พ.ค.๔๐
๓๖ พนักงานไมโครคอมพิวเตอร์  พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๖ พ.ค.๔๐
๓๗ ช่างซ่อมบ ารุงระบบ PLATFORM  CONTROL  พ.ศ.๒๕๔๒ ๓๑ มี.ค.๔๒
๓๘ ช่างระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์  AN/SLQ  ๓๒ A (V)๒  พ.ศ.๒๕๔๒ ๓๑ มี.ค.๔๒
๓๙ ช่างเรดาร์  AN/SPS - ๕๒ C  (V)  พ.ศ.๒๕๔๒ ๘ พ.ค.๔๒
๔๐ ช่างซ่อมบ ารุงระบบ TRAIPAN  พ.ศ.๒๕๔๒ ๒๐ ก.ย.๔๒
๔๑ ช่างซ่อมบ ารุงระบบดาวเทียม  พ.ศ.๒๕๔๒ ๑๘ ก.ย.๔๒
๔๒ เคร่ืองฝึกจ าลองการเดินเรือ  พ.ศ.๒๕๔๒ ๑๖ มี.ค.๔๓



๔๓ การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์  พ.ศ.๒๕๔๓ ๒๙ ส.ค.๔๓
๔๔ การเขียนโปรแกรมบระบบปฏิบัติการวินโดว์  พ.ศ.๒๕๔๓ ๒๙ ส.ค.๔๓
๔๕ การสร้างและใช้งานเวปเพจเบ้ืองต้น  พ.ศ.๒๕๔๓ ๒๙ ส.ค.๔๓
๔๖ หลักสูตร  Internal  / External  Communication  System  พ.ศ.๒๕๔๓ ๑๓ ต.ค.๔๓
๔๗ หลักสูตรช่างระบบล่าท าลายวัตถุ ระเบิด  MWS  ๘๐-๖  พ.ศ.๒๕๔๓ ๑๓ ต.ค.๔๓
๔๘ หลักสูตรเคร่ืองตรวจสอบ CARD  RAP - ๑๙๐  พ.ศ.๒๕๔๓ ๑๓ ต.ค.๔๓
๔๙ หลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงระบบ CONAM CNC/๒  พ.ศ.๒๕๔๓ ๑๓ ต.ค.๔๓
๕๐ หลักสูตรการตรวจซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเคร่ืองมือ  MTR  พ.ศ.๒๕๔๓ ๑๐ พ.ย.๔๓
๕๑ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะ ช้ัน จ.อ. เหล่าทหารช่างยุทธโยธา  (อิเล็กทรอนิกส์)  พ.ศ.๒๕๔๓ ๑๐ พ.ย.๔๓
๕๒ ช่างซ่อมเคร่ืองวิทยุประจ าหน่วย พล.นย. พ.ศ.๒๕๔๔ ๑๒ ก.พ.๔๔
๕๓ การใช้เคร่ืองมือวัดช้ันต้น พ.ศ.๒๕๔๔ ๑๓ ธ.ค.๔๔
๕๔ หลักสูตรช่างเคร่ืองมือวัด  อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๕ ๖ ม.ค.๔๖
๕๕ หลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงโซนาร์  พ.ศ.๒๕๔๕ ๖ ม.ค.๔๖
๕๖ หลักสูตรช่างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ.๒๕๔๕ ๖ ม.ค.๔๖
๕๗ หลักสูตรการใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ตรวจวัดช้ันสูง  พ.ศ.๒๕๔๕ ๖ ม.ค.๔๖
๕๘ หลักสูตรช่างชุมสายโทรศัพท์  ALCATEL  OMNI  PCX  ๔๔๐๐  พ.ศ.๒๕๔๕ ๖ ม.ค.๔๖
๕๙ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะ ช้ันพันจ่าเอกเหล่าทหารช่างยุทธโยธา(อิเล็กทรอนิกส์) พ.ศ.๒๕๔๗ ๑๒ ก.ค.๔๗
๖๐ ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบตัวเรือและเคร่ืองจักรเรือของเรือตรวจการณ์ไกลฝ่ัง  พ.ศ.๒๕๔๘ ๙ ก.พ.๔๘
๖๑ ช่างซ่อมบ ารุงเคร่ือง  Static  Converter  พ.ศ.๒๕๔๘ ๒๔ พ.ย.๔๘
๖๒ Advance Execl ระดับช้ันสัญญาบัตร ๕ ก.พ.๕๒
๖๓ Advance Execl ระดับช้ันต่ ากว่าสัญญาบัตร ๕ ก.พ.๕๒
๖๔ การบริหารความเส่ียงสารสนเทศ ๕ ก.พ.๕๒
๖๕ Data Mining ๕ ก.พ.๕๒
๖๖ การเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาก าลังพลไปฝึกอบรมต่างประเทศ ๓๐ ม.ค.๕๖
๖๗ พัฒนาก าลังพล ๕ ข้ัน ๒๓ ม.ค.๕๖



๖๘ หลักสูตรพัฒนานายทหารใหม่พรรคกลิน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๗ ๓๐ ก.ย.๕๗
๖๙ นายทหารไฟฟ้าอาวุธ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒ ก.พ.๕๘
๗๐ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอากาศยานและระบบอากาศยานภาคพ้ืน พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๙ เม.ย.๖๔
๗๑ ระบบตรวจจับเคร่ืองโซนาร์ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๙ เม.ย.๖๔
๗๒ ซ่อมบ ารุงระบบการรบและเครือข่าย พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๙ เม.ย.๖๔
๗๓ บริหารการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๙ เม.ย.๖๔
๗๔ ซ่อมบ ารุงกล้องวงจรปิด พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๙ เม.ย.๖๔
๗๕ ระบบรวมการเดินเรือ พ.ศง๒๕๖๔ ๑๙ เม.ย.๖๔
๗๖ เทคนิคการตรวจวัดช้ันสูงและการตรวจซ่อมเคร่ืองมือวัด พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๙ เม.ย.๖๔
๗๗ นักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทอนิกส์) พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๑ พ.ค.๖๔

ชย.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)  พ.ศ.๒๕๓๕ ๓ เม.ย.๓๔
๒ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน พ.จ.อ. พรรค พศ.  เหล่า ยย.  (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) พ.ศ.๒๕๓๕ ๓ เม.ย.๓๔
๓ หลักสูตรช่างไม้ก่อสร้างและคุรุภัณฑ์  พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๑ก.ย.๓๕
๔ หลักสูตรช่างปูน  พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๐  มี.ค.๓๖
๕ การปฏิบัติงานส าหรับพนักงานราชการของ ชย.ทร. พ.ศ.๒๕๕๐ ๒ ก.ค.๓๕
๖ ก่อสร้างเบ้ืองต้น  พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๙ ก.ย.๓๗
๗ หลักสูตรช่างแล่นประสานโลหะด้วยไฟฟ้า ช่างเช่ือมประสานโลหะด้วยแก๊ส ช่างบัดกรี ช่างย้ าหมุด  (ฝุายบก)  พ.ศ.๒๕๓๘ ๑๓ มี.ค.๓๘
๘ หลักสูตรช่างเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ (ฝ่ายบก)  พ.ศ.๒๕๓๘ ๑๓ มี.ค.๓๘
๙ หลักสูตรการใช้กระแสไฟฟ้า - น้ าประปา โดยวิธีประหยัด  พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๔ ก.ค.๓๘

๑๐ การควบคุมการก่อสร้าง   พ.ศ.๒๕๔๗ ๒๓ ก.พ.๔๗
๑๑ หลักสูตรการซ่อมท าเบ้ืองต้น  พ.ศ.๒๕๔๗ ๑ มี.ค.๔๗
๑๒ การบริหารจัดการงานก่อสร้างระดับนายทหารสัญญาบัตร  พ.ศ.๒๕๔๘ ๒๘ มี.ค.๔๘
๑๓ ช่างไฟฟ้าเบ้ืองต้น  พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๙ ธ.ค.๔๙



๑๔ การใช้งานบ ารุงรักษาเคร่ืองแปลงความถ่ีไฟฟ้า  พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๙ ธ.ค.๔๙
๑๕ การปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธาระดับทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๑ ๒๑ เม.ย.๕๑
๑๖ เคร่ืองก าเนิดไฟฟูา ๓๐ มี.ค.๕๒
๑๗ พัสดุสายช่างโยธา ๒ ธ.ค.๕๒
๑๘ อาชีพช้ัน จ.อ. เหล่าทหารช่างยุทธโยธา  พ.ศ.๒๕๒๙ ๑๕ พ.ค.๒๙
๑๙ อาชีพช้ัน พ.จ.อ. เหล่าทหารช่างยุทธโยธา  พ.ศ.๒๕๒๙ ๑๕ พ.ค.๒๙

สพ.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ การตรวจสภาพอมภัณฑ์  พ.ศ.๒๕๔๖ ๒๖ พ.ย.๔๖
๒ สรรพาวุธช้ันประทวน  พ.ศ.๒๕๒๙ ๑๕ พ.ค.๒๙
๓ สรรพาวุธเบ้ืองต้น  ๒๕๔๕ ๑๐ มิ.ย.๒๙
๔ ช่างปืน  ๑๐๐ มม. แท่นคู่แบบ ๓๔  พ.ศ.๒๕๓๕ ๒๐ ก.พ.๓๕
๕ ช่างปืน  ๓๗ มม. แท่นคู่แบบ๓๓  พ.ศ.๒๕๓๕ ๒๐ ก.พ.๓๕
๖ ช่างทัศนภัณฑ์ช้ันต้น  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๐ มี.ค.๓๘
๗ ช่างอาวุธปล่อยน าวิถีเอ็กโซเซท  mm  .๓๘  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๐ มี.ค.๓๘
๘ ช่างอาวุธปล่อยน าวิถี  C -๘๐๑  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๐ มี.ค.๓๘
๙ ช่างอาวุธปล่อยน าวิถีฮาร์พูน  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๐ มี.ค.๓๘

๑๐ ช่างอาวุธปล่อยน าวิถีแอสปิเด้  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๐ มี.ค.๓๘
๑๑ ช่างซ่อมบ ารุงระบบอัลบาทรอส พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๐ มี.ค.๓๘
๑๒ ช่างตอร์ปิโดสติงเรย์  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๐ มี.ค.๓๘
๑๓ ช่างทัศนภัณฑ์ช้ันกลาง  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๐ มี.ค.๓๘
๑๔ ช่างประจ าเคร่ืองมือทดสอบอาวุธน าวิถี  พ.ศ.๒๕๓๔ ๓๐ เม.ย.๓๔
๑๕ ช่างเคร่ืองควบคุมการยิงปืน  ๓๗ มม. เรือฟรีเกต ชุด ร.ล.เจ้าพระยา  พ.ศ.๒๕๓๘ ๔ ธ.ค.๓๘
๑๖ ช่างซ่อมเคร่ืองระบบอาวุธใต้น้ า  (ASW)  พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๓ มี.ค.๓๘
๑๗ ช่างเคร่ืองควบคุมการยิง เรือฟริเกต  ชุด ร.ล.เจ้าพระยา ปืน  ๑๐๐  มม.  พ.ศ.๒๕๓๕ ๑๕ มิ.ย.๓๕



๑๘ พนักงานเคร่ืองควบคุมการยิง  พ.ศ.๒๕๓๔ ๑๒ ก.ค.๓๔
๑๙ ช่างเคร่ืองควบคุมการยิง ตกด.( เรือตรววจการณ์ปราบเรือด าน้ า)  พ.ศ.๒๕๓๔ ๒๘ ม.ค.๓๔
๒๐ ช่างเคร่ืองควบคุมการยิง เรือฟริเกต  ชุด ร.ล.เจ้าพระยา  พ.ศ.๒๕๓๔ ๑๒ ก.ค.๓๔
๒๑ ช่างเคร่ืองควบคุมระบบอาวุธฮาร์พูน  พ.ศ.๒๕๓๗ ๑๗ ต.ค.๓๗

๒๒ พนักงานเคร่ืองควบคุมการยิง ประจ าเรือ ตกด. พ.ศ.๒๕๓๕   โอนไปให้ อล.ทร. ๑๕ มิ.ย.๓๕

๒๓ นายทหารไฟฟ้าอาวุธประจ าเรือ  พ.ศ.๒๕๓๔ ๑๘ มี.ค.๓๔
๒๔ ช่างเคร่ืองควบคุมการยิง  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๖ มิ.ย.๓๙
๒๕ ช่างเคร่ืองควบคุมการยิงอาวุธปล่อยน าถี  GABRIEL / EXOCET  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๑ ต.ค.๓๙
๒๖ ช่างเคร่ืองควบคุมการยิงอาวุธปล่อยน าวิถี   C  -  ๘๐๑  พ.ศ.๒๕๓๙ ๙ ต.ค.๓๙
๒๗ ช่างเคร่ืองควบคุมการยิงฝ่ายบก  พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๖ ก.พ.๔๐
๒๘ ช่างปืน  ๕/๕๔  น้ิว  พ.ศ.๒๕๔๕ ๒  ม.ค.๔๕
๒๙ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน พันจ่าเอก  พ.ศ.๒๕๔๕ ๘ ต.ค.๔๕
๓๐ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน จ่าเอก พ.ศ.๒๕๔๕ ๘ ต.ค.๔๕
๓๑ เพ่ิมวิชา  พ.ศ.๒๕๔๕ ๘ ต.ค.๔๕
๓๒ หลักสูตรตรวจสภาพอมภัณฑ์  พ.ศ.๒๕๔๗ ๒๖ พ.ย.๔๖
๓๓ ถอดท าลายอมภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๐  ก.พ.๕๑
๓๔ ตอร์ปิโด  MK.๔๖   MOD. ๕A( S )  พ.ศ.๒๕๔๗ ๑ พ.ย.๔๗
๓๕ ช่างปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง  ๑๕๕ ม.  พ.ศ.๒๕๔๘ ๑๖ พ.ย.๔๘
๓๖ นายทหารเทคนิคการอมภัณฑ์และวัตถุระเบิด  พ.ศ.๒๕๔๘ ๑ พ.ย.๔๗
๓๗ สรรพาวุธช้ันสัญญาบัตร  พ.ศ.๒๕๔๗ ๑ พ.ย.๔๗
๓๘ ช่างอาวุธปล่อยน าวิถี  Mistral  พ.ศ.๒๕๔๘ ๖ พ.ค.๔๘
๓๙ ประดาน้ าช้ันสูงและผู้ปฏิบัติงานใต้น้ าเก่ียวข้องกับวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๐ ก.พ.๕๑
๔๐ ช่างจรวดอากาศ  ๒.๗๕ น้ิว  อาวุธปล่อยน าวิถี  TOW  และอาวุธปล่อยน าวิถี  DRAGON  พ.ศ.๒๕๔๘ ๑๘ พ.ค.๔๙
๔๑ ช่างอาวุธใต้น้ า พ.ศ.๒๕๔๙ ๙ ต.ค.๔๙
๔๒ ช่างเป้าลวงอาวุธปล่อยน าวิถี  พ.ศ.๒๕๔๙ ๑๓ มี.ค.๓๘



๔๓ ประดาน้ าช้ันต้น  พ.ศ.๒๕๒๙ ๑๕ ต.ค.๒๙
๔๔ ช่างประกอบลูกปืนขนาด ๔๐/๖๐  มม.และขนาด  ๓๗  มม. พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๒ ก.ย.๕๑
๔๕ ช่างผลิตอมภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๗ ธ.ค.๕๐
๔๖ ช่างผลิตช้ินส่วนลูกปืนขนาด ๔๐/๖๐  มม.และขนาด  ๓๗  มม. พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๒ ก.ย.๕๑
๔๗ ช่างซ่อมบ ารุงท่อยิงตอปิโด MK.๓๒ MOD.๕  MOD.๙  PMW ๔๙ และแท่นยิง  ASROC ๒๐ ก.พ.๕๑
๔๘ ช่างปืนกล ๓๐ มม. พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๙ ก.ย.๕๒
๔๙ ช่างปืนกล ๔๐/๗๐ มม. พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๙ ก.ย.๕๒
๕๐ จนท.ห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง ๑๔ พ.ค.๕๒
๕๑ ประดาน้ าช้ันต้น ๒ ธ.ค.๕๒
๕๒ ช่างเคร่ืองควบคุมการยิงแบบออปทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๗ ต.ค.๕๗
๕๓ ช่างเคร่ืองควบคุมการยิง LIROD พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๗ ต.ค.๕๗
๕๔ ช่างเคร่ืองควบคุมการยิงอาวุธปล่อยน าวิถี C-802A พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๗ ต.ค.๕๗
๕๕ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสรรพาวุธ พ.ศ.๒๕๕๘ ๙ ก.ค.๕๘

พธ.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ นายทหารสหโภชน์  พ.ศ.๒๕๓๐ ๒ เม.ย.๓๐
๒ นายทหารแจกจ่ายพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๐ ๒ เม.ย.๓๐
๓ นายทหารจัดหาพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๐ ๒ เม.ย.๓๐
๔ นายทหารควบคุมพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๐ ๒ เม.ย.๓๐
๕ นักเรียนการสูทกรรม  พ.ศ.๒๕๓๐ ๓๐ ธ.ค.๓๐
๖ นักเรียนการบริการ  พ.ศ.๒๕๓๐ ๓๐ ธ.ค.๓๐
๗ นักเรียนการสหโภชน์ พ.ศ.๒๕๓๐ ๓๐ ธ.ค.๓๐
๘ นักเรียนจ่าพลาธิการ ช้ันปีท่ี  ๒  พ.ศ.๒๕๕๖ ๒๑ กพ.๕๗
๙ นายทหารพลาธิการช้ันนายเรือ  พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๙ พ.ค.๕๐

๑๐ นายทหารพลาธิการช้ันนายนาวา  พ.ศ.๒๕๓๗ ๕ ก.ย.๓๗



๑๑ พลทหารสมัครรับราชการต่อเน่ือง  (พัสดุ) พ.ศ.๒๕๓๘ ๑๘ ก.ค.๓๘
๑๒ พลทหารสมัครรับราชการต่อเน่ือง  (บริการ) พ.ศ.๒๕๓๘ ๑๘ ก.ค.๓๘
๑๓ พลทหารสมัครรับราชการต่อเน่ือง  (สหโภชน์) พ.ศ.๒๕๓๘ ๑๘ ก.ค.๓๘
๑๔ การบริการระยะส้ัน พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๙ ก.ย.๓๘
๑๕ เจ้าหน้าท่ีคลังพัสดุ  พ.ศ.๒๕๔๑ ๒๗ ก.ค.๔๑
๑๖ การจัดท าระบบสมุดรายงาน ของ ทร. ระดับผู้บริหาร  พ.ศ.๒๕๔๔ ๖ มิ.ย.๔๔
๑๗ อาชีพเพ่ือล่ือนฐานะช้ัน พ.จ.อ. (สายพัสด) ุ   พ.ศ.๒๕๔๒ ๕ ต.ค.๔๒
๑๘ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน พ.จ.อ. (สายบริการ - สหโภชน์)  พ.ศ.๒๕๔๒ ๕ ต.ค.๔๒
๑๙ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน จ.อ. (สายพัสด)  พ.ศ.๒๕๔๒ ๕ ต.ค.๔๒
๒๐ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน จ.อ. (สายบริการ - สหโภชน์)  พ.ศ.๒๕๔๒ ๕ ต.ค.๔๒
๒๑ นรจ.เหล่าหทารพลาธิการช้ันปีท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ ๒ ก.ย.๔๕
๒๒ การจัดท าสมุดอัตราพัสดุประจ าเรือ ฯ พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๙ มิ.ย.๔๙
๒๓ การตรวจสอบและปรับปรุงความพร้อมของพัสดุในเรือ พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๙ มิ.ย.๔๙
๒๔ หลักสูตรพลบริการประจ าส านักงาน พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๗ พ.ย.๕๐
๒๕ นักเรียนจ่า พรรค พศ. เหล่า พธ. พ.ศ.๒๕๖๔ ประเภทวิชาการบริหาร สาขาวิชาทหารพลาธิการ ๓๑ ส.ค.๖๔

พร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ ประกาศนียบัตรทางพยาบาลศาสตร์ (ต่อเน่ือง ๒ ปี) เทียบเท่าปริญญา  พ.ศ.๒๕๒๕ ๕ ต.ค.๓๒
๒ เพ่ิมพูนความรู้นายทหารพยาบาล  พ.ศ.๒๕๓๓ ๕ ก.พ.๓๓
๓ เทคนิคเวชบริภัณฑ์  พ.ศ.๒๕๓๓             (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๒) ๑๙/๕/๒๔๙๕
๔ แพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ าและความกดบรรยากาศสูง พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๑ เม.ย.๕๑
๕ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๙ มี.ค.๕๑
๖ อาชีพเล่ือนฐานะช้ัน จ่าเอก ผู้ช่วยพยาบาล ๒๖ ส.ค.๒๐
๗ เทคนิคพยาธิวิทยา  พ.ศ. ๒๕๓๔ ๒ ม.ค.๓๔
๘ เทคนิคทันตกรรม พ.ศ.๒๕๔๑ ๔  ก.ย.๔๑



๙ เฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิต และ จิตเวช พ.ศ.๒๕๔๒ ๓๐ มี.ค.๔๒
๑๐ พลพยาบาล   พ.ศ.๒๕๔๒ (ยกเลิก) ๘  พ.ย.๔๒
๑๑ การพยาบาลเวชศาสตร์ใต้น้ าและความกดบรรยากาศสูง  พ.ศ.๒๕๔๙ ๑๕  พ.ค.๔๙
๑๒ การพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมและห้องผ่าตัด  พ.ศ.๒๕๔๙ ๕ ก.พ.๔๙
๑๓ หลักสูตรอาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะ ช้ัน พ.จ.อ. พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๙ ๗  พ.ย๔๙
๑๔ การพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พ.ศ.๒๕๕๐ ๙ มิ.ย.๕๐
๑๕ เหล่าทหารแพทย์ ช้ันนายเรือ   พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๗ เม.ย.๕๕
๑๖ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต  พ.ศ.๒๕๔๖        (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) ๒๘ ต.ค.๕๖
๑๗ ทันตบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๓ พ.ค.๕๓
๑๘ เสริมสมรรถนะจ่าใหม่ พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ปี ๒๕๕๕ ๗ ก.พ.๕๖
๑๙ การปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ๕ มิ.ย.๕๖
๒๐ พลผู้ช่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๑ ต.ค.๕๗
๒๑ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า พ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕ ๑๐ ต.ค.๖๕

กง.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน จ.อ. พ.ศ.๒๕๔๗ ๒๐ ธ.ค.๔๗
๒ ข้าราชทหารสัญญาบัตรบรรจุใหม่  พ.ศ.๒๕๓๖ ๑๒ มิ.ย.๓๕
๓ ข้าราชทหารต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตรบรรจุใหม่  พ.ศ.๒๕๕๑ ๑๕  ก.ย.๕๑
๔ อบรมผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทางการเงินของหน่วยเรือ  พ.ศ.๒๕๓๖ ๑๔ มี.ค.๕๐
๕ อบรมผู้ปฏิบัติหน้าทท่ีทางการเงินช้ันสัญญาบัตรประจ าหน่วยเรือ  พ.ศ.๒๕๓๖ ๑๑ ส.ค.๓๖
๖ นายทหารการเงินช้ันนายเรือ  พ.ศ.๒๕๔๓ ๒๘ ต.ค.๔๒
๗ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะ พ.จ.อ. พ.ศ.๒๕๔๗ ๒๐ ธ.ค.๔๗
๘ นายทหารการเงินช้ันนายนาวา  พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๕ ต.ค.๔๙

ขส.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ



๑ นรจ.พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง  ช้ันปีท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๖ ๓๑ พ.ค.๕๖
๒ อาชีพปกติ พลขับรถ พ.ศ.๒๕๔๘ ๒๙ พ.ย.๔๘
๓ อาชีพนายท้ายเรือกล  พ.ศ.๒๕๔๘ ๒๙ พ.ย.๔๘
๔ อาชีพปกติการขนส่งเบ้ืองต้น ขส.ทร. พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๕ มี.ค.๕๐
๕ อาชีพเล่ือนฐานะช้ัน  จ.อ. เหล่า ขส.ทร. พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๕ มี.ค.๕๐
๖ อาชีพเล่ือนฐานะช้ัน  พ.จ.อ. เหล่า ขส.ทร. พ.ศ.๒๕๕๐ ๑๕ มี.ค.๕๐
๗ การดับเพลิงและกู้ภัย นายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๒ มิ.ย.๕๐
๘ การพายและเห่เรือพระราชพิธี  พ.ศ.๒๕๔๔ ๙  ม.ค.๔๕
๙ นายทหารขนส่งฝุายปฏิบัติ  พ.ศ.๒๕๔๖ ๑๑ ก.ค.๔๖

๑๐ การดับเพลิงและกู้ภัยนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๒ มิ.ย.๕๐
๑๑ การติดต้ังก๊าซ  NGV  เบ้ืองต้น  พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๙ ส.ค.๕๐
๑๒ นักเรียนจ่า เหล่าทหารขนส่ง พ.ศ.๒๕๖๔ ๑๓ ก.ค.๖๔

อศ.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ อุทกศาสตร์ข้ันมูลฐาน  พ.ศ.๒๕๓๙ ๑๓ มี.ค.๓๘
๒ นายทหารอุทกศาสตร์ช้ันนายเรือ  พ.ศ.๒๕๕๖ ๓๐ ต.ค.๕๖
๓ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน พ.จ.อ. พ.ศ.๒๕๕๖ ๓๐ ต.ค.๕๖
๔ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน จ.อ. พ.ศ.๒๕๕๖ ๓๐ ต.ค.๕๖
๕ การจัดการฐานข้อมูลอุทกศาสตร์เพ่ือการปฏิบัติการทางเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๘ มี.ค.๕๗
๖ มาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ช้ันนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๘ มี.ค.๕๗
๗ การสร้างแผนการเดินเรือส าหรับเจ้าหน้าท่ีสร้างแผนท่ี พ.ศ.๒๕๕๗ ๑๘ มี.ค.๕๗
๘ จนท.ข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ ๓๐ มิ.ย.๖๕
๙ บริหารงานเคร่ืองหมายทางเรือเบ้ืองต้น พ.ศ.๒๕๖๕ ๓๐ มิ.ย.๖๕

๑๐ ข่าวสารเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ พ.ศ.๒๕๖๕ ๓๐ มิ.ย.๖๕
๑๑ ช่างเทคนิคเคร่ืองหมายทางเรือ พ.ศ.๒๕๖๕ ๓๐ มิ.ย.๖๕
๑๒ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะ ช้ัน จ.อ. พ.ศ.๒๕๖๕ ๓๐ มิ.ย.๖๕



๑๓ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน พ.จ.อ. พ.ศ.๒๕๖๕ ๓๐ มิ.ย.๖๕
สก.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ นายทหารการเกษตรสาขาการเล้ียงสัตว์  พ.ศ.๒๕๓๑ ๒๐ ธ.ค.๓๑
๒ นายทหารการเกษตรสาขาพืชกรรม   พ.ศ.๒๕๓๑ ๒๐ ธ.ค.๓๑
๓ นายทหารการเกษตร สาขาประมง   พ.ศ.๒๕๓๑ ๒๐ ธ.ค.๓๑
๔ เจ้าหน้าท่ีการเกษตร สาขาการเล้ียงสัตว์   พ.ศ.๒๕๓๑ ๒๐ ธ.ค.๓๑
๕ เจ้าหน้าท่ีการเกษตร สาขาพืชกรรม   พ.ศ.๒๕๓๑ ๒๐ ธ.ค.๓๑
๖ เจ้าหน้าท่ีการเกษตร สาขาประมง   พ.ศ.๒๕๓๑ ๒๐ ธ.ค.๓๑
๗ หลักสูตรการเกษตรท่ัวไป   พ.ศ.๒๕๓๑ ๒๐ ธ.ค.๓๑
๘ หลักสูตรช่างเกษตร  พ.ศ.๒๕๓๙ ๒๗ ก.ย.๓๗
๙ หลักสูตรการเพาะเห็ดปรับปรุงใหม่  พ.ศ.๒๕๔๑ ๒๐ พ.ค.๔๑

๑๐ หลักสูตรการขยายพันธ์ุพืชปรับปรุงใหม่  พ.ศ.๒๕๔๑ ๒๐ พ.ค.๔๑
๑๑ หลักสูตรการเพาะและขยายพัน์ุปลา  พ.ศ.๒๕๔๑ ๒๐ พ.ค.๔๑
๑๒ หลักสูตรการเล้ียงปลา  พ.ศ.๒๕๔๑ ๒๐ พ.ค.๔๑
๑๓ หลักสูตรการเล้ียงโค   พ.ศ.๒๕๔๑ ๒๐ พ.ค.๔๑

วศ.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ การอบรมการใช้ชุดตรวจน้ ามันหล่อล่ืนและชุดตรวจน้ า พ.ศ.๒๕๓๔ ๒๙ ต.ค.๓๔
๒ การบ าบัดน้ าเสีย  พ.ศ.๒๕๓๗ ๓๑ ม.ค.๓๗
๓ อาชีพเล่ือนฐานะช้ันจ่าเอก  พ.ศ.๒๕๔๙ ๑๐ มี.ค.๔๙
๔ อาชีพเล่ือนฐานะช้ันพันจ่าเอก  พ.ศ.๒๕๔๙ ๑๐ มี.ค.๔๙
๕ เพ่ิมวิชาข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๗ มี.ค.๓๘
๖ เพ่ิมพูนความรู้ข้าราชการช้ันสัญญาบัตร  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๗ มี.ค.๓๘
๗ การปูองกันนิวเคลียร์ชีวะต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๗ มี.ค.๓๘



๘ การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี  ช้ันสัญญาบัตร  พ.ศ.๒๕๕๑ ๒๘ ก.ค.๕๑
๙ วิทยาศาสตร์การวัตถุระเบิดและไพโรเทคนิคเบ้ืองต้น  พ.ศ.๒๕๓๘ ๒๔ ก.ค.๓๘

๑๐ การใช้ชุดตรวจน้ ามันหล่อล่ืนและชุดตรวจน้ าประจ าเรือ ช้ันสัญญาบัตร  พ.ศ.๒๕๓๙ ๙ ม.ค.๓๙
๑๑ การควบคุมคุณภาพน้ า  พ.ศ.๒๕๔๖ ๑๘ มิ.ย.๔๖
๑๒ เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชเบ้ืองต้น พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๕ ต.ค.๔๙
๑๓ การบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๕ ต.ค.๔๙
๑๔ นิติวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น พ.ศ.๒๕๕๒ ๙ มี.ค.๕๓
๑๕ การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุระดับพ้ืนฐาน ๙ มี.ค.๕๓
๑๖ การป้องกันอาวุธท่ีมีอ านาจท าลายสูงส าหรับผู้บริหาร ๙ มี.ค.๕๓
๑๗ อาชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ันพันจ่าเอก และจ่าเอก ๒๘ ม.ค.๕๖

สวพ.ทร.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ การวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพเรือ  พ.ศ.๒๕๔๔ ๒๖ ม.ค.๔๔
๒ การบริหารโครงการวิจัย  พ.ศ.๒๕๔๘ ๓๑ ม.ค.๔๘
๓ ผู้ช่วยนักวิจัย  พ.ศ.๒๕๕๐ ๒๔ ม.ค.๕๐

ฐท.สส.

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ การท่าเรือท่ัวไป  พ.ศ.๒๕๓๔ ๔  ก.ค.๓๔

กอศ.ฯ

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ วิชาการศาสนา (สัญญาบัตร)  พ.ศ.๒๕๔๖ ๑๑  ส.ค.๔๖
๒ วิชาการศาสนา (ประทวน)  พ.ศ.๒๕๔๖ ๑๑ ส.ค.๔๖
๓ โครงการปฏิบัติธรรมของของราชการกองทัพเรือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒๘ มี.ค.๔๘
๔ โครงการอบรมความรู้ด้านศาสนพิธี ส าหรับนายทหารสัญญาบัตร ๒๘ มี.ค.๔๘
๕ โครงการอบรมความรู้ด้านศาสนพิธี ส าหรับนายทหารประทวน ๒๘ มี.ค.๔๘



๖ โครงการประชุม/สัมมนาทางวิชาการของอนุศาสนาจารย์เหล่าทัพ และสายงานพระพุทธศาสนาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ๒๘ มี.ค.๔๘
ศฝท.ฯ

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ ทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ๒๕๕๖ ๒ ต.ค.๕๖

ศภษ.ฯ

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุมและการน าเสนองาน ๒๕ ก.ย.๕๕
๒ ภาษาอังกฤษส าหรับผู้บริหาร ๒๕ ก.ย.๕๕
๓ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ๒๕ ก.ย.๕๕

รร.ชุมพลฯ

ล ำดับท่ี รำยช่ือหลักสูตร ว/ด/ป  อนุมัติ
๑ สาขาทหารสามัญและทหารการปืน พ.ศ.๒๕๖๔ ๗ มิ.ย.๖๔
๒ สาขาทหารเคร่ืองกล พ.ศ.๒๕๖๔ ๗ มิ.ย.๖๔
๓ สาขาทหารเคร่ืองกลช่างเคร่ืองบิน เคร่ืองยนต์อากาศยานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗ มิ.ย.๖๔
๔ สาขาทหารเคร่ืองกลช่างเคร่ืองบินเอวิโอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗ มิ.ย.๖๔
๕ สาขาทหารเคร่ืองกลช่างเคร่ืองบินล าตัวและนิวดรอลิกส์ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗ มิ.ย.๖๔
๖ สาขาทหารการเงิน พ.ศ.๒๕๖๔ ๗ มิ.ย.๖๔
๗ สาขาทหารสารวัตร พ.ศ.๒๕๖๔ ๗ มิ.ย.๖๔
๘ สาขาทหารสรรพาวุธ พ.ศ.๒๕๖๔ ๗ มิ.ย.๖๔
๙ สาขาทหารการปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง พ.ศ.๒๕๖๔ ๗ มิ.ย.๖๔


