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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน 

 
๑. ปีที่ให้ข้อมูลและที่ตั้งสถาบัน 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ฝวก.ยศ.ทร.) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๐๕       
หมู่ที่ ๓ ถนนศาลายา - ไทยาวาส  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จว.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ในอาคารสถาบัน
วิชาการทหารเรือชั้นสูง ยศ.ทร. ชั้น ๑ และ ๒ (อาคาร สรส.ยศ.ทร.) โทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๒๓ 
โทรสาร (Fax) ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๒๓ เว็บไซต์ของสถาบัน  http://www.navy.mi.th/navedu/acd/  

๒. ประวัติสถาบัน  
 ฝ่ายวิชาการเป็นหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึ่งมีการพัฒนาตามล าดับสรุปได้ ดังนี้ 
 พ.ศ.๒๕๕๒ มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ 
กองทัพเรือ กองทัพไทย และกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยจัดส่วนราชการใหม่ สถาบันวิชาการ
ทหารเรือชั้นสูงถูกปรับยุบรวมหน่วยเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เมื่อ ๑ เม.ย.๕๒   
ตามค าสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๕/๒๕๕๒ เรื่องแก้อัตรากองทัพเรือ ได้ยกเลิกอัตราเฉพาะกิจ 
หมายเลข ๔๒๐๐ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ฝ่ายวิชาการจึงเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ เมื่อ ๑ เม.ย.๕๒ โดยสถานที่ตั้งฝ่ายวิชาการ อยู่ที่ชั้น ๑ และ ๒ ในอาคารสถาบันวิชาการ
ทหารเรือชั้นสูง 

๓. นโยบาย ภารกิจ วิสัยทัศน์ 
๓.๑ นโยบาย 

 (๑) พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุน
การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือพัฒนาก าลังพล
ให้มีทักษาและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจเป้าหมายของกองทัพเรือ 
 (๒) สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการท างานที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต         
มีจิตส านึกในการท างานเพ่ือส่วนรวม การท างานเป็นหมู่คณะ และการเสียสละ เน้นความสามารถและ
ผลงาน สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ๓.๒ ภารกิจ 

  ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ให้การฝึกศึกษา เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะ
ทางวิชาการ จัดท าต ารา เอกสารประกอบการศึกษา และเอกสารการฝึก รวมทั้งเสนอแนะการจัด 
อาจารย์ผู้สอน และวิทยากรในการสัมมนาตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 

 ๓.๓ วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “เป็นผู้น าทางด้านความรู้ ความคิด มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานสู่ระดับสากล” 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navy.mi.th/navedu/tlos
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๔.  โครงสร้างการจัดหน่วย  
  ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ 
มีหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นผู้บังคับบัญชา การแบ่งการบริหารราชการก าหนดไว้ตามอัตราเฉพาะกิจ 
หมายเลข ๔๑๐๐ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึ่งแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๖ กอง คือ 
 กองวิชายุทธศาสตร์  มีหน้าที่จัดท าประมวลการศึกษา ให้การศึกษา เป็นที่ปรึกษา         
ทางวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า ส่งเสริมการท าเอกสารการพิจารณาของฝ่ายอ านวยการของ โรงเรียน   
เสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น เสนอแนะทางวิชาการ รวบรวม จัดท า และปรับปรุง
เอกสารการศึกษา รวมทั้งแนวทางการสอนในสาขาวิชายุทธศาสตร์ทั่วไป ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
ทหาร ยุทธศาสตร์ทะเล สมุททานุภาพ และยุทธศาสตร์ทางเรือตลอดจนเสนอแนะการจัดอาจารย์ผู้สอน 
 กองวิชาเสนาธิการกิจ  มีหน้าที่จัดท าประมวลการศึกษา ให้การศึกษา เป็นที่ปรึกษาทาง
วิชาการ ศึกษา ค้นคว้า ส่งเสริมการท าเอกสารการพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ ของนายทหารนักเรียน 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น เสนอแนะทางวิชาการ รวบรวม จัดท า และ
ปรับปรุงเอกสารการศึกษา รวมทั้งแนวทางการสอนในสาขาวิชาเสนาธิการกิจทั่วไป การวางแผนทหาร 
และบริหารงาน ตลอดจนเสนอแนะการจัดอาจารย์ผู้สอน 
 กองวิชาสงครามทางเรือและวิชาทหาร  มีหน้าที่จัดท าประมวลการศึกษา ให้การศึกษา     
เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า เสนอแนะทางวิชาการ รวบรวม จัดท า และปรับปรุงเอกสาร
การศึกษารวมทั้งแนวทางการสอนในสาขาวิชาการใช้ก าลังทางเรือ การปฏิบัติการทางเรือ การปฏิบัติการ
อากาศนาวี การปฏิบัติการนาวิกโยธิน การปฏิบัติการเหล่าทัพ การปฏิบัติการร่วม การปฏิบัติการผสม และ            
การปฏิบัติการพิเศษ ตลอดจนเสนอแนะการจัดอาจารย์ผู้สอน 
 กองวิชาความม่ันคงและวิชาพิ เศษ   มีหน้าที่จัดท าประมวลการศึกษา ให้การศึกษา         
เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า เสนอแนะทางวิชาการ รวบรวม จัดท า และปรับปรุงเอกสาร
การศึกษา รวมทั้งแนวทางการสอนในสาขาวิชาความมั่นคงแห่งชาติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
เทคโนโลยีกิจการภายในประเทศ กิจการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารงานระดับสูง 
กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายไทย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติทางทหาร ภาษาต่างประเทศ      
การสังคม การกีฬา การประชาสัมพันธ์ การดูกิจการ และศึกษาภูมิประเทศ ตลอดจนเสนอแนะการจัด
อาจารย์ผู้สอน 
 กองวิชาวิศวกรรม  มีหน้าที่จัดท าประมวลการศึกษา ให้การศึกษา เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ 
ศึกษา ค้นคว้า เสนอแนะทางวิชาการ รวบรวม จัดท า และปรับปรุงเอกสารการศึกษา รวมทั้งแนวทาง   
การสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมทั้งปวง และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสนอแนะการจัดอาจารย์ผู้สอน 
 กองเอกสารวิจัย  มีหน้าที่ให้การศึกษา แนะน า ส่งเสริมการท าเอกสารวิจัย/เอกสารประจ าภาค 
วิเคราะห์ ประเมินผลเอกสารวิจัย/เอกสารประจ าภาคของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ นายทหาร
นักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ตลอดจนเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์แก่         
หน่วยที่เก่ียวข้อง เผยแพร่งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ ออกสู่สาธารณะ 
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การจัดส่วนราชการใน ฝวก.ฯ  

 

๕.  รายชื่อผู้บังคับบัญชาและก าลังพลของฝ่ายวิชาการ ประจ าป ี๒๕๕๘ 
ที ่ ยศ  ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง 
๑. น.อ.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ รอง หน.ฝวก.ยศ.ทร. 
๒. น.อ.มนฉาน  บุญญภัทโร ผอ.กววก.ฝวก.ยศ.ทร. 
๓. น.อ.พิสิฐ  ฤกษ์งาม ผอ.กวยศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๔. น.อ.วชิรพร  วงศ์นครสว่าง ผอ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๕. น.อ.ร.ศ.นเรศ  เพ็ชรนิน ผอ.กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๖. น.อ.เฉลิมชัย  สวนแก้ว ผอ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๗. น.อ.ยุทธนา  อักษรศรี ผอ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร. 
๘. น.อ.ยงยุทธ  พูพะเนียด อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๙. น.อ.กฤษฎางค์  สุทัศน์ ณ อยุธยา อจ.กวยศ.ฝวก.ยศ.ทร. 

๑๐. น.อ.หญิง ศรัญญา  นพคุณ อจ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๑๑. น.อ.ประภัสสร  นาคเจริญ อจ.กวยศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๑๒. น.อ.หญิง สุภฤกษ์  เพิ่มทรัพย์ อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๑๓. น.อ.วิรัช  สมบูรณ์โชคดี รอง ผอ.กววก.ฝวก.ยศ.ทร. 
๑๔. น.อ.ขันธพงษ์  ช่างเขียนดี รอง ผอ.กววก.ฝวก.ยศ.ทร. 
๑๕. น.อ.หญิง จิตรา  รัตนวิทย์ นักศึกษาการวิจัย กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๑๖. น.อ.อาคม  สุขตระกูล รอง ผอ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๑๗. น.อ.เรืองฤทธิ์  แสงแก้ว อจ.กววก.ฝวก.ยศ.ทร. 
๑๘. น.อ.ปารัช  รัตนไชยพันธ์ รอง ผอ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร. 
๑๙. น.อ.กลิน  ยังรอด รอง ผอ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร. 
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ที ่ ยศ  ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง 
๒๐. น.อ.สุรศักดิ์  ปานเกษม รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๒๑. น.อ.ไพรัช  กาญจนกรทอง รอง ผอ.กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๒๒. น.อ.ชาญชัย  ศาสตร์สกุล อจ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๒๓. ว่าที่ น.อ.เฉลี่ย  พรหมอินทร์ ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร. 
๒๔. ว่าที่ น.อ.อนันท์  อู่ประเสริฐ รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๒๕. ว่าที่ น.อ.กิติกรณ์  กาญจนวณิชย์ รอง ผอ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๒๖. ว่าที่ น.อ.จตุพร  นุชเกษม รอง ผอ.กวยศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๒๗. ว่าที่ น.อ.วุฒิชัย  แวงวรรณ ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร. 
๒๘. ว่าที่ น.อ.มนพ  ประดิษฐ์ อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๒๙. ว่าที่ น.อ.อาณัติ  ส าเภาเงิน อจ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๓๐. ว่าที่ น.อ.สิทธิศักดิ์  จารุเสวี นักศึกษาการวิจัย กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๓๑. น.ท.หญิง สุพิชญา  ผู้น าพล อจ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร. 
๓๒. น.ท.อิศเรศ  เลิศทางธรรม อจ.กวยศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๓๓. น.ท.รณยุทธ  ขวัญมงคล อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๓๔. น.ท.หัสไชยญ์  มั่งค่ัง อจ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๓๕. น.ท.พิษณุ  สุขยอด อจ.กวยศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๓๖. น.ท.โกมล  คงบุญรักษ์ อจ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร. 
๓๗. น.ท.เจษฎา  เหลืองวงษ์ อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๓๘. น.ท.ณัฐกร  ให้ศิริกุล อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๓๙. น.ท.ณัฐวุฒิ  คล่องนาวา อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๔๐. น.ท.วรรธนันท์  อาษา อจ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๔๑. น.ท.ปริทัศน์  นิระฉัตรสุวรรณ์ อจ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๔๒. น.ท.สิชล  ห่วงนิกร อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๔๓. น.ท.ศิริภัทร  อริยเดช อจ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร. 
๔๔. น.ท.ชิตสกนธ์  วิเศษ อจ.กวยศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๔๕. น.ท.อ านาจรัตน์  โสภณธรรมพัฒน์ อจ.กววก.ฝวก.ยศ.ทร. 
๔๖. ว่าที่ น.ท.ณัฐวุฒิ  ศิรธรานนท์ นักศึกษาวิเคราะห์ กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๔๗. ว่าที่ น.ท.ศักดิ์สิทธิ์  เตชะพงศ์ประเสริฐ อจ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร. 
๔๘. น.ต.วิชัย  ศรีแสง หัวหน้าธุรการ ฝวก.ยศ.ทร. 
๔๙. น.ต.เปรมศักดิ์  ด าทับ รรก.อจ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร. 
๕๐. ร.อ.หญิง พัฒน์นรี  พงศ์พรเกษม จนท.ธุรการ ฝวก.ยศ.ทร. 
๕๑. พ.จ.อ.หญิง สมพร  กรพัฒนา จนท.ธุรการ กววก.ฝวก.ยศ.ทร. 
๕๒. พ.จ.อ.หญิง กาญจนศิริ  ทับทิมศรี จนท.ธุรการ กววก.ฝวก.ยศ.ทร. 
๕๓. พ.จ.อ.ชาญยุทธ  ช่อล าใย จนท.ธุรการ กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๕๔. พ.จ.อ.หญิง รัชนี  นิสยันต์ จนท.ธุรการ กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร. 

  



๕ 
 

ที ่ ยศ  ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง 

๕๕. พ.จ.อ.หญิง วีรวรรณ  กิจบ ารุง จนท.ธุรการ กวยศ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๕๖. พ.จ.อ.ไพบูลย์  ไทรหอมหวน จนท.ธุรการ กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๕๗. พ.จ.อ.วีระพงษ์  วงค์มณี จนท.ธุรการ กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร. 
๕๘. จ.อ.หรินทร์  ผิวงาม จนท.ธุรการ กอวจ.ฝวก.ยศ.ทร. 

 ช่วยปฏิบัติราชการ ฝวก.ฯ  
๕๙. น.อ.ชูชีพ  บุญใช้ นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร. 
๖๐. น.อ.หญิง จิราภรณ์  ปานจันทร์ นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทร. 
๖๑. น.อ.เกื้อกูลพงษ์  ล าทอง นายทหารปฏิบัติการประจ า กพ.ทร. 
๖๒. น.อ.ภาสกร  มีหิรัญ ประจ า ยศ.ทร. 
๖๓. ว่าที่ น.อ.หญิง ภรณ์ฐิตา  ทัพยุทธ

พิจารณ์ 
ครูภาษา แผนกศึกษา ศภษ.ยศ.ทร. 

๖๔. น.ท.หญิง นิธิรินสรา  เวียงสิมมา ประจ า ยศ.ทร. 
๖๕. พ.จ.อ.พสธร  ทองฤทธิ์ ประจ า ยศ.ทร. 

๖. คณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๖.๑ พล.ร.ท.วีระพันธ์   สุขก้อน จก.ยศ.ทร. ประธานกรรมการ (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๑ มี.ค.๕๘) 
   พล.ร.ท.ชัยสินธุ์   ญาดี จก.ยศ.ทร.ประธานกรรมการ (๑ เม.ย.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๘) 
  ๖.๒ พล.ร.ต.สมภพ  สุวิทยาลังการ รอง จก.ยศ.ทร.และ หน.ฝวก.ยศ.ทร. 
  ๖.๓ พล.ร.ต.ธีระพงษ์  มูลละ รอง จก.ยศ.ทร. 
  ๖.๔ พล.ร.ต.ศังกร  พงษ์ศิริ เสธ.ยศ.ทร. 
  ๖.๕ พล.ร.ต.ช่อฉัตร  กระเทศ ผบ.วทร.ยศ.ทร. 
  ๖.๖ พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
  ๖.๗ พล.ร.ต.ค ารณ  พิสณฑ์ยุทธการ ผอ.ศยร.ยศ.ทร.  

 ๖.๘ น.อ.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ รอง หน.ฝวก.ยศ.ทร. และเลขานุการ 
  ๖.๙ น.อ.ถุงเงิน  จงรักชอบ ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร. 
  ๖.๑๐ น.อ.พีระพล  ใบกว้าง ผอ.กศษ.ยศ.ทร. และผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๖.๑๑ น.อ.วุฒิชัย  แวงวรรณ ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร. และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

๗. อัตราก าลังพล   

ต าแหน่ง พรรคเหล่า ชั้นยศ จ านวน 
ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ     รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ (นว.) ท าหน้าที่ 
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ นว.ก.เสธ. น.อ.(พ) ๑ 
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ นว.ก.เสธ. น.อ. ๑ 
 ไม่ก าหนด  น.อ. ๑ 
นักวิชาการ ไม่ก าหนด น.ท. ๑ 
หัวหน้าธุรการ สบ. น.ต. ๑ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ สบ.  ร.อ. ๑ 
 สบ. พ.จ.อ.(พ) ๑ 
 สบ. จ.อ. ๑ 
กองวิชายุทธศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกอง นว.ก.เสธ. น.อ.(พ) ๑ 
รองผู้อ านวยการกอง นว.ก.เสธ./นย.ก.เสธ. น.อ. ๑ 
อาจารย์ ไม่ก าหนด น.อ. ๒ 
 ไม่ก าหนด น.ท. ๓ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ สบ. พ.จ.อ. ๑ 
 สบ. จ.อ. ๑ 
กองวิชาเสนาธิการกิจ 
ผู้อ านวยการกอง นว.ก.เสธ. น.อ.(พ) ๑ 
รองผู้อ านวยการกอง นว.ก.เสธ./นย.ก.เสธ. น.อ. ๒ 
อาจารย์ ไม่ก าหนด น.อ. ๔ 
 ไม่ก าหนด น.ท. ๖ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ สบ. พ.จ.อ. ๑ 
 สบ. จ.อ. ๒ 
กองวิชาสงครามทางเรือและและวิชาทหาร   
ผู้อ านวยการกอง นว.ก.เสธ. น.อ.(พ) ๑ 
รองผู้อ านวยการกอง นว.ก.เสธ./นย.ก.เสธ. น.อ. ๒ 
อาจารย์ ไม่ก าหนด น.อ. ๓ 
 ไม่ก าหนด น.ท. ๕ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ สบ. พ.จ.อ. ๑ 
 สบ. จ.อ. ๒ 
กองวิชาความม่ันคงและวิชาพิเศษ 
ผู้อ านวยการกอง ไม่ก าหนด น.อ.(พ) ๑ 
รองผู้อ านวยการกอง ไม่ก าหนด น.อ. ๒ 
อาจารย์ ไม่ก าหนด น.อ. ๓ 
 ไม่ก าหนด น.ท. ๔ 



๗ 
 

ต าแหน่ง พรรคเหล่า ชั้นยศ จ านวน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ สบ. พ.จ.อ. ๒ 
 สบ. จ.อ. ๒ 
กองวิชาวิศวกรรม 
ผู้อ านวยการกอง กล.ก.เสธ. น.อ.(พ) ๑ 
รองผู้อ านวยการกอง กล.ก.เสธ./ยย.ป.เสธ. น.อ. ๒ 
อาจารย์ กล.ก.เสธ./ยย.ป.เสธ น.อ. ๕ 
 กล.ก.เสธ./ยย.ป.เสธ น.ท. ๕ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ สบ. พ.จ.อ. ๒ 
 สบ. จ.อ. ๒ 
กองเอกสารวิจัย 
ผู้อ านวยการกอง นว.ก.เสธ./นย.ก.เสธ. น.อ.(พ) ๑ 
รองผู้อ านวยการกอง นว.ก.เสธ. น.อ. ๑ 
นักศึกษาการวิจัย นว.ก.เสธ.  น.อ. ๑ 
 กล.ก.เสธ. น.อ. ๑ 
 นย.ก.เสธ. น.อ. ๑ 
 นว.ก.เสธ. น.ท. ๑ 
นักศึกษาวิเคราะห์ นว.ก.เสธ.  น.ท. ๑ 
 กล.ก.เสธ.  น.ท. ๑ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ สบ. พ.จ.อ. ๑ 
 สบ. จ.อ. ๒ 

 

๙. งบประมาณประจ าปี งป.๕๘ 
 ฝวก.ยศ.ทร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในกลุ่มที่  ๑ และกลุ่มที่ ๒ ตามโครงการ

ศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.ประจ าปี งป.๕๘ ดังนี้ 

ที ่ รายการ เป็นเงิน 
๑ การอบรม/บรรยายพิเศษ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ๒๗๕,๓๐๐ บาท 
๒ การประชุมวิชาการประเพณี ทร.  ม.มหิดล  ม.ธรรมศาสตร์ และ 

ม.เกษตรศาสตร์ 
 ๘๔,๓๐๐ บาท 

๓ การอบรมทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ
ฝึกยุทธกีฬา 

๓๑๒,๐๐๐ บาท 

๔ การประชุมทางวิชาการ ทร. ๗๖๕,๙๐๐ บาท 
 รวมทั้งสิ้น ๑,๔๓๗,๕๐๐ บาท 

 
 

.................................................... 


