
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  
 

ค ำสั่งกองร้อยทหำรช่ำง กองก ำลังด้ำนจันทบุรี - ตรำด 
(เฉพำะ) 

ที่         / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วย 
----------------------------------------------------- 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วย เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ตำมวัตถุประสงค์ กปช.จต. จึงแตง่ตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วย ดังนี้ 

๑. น.ต.นนทกร มีนุ่น ผบ.ร้อย.ช.กจต.  เป็น ผู้น ำกำรจัดกำรควำมรู้ 
๒. ร.อ.เกษม วงศำโรจน์  เป็น กรรมกำร 
๓. ร.ท.สุกฤษฏิ์ โพธิจำด  เป็น กรรมกำร 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

          สั่ง          ณ          วันที่                      มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                             น.ต. 
                         (นนทกร  มีนุ่น) 
  ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  
 

ค ำสั่งกองกองร้อยทหำรช่ำง กองก ำลังด้ำนจันทบุรี - ตรำด 
(เฉพำะ) 

ที่         / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วย 
----------------------------------------------------- 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วย เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ตำมวัตถุประสงค์ กปช.จต. จึงแตง่ตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วย ดังนี้ 

๑. พ.จ.อ.เสน่ห์  เกียรติอำภรณ์ ๒. พ.จ.อ.โยธิน  นวมทอง  
๓. พ.จ.อ.สมญำ  ศิริพงศ์ ๔. พ.จ.อ.จุฬำ  แจ่มจ ำรัส  
๕. พ.จ.อ.ธวัชชัย  หงษำปัญญำ ๖. พ.จ.อ.เพียรพงศ์  พูนเพียรจัด  
๗. จ.อ.วินัย  แท่งทอง ๘. จ.อ.วีระวัฒน์  สุวรรณกรณ์  
๙. จ.อ.สุเมธ  ปุกจิตร ๑๐. จ.อ.เทอดพงษ์  ผมนะรำ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

          สั่ง          ณ          วันที่                      มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 น.ต. 
 (นนทกร  มีนุ่น) 
 ผบ.ร้อย.ช.กจต. 



การแบ่งปันความรู้ด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น 
Knowledge Sharing by One Point Lesson (OPL) 

 

หน่วยงาน : กองร้อยทหารช่าง กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด 
ชื่อ

เรื่อ
ง 

องค์ความรู้ : ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุ
ระเบิด 
เรื่อง :  วิธีปฏิบัติการขยายเส้นทางในเขตพ้ืนที ่       
          อันตราย 

เลขที่เอกสาร  

ปร
ะเภ

ท  ความรู้ทั่วไป           การพัฒนาปรับปรุง วันที่จัดท า 15 มีนาคม 2562 

 เทคนิคการท างาน      ยุทธวิธ ี ผู้จัดท า หัวหน้ากลุ่ม ผู้อนุมัติ 

 อ่ืน ๆ  พ.จ.อ.จุฬา  จ. พ.จ.อ.เสน่ห์  ก.  
 
เนื่องจากฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ที่อยู่ตามแนวชายแดนเป็นพ้ืนที่อันตราย มีทุ่นระเบิดเป็นจ านวนมาก อีกทั้ง

เส้นทางส่งก าลังบ ารุงมีลักษณะเป็นช่องทางแคบและมีทุ่นระเบิดอยู่ในเส้นทาง ระยะทางระหว่างฐานปฏิบัติการหลักไปถึง
ฐานปฏิบัติการส่วนแยก เป็นเส้นทางที่ยากล าบากและมีทุ่นระเบิด เพ่ือให้การส่งก าลังบ ารุงจากฐานปฏิบัติการหลักไปถึง
ฐานปฏิบัติการส่วนแยกมีความสะดวก , รวดเร็ว และสามารถใช้ยานยนต์เข้าสู่พ้ืนที่ได้รวดเร็ว  และมีความปลอดภัยจาก
ทุ่นระเบิด จึงต้องด าเนินการขยายและปรับปรุงเส้นทางเดิมให้มีขนาดความกว้างมากข้ึน เพ่ือให้ยานยนต์สามารถเคลื่อนที่
ผ่านได้ 

อุปกรณ์ที่ต้องใช ้
 1. รถขุดตีนตะขาบ 
 2. รถถากถางล้อสายพาน 
 3. อุปกรณส์ าหรับตรวจค้นวัตถุระเบิด (เครื่องตรวจค้นวัตถุระเบิด , เหล็กสัก , เสียมเล็ก , มีดเดินป่า และ ถุงอุปกรณ์
ชุดท าลาย) 
 4. เชือกหรือเทปกั้นเขต 

วิธีปฏิบัติ 
 วิธีการปฏิบัติท าเส้นทางให้ปลอดภัย มี 2 แบบ 
  1. ใช้ชุดตรวจค้นตรวจค้นวัตถุระเบิดช่องทางที่ต้องการปรับปรุงให้ปลอดภัยจากวัตถุระเบิด และให้เครื่องมือกล
เข้าปรับปรุงเส้นทาง 
  2. ให้เครื่องมือกลรถขุดตีนตะขาบ ท าการเปิดหน้าดินเพ่ือค้นหาวัตถุระเบิด  โดยลักษณะใช้บุ้งกี๋ผลักหน้าดิน   
ไปด้านหน้า เท่ากับความกว้างที่ต้องการเป็นระยะทาง 2 เมตร และให้ชุดตรวจค้นเข้าท าการตรวจสอบพ้ืนที่ที่ท าการเปิด
หน้าดินไว้ เมื่อพ้ืนที่ปลอดภัยจึงให้เครื่องมือกลเข้าปรับปรุงเส้นทางตามท่ีต้องการ 
 

 
 
 
 
 



การแบ่งปันความรู้ด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น 
Knowledge Sharing by One Point Lesson (OPL) 

 

ภาพขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจค้นวัตถุระเบิด 

(เครื่องตรวจค้นวัตถุระเบิด , เหล็กสัก , เสียมเล็ก , มีดเดินป่า และ ถุงอุปกรณ์ชุดท าลาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแบ่งปันความรู้ด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น 
Knowledge Sharing by One Point Lesson (OPL) 

 

แบบท่ี 1 

 
ขั้นตอนที่ 1 ใช้ชุดตรวจค้นตรวจค้นวัตถุระเบิดช่องทางที่ต้องการปรับปรุงให้ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด 

 

 
ขั้นตอนที่ 2 ให้เครื่องมือกลเข้าปรับปรุงเส้นทาง 

 



การแบ่งปันความรู้ด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น 
Knowledge Sharing by One Point Lesson (OPL) 

 

แบบท่ี 2 

 
ขั้นตอนที่ 1 ให้เครื่องมือกลรถขุดตีนตะขาบ ท าการเปิดหน้าดินเพ่ือค้นหาทุ่นระเบิด  

โดยลักษณะใช้บุ้งกีผ๋ลักหน้าดินไปด้านหน้า เท่ากับความกว้างที่ต้องการเป็นระยะทาง 2 เมตร 

 
ขั้นตอนที่ 2 ให้ชุดตรวจค้นเข้าท าการตรวจสอบพ้ืนที่ที่ท าการเปิดหน้าดินไว้  

เมื่อพื้นที่ปลอดภัยจึงให้เครื่องมือกลเข้าปรับปรุงเส้นทางตามที่ต้องการ 



การแบ่งปันความรู้ด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น 
Knowledge Sharing by One Point Lesson (OPL) 

 

 
เครื่องมือกลรถขุดตีนตะขาบ 

 

 
เครื่องมือกลรถถากถางล้อสายพาน 

 



การแบ่งปันความรู้ด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น 
Knowledge Sharing by One Point Lesson (OPL) 

 

 
เส้นทางส่งก าลังบ ารุงที่ปรับปรุงเส้นทางเสร็จเรียบร้อย 

 
บันทึกการถ่ายทอด 
ชื่อผู้ถ่ายทอด : พ.จ.อ.เสน่ห์  เกียรติอาภรณ์ , พ.จ.อ.โยธิน  นวมทอง 
ชื่อผู้รับการถ่ายทอด : พ.จ.อ.ธวัชชัย  หงษาปัญญา , จ.อ.วนิัย  แท่งทอง , จ.อ.วีระวัฒน์  สุวรรณกรณ์                           
วันที่ :  15 มีนาคม 2562 

ทดสอบผู้เรียนรู้ และระบุผลการทดสอบ : 

 



แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
หน่วยงาน ร้อย.ช.กจต. 

เรียน  
ชื่องาน การขยายเส้นทางในเขตพ้ืนที่อันตราย AAR ครั้งที่ 1 
วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน 5 ก.พ.62 วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 5 มี.ค.62 
วันที่ท า AAR 15 มี.ค.62 เวลาเริ่ม - สิ้นสุด 25 มี.ค.62 

ผู้ร่วม AAR 

น.ต.นนทกร  มีนุ่น 
ร.อ.เกษม  วงศาโรจน์ 
พ.จ.อ.เสน่ห์  เกียรติอาภรณ์ 
พ.จ.อ.โยธิน  นวมทอง 
พ.จ.อ.จุฬา  แจ่มจ ารัส 

เป้าหมายของงาน 
- ขยายและปรับปรุงเส้นทางส่งก าลังบ ารุงที่มีอยู่หรือใช้เป็นประจ าให้สามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย
จากวัตถุระเบิด 
 
ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 
- สามารถขยายและปรับปรุงเส้นทางส่งก าลังบ ารุงได้เสร็จสิ้น และใช้งานได้ตามท่ีหน่วยในพื้นที่ต้องการ 
 
งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ 
- สามารถปฏิบัติงานขยายและปรับปรุงเส้นทางได้ทั้ง 2 แบบ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ 
 
งาน/ขั้นตอนที่ท าไม่ได้ 
- ไม่มี 
 
อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
- พ้ืนที่มีวัตถรุะเบิดเป็นจ านวนมาก และมีสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ ท าให้ใช้เวลามากต่อการปฏิบัติงาน 
 
ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 
- การใช้เครื่องมือทุ่นแรง รถขุดตีนตะขาบเข้าเปิดพ้ืนที่ก่อนท าการตรวจค้นวัตถุระเบิด ท าให้ใช้เวลาได้รวดเร็วขึ้น 
 
ข้อปฏิบัติในการท างานครั้งต่อไป 
- การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศไม่เหมือนกัน การปฏิบัติงานก็จะแตกต่างกันออกไป 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ สำยวิทยำกำร 

กำรตรวจค้นวัตถุระเบิด 

และ 

เครื่องมือทุ่นแรง 

 
 

 



บัญชีรายช่ือผู้เช่ียวชาญประจ ากองร้อยทหารช่าง กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด 

ตามสายวิทยาการ 

ล าดับ ยศ – ชื่อ – สกุล ต าแหน่งปัจจุบัน สาขาวิทยาการ  
ที่เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ 

1. 
พ.จ.อ.เสน่ห์  เกียรติอาภรณ์ 

ผู้บังคับหมู่ทหารช่าง หมวดทหารช่างสนาม 
กองร้อยทหารช่าง กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด 

การตรวจค้นวัตถุระเบิด 
 

2. 
พ.จ.อ.โยธิน  นวมทอง 

พันจ่าซ่อมบ ารุงเครื่องมือ ตอนซ่อมบ ารุง 
กองร้อยทหารช่าง กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด 

เครื่องมือทุ่นแรง 
 

3. 
พ.จ.อ.สมญา  ศิริพงศ์ 

เจ้าหน้าที่ประจ ารถตัก ตอนเครื่องมือกล 
กองร้อยทหารช่าง กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด 

เครื่องมือทุ่นแรง 
 

4. 
พ.จ.อ.จุฬา  แจ่มจ ารัส 

ผู้บังคับหมู่ทหารช่าง หมวดทหารช่างสนาม 
กองร้อยทหารช่าง กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด 

การตรวจค้นวัตถุระเบิด 
 

5. 
พ.จ.อ.ธวัชชัย  หงษาปัญญา 

พลขับ ตอนซ่อมบ ารุง 
กองร้อยทหารช่าง กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด 

เครื่องมือทุ่นแรง 
 

6. 
จ.อ.วินัย  แท่งทอง 

เจ้าหน้าที่ประจ ารถบด ตอนเครื่องมือกล 
กองร้อยทหารช่าง กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด 

เครื่องมือทุ่นแรง 
 

7. 
จ.อ.วีระวัฒน์  สุวรรณกรณ์ 

พลขับ ตอนซ่อมบ ารุง 
กองร้อยทหารช่าง กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด 

การตรวจค้นวัตถุระเบิด 
 



 ร.ท.   ผู้รับรอง 
      (สุกฤษฏิ์     โพธิจาด) 
  ผบ.มว.ช.สนาม ร้อย.ช.กจต. 
 ร.อ.   ผู้รับรอง 
      (เกษม     วงศาโรจน์) 
       รอง ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 น.ต.   ผู้รับรอง 
      (นนทกร         มีนุ่น) 
                   ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 

ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ สำขำตรวจค้นวัตถุระเบิด 

 
พ.จ.อ.เสน่ห์  เกียรติอำภรณ์ 

ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ ช. มว.ช.สนาม ร้อย.ช.กจต. 

หน่วยงำน ร้อย.ช.กจต. 

ประวัติกำรศึกษำ 
 - โรงเรียนจ่านาวิกโยธิน 
ประวัติกำรศึกษำหลังรับรำชกำร 
 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 - ผู้บังคับหมู่ทหารช่าง    รร.นย.ศฝ.นย. 
 - หลักสูตรตรวจค้นและท าลายทุ่นระเบิด (TMAC) รร.ช.กช. จว.ราชบุรี 
ประสบกำรณ์ท ำงำน/ควำมเชี่ยวชำญ 
 - กองร้อยทหารช่าง กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด (ร้อย.ช.กจต.) 
 - หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ 
 - หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ (ฉก.นย.ทร.) 
 - โครงการทับทิมสยาม 
 - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ 
 - กองก าลังเฉพาะกิจ 976 ไทย/อิรัก ผลัดที่ 2 
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081 - 782 - 3992 
 
  
 
 
 
 
 



 ร.ท.   ผู้รับรอง 
      (สุกฤษฏิ์     โพธิจาด) 
  ผบ.มว.ช.สนาม ร้อย.ช.กจต. 
 ร.อ.   ผู้รับรอง 
      (เกษม     วงศาโรจน์) 
       รอง ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 น.ต.   ผู้รับรอง 
      (นนทกร         มีนุ่น) 
                   ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 

ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ สำขำเครื่องมือทุ่นแรง 

 
พ.จ.อ.โยธิน  นวมทอง 

ต ำแหน่ง พันจ่าซ่อมบ ารุงเครื่องมือ ตอนซ่อมบ ารุง ร้อย.ช.กจต. 

หน่วยงำน ร้อย.ช.กจต. 

ประวัติกำรศึกษำ 
 - โรงเรียนจ่านาวิกโยธิน 
ประวัติกำรศึกษำหลังรับรำชกำร 
 - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 - ครูการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ   สทพ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 - ผู้บังคับหมู่ทหารช่าง     รร.นย.ศฝ.นย. 
ประสบกำรณ์ท ำงำน/ควำมเชี่ยวชำญ 
 - กองร้อยทหารช่าง กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด 
 - หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 กองทัพเรือ 
 - ร้อย.ช.ผสม ไทย/บุรุนดี 
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 085 - 434 - 0859 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ร.ท.   ผู้รับรอง 
      (สุกฤษฏิ์     โพธิจาด) 
  ผบ.มว.ช.สนาม ร้อย.ช.กจต. 
 ร.อ.   ผู้รับรอง 
      (เกษม     วงศาโรจน์) 
       รอง ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 น.ต.   ผู้รับรอง 
      (นนทกร         มีนุ่น) 
                   ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 

ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ สำขำเครื่องมือทุ่นแรง 

 
พ.จ.อ.สมญำ  ศิริพงศ์ 

ต ำแหน่ง จนท.ประจ ารถตัก ตอนเครื่องมือกล ร้อย.ช.กจต. 

หน่วยงำน ร้อย.ช.กจต. 

ประวัติกำรศึกษำ 
 - ปวช.ช่างยนต์ 
 - โรงเรียนจ่านาวิกโยธิน 
ประวัติกำรศึกษำหลังรับรำชกำร 
 - ทหารช่างสนามเบื้องต้น พรรคนาวิกโยธิน  รร.นย.ศฝ.นย. 
 - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ประสบกำรณ์ท ำงำน/ควำมเชี่ยวชำญ 
 - ปฏิบัติราชการ ศปศ.61 
 - ปฏิบัติราชการ ร้อย.ช.กจต. 
 - ปฏิบัติราชการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 44 บก.กองทัพไทย 
 - ช่างซ่อมเครื่องมือกล มว.ซ่อมบ ารุง ร้อย.บก.พัน.ช.พล.นย. 
 - พลขับรถเครื่องมือทุ่นแรง  
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 093 - 360 - 7481 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 ร.ท.   ผู้รับรอง 
      (สุกฤษฏิ์     โพธิจาด) 
  ผบ.มว.ช.สนาม ร้อย.ช.กจต. 
 ร.อ.   ผู้รับรอง 
      (เกษม     วงศาโรจน์) 
       รอง ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 น.ต.   ผู้รับรอง 
      (นนทกร         มีนุ่น) 
                   ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 

ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ สำขำตรวจค้นวัตถุระเบิด 

 
พ.จ.อ.จุฬำ  แจ่มจ ำรัส 

ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ ช. มว.สนาม ร้อย.ช.กจต. 
หน่วยงำน ร้อย.ช.กจต. 

ประวัติกำรศึกษำ 
 - โรงเรียนจ่านาวิกโยธิน 
ประวัติกำรศึกษำหลังรับรำชกำร 
 - การรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ าสะเทินบกและจู่โจม รร.นย.ศฝ.นย. 
 - ผู้บังคับหมู่ทหารช่าง      รร.นย.ศฝ.นย. 
 - ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน     รร.นย.ศฝ.นย. 
 - เจ้าหน้าที่แกะรอย      รร.สท.ศสท.กส.ทบ. 
 - ผู้บังคับสุนัขทหาร หน้าที่สุนัขสะกดรอย    รร.สุนัขทหาร 
 - ทหารช่างสนามเบื้องต้น      รร.นย.ศฝ.นย. 
 - สงครามทุ่นระเบิด (ทั่วไป)     รร.ทช.ทบ. 
ประสบกำรณ์ท ำงำน/ควำมเชี่ยวชำญ 
 - กองร้อยทหารช่าง กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด 
 - หมวดทหารช่าง หน่วยเฉพาะนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 
 - กองร้อยลาดตระเวน กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด 
 - หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 411 
 - หน่วยเฉพาะกิจทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 061 - 173 - 7953 
 
  
 
 
 



 ร.ท.   ผู้รับรอง 
      (สุกฤษฏิ์     โพธิจาด) 
  ผบ.มว.ช.สนาม ร้อย.ช.กจต. 
 ร.อ.   ผู้รับรอง 
      (เกษม     วงศาโรจน์) 
       รอง ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 น.ต.   ผู้รับรอง 
      (นนทกร         มีนุ่น) 
                   ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 

ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ สำขำเครื่องมือทุ่นแรง 

 
พ.จ.อ.ธวัชชัย  หงษำปัญญำ 

ต ำแหน่ง พลขับ ตอนซ่อมบ ารุง ร้อย.ช.กจต. 

หน่วยงำน ร้อย.ช.กจต. 

ประวัติกำรศึกษำ 
 - ปวช. แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 

- โรงเรียนจ่านาวิกโยธิน 
ประวัติกำรศึกษำหลังรับรำชกำร 
 - ทหารช่างสนามเบื้องต้น   รร.นย.ศฝ.นย. 

- พลขับรถยนต์ทหาร   รร.นย.ศฝ.นย. 
ประสบกำรณ์ท ำงำน/ควำมเชี่ยวชำญ 
 - หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 
 - กองอ านวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 - ร้อย.ช.กจต. ด้านยุทธการ , การก่อสร้าง และงานเครื่องมือกล 
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 093 - 195 - 4251 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ร.ท.   ผู้รับรอง 
      (สุกฤษฏิ์     โพธิจาด) 
  ผบ.มว.ช.สนาม ร้อย.ช.กจต. 
 ร.อ.   ผู้รับรอง 
      (เกษม     วงศาโรจน์) 
       รอง ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 น.ต.   ผู้รับรอง 
      (นนทกร         มีนุ่น) 
                   ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 

ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ สำขำเครื่องมือทุ่นแรง 

 
จ.อ.วินัย  แท่งทอง 

ต ำแหน่ง จนท.ประจ ารถบด ตอนเครื่องมือกล ร้อย.ช.กจต. 

หน่วยงำน ร้อย.ช.กจต. 

ประวัติกำรศึกษำ 
 - โรงเรียนจ่านาวิกโยธิน 
ประวัติกำรศึกษำหลังรับรำชกำร 

- พลขับรถยนต์ทหาร   รร.นย.ศฝ.นย. 
- ทหารช่างสนามเบื้องต้น   รร.นย.ศฝ.นย. 

ประสบกำรณ์ท ำงำน/ควำมเชี่ยวชำญ 
 - กองร้อยทหารช่าง กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด 
 - หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน 
 - กองอ านวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 - หมวดทหารช่าง หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 085 - 603 - 6281 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ร.ท.   ผู้รับรอง 
      (สุกฤษฏิ์     โพธิจาด) 
  ผบ.มว.ช.สนาม ร้อย.ช.กจต. 
 ร.อ.   ผู้รับรอง 
      (เกษม     วงศาโรจน์) 
       รอง ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 น.ต.   ผู้รับรอง 
      (นนทกร         มีนุ่น) 
                   ผบ.ร้อย.ช.กจต. 
 

ท ำเนียบผู้เชี่ยวชำญ สำขำเครื่องมือทุ่นแรง 

 
จ.อ.วีระวัฒน์  สุวรรณกรณ์ 

ต ำแหน่ง พลขับ ตอนซ่อมบ ารุง ร้อย.ช.กจต. 

หน่วยงำน ร้อย.ช.กจต. 

ประวัติกำรศึกษำ 
 - โรงเรียนจ่านาวิกโยธิน 
ประวัติกำรศึกษำหลังรับรำชกำร 
 - ทหารช่างสนามเบื้องต้น   รร.นย.ศฝ.นย. 
 - พนักงานวิทยุโทรเลข   รร.นย.ศฝ.นย. 
 - ส่งทางอากาศ    รร.นย.ศฝ.นย. 
 - ปริญญาตรี ภาควิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประสบกำรณ์ท ำงำน/ควำมเชี่ยวชำญ 
 - กองร้อยทหารช่าง กองก าลังด้านจันทบุรี - ตราด 
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 086 - 903 - 8691 
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