พันเอก อรรถวุฒิ มิง่ มิตร
พั น เอก อรรถวุ ฒิ มิ่ ง มิ ต ร ต ำแหน่ ง รองผู บ้ ัง คับ กองโรงเรี ย นดุ ริ ย ำงค์ท หำรบก ปั จ จุ บ ัน รั บ รำชกำรที่
โรงเรี ยนดุ ริยำงค์ทหำรบก กองดุ ริยำงค์ทหำรบก และเป็ นอำจำรย์พิเศษในตำแหน่ ง หัวหน้ำภำควิชำทฤษฎี ดนตรี
สำกล และกำรเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสำนของโรงเรี ยนดนตรี พีรพงศ์ ในวันเสำร์ -อำทิตย์
การศึกษา
การทหาร
๑. หลักสู ตรนักเรี ยนดุริยำงค์ทหำรบก รุ่ นที่ ๒ /๒๕โรงเรี ยนดุริยำงค์ทหำรบก
๒. หลักสู ตร American Language Course กองภำษำ กรมยุทธศึกษำทหำรบก
๓. หลักสู ตรชั้นนำยร้อย เหล่ำทหำรดุริยำงค์ รุ่ นที่ ๑ โรงเรี ยนดุริยำงค์ทหำรบก
๔. หลักสู ตรชั้นนำยพัน เหล่ำทหำรสำรบรรณ รุ่ นที่ ๕๗ โรงเรี ยนทหำรสำรบรรณ
๕. หลักสู ตร Information Warfare ศูนย์เทคโนโลยีทำงทหำร
๖. โรงเรี ยนเสนำธิกำรทหำรบก หลักสู ตรหลักประจำชุดที่ ๘๔
ทางดนตรีและสายสามัญ
พ.ศ.๒๕๒๐ ประถมศึกษำ พิมลวิทย์
พ.ศ.๒๕๒๔ มัธยมศึกษำ โรงเรี ยนจำนงค์วทิ ยำ
พ.ศ.๒๕๒๕ หลักสู ตรนักเรี ยนดุริยำงค์ทหำรบก รุ่ นที่ ๒โรงเรี ยนดุริยำงค์ทหำรบก
พ.ศ.๒๕๓๖ ปริ ญญำตรี หลักสู ตร Bandmaster, Royal Military School of Music, Kneller Hall ประเทศอังกฤษ
พ.ศ.๒๕๔๐ หลักสู ตร กำรเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสำน โรงเรี ยนดนตรี สยำมกลกำล
พ.ศ.๒๕๕๒ ปริ ญ ญำโท หลัก สู ต ร รั ฐ ประศำสนศำสตร์ มหำบัณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำกำรบริ ห ำรทั่ว ไป รุ่ น ที่ ๕
ณ มหำวิทยำลัย บูรพำ
ประสบการณ์ด้านการทางาน
๑. อำจำรย์หวั หน้ำวิชำดุริยำงค์ โรงเรี ยนดุริยำงค์ทหำรบก
๒. หัวหน้ำวงโยธวำทิต กองดุริยำงค์ทหำรบก
๓. ผูค้ วบคุมวงรำชโยธิน SYMPHONIC BAND ในกำรประกวด วงดุริยำงค์เครื่ องเป่ ำนำนำชำติ ครั้งที่ 3
๔. ผูค้ วบคุ ม วงดุ ริ ย ำงค์ 3 เหล่ ำ ทัพ โดยพิ ธี ก ำรสวนสนำมแสดงแสนยำนุ ภ ำพของกองทัพ ไทยในพระรำชพิ ธี
สิ ริรำชสมบัติครบรอบ 50 ปี
๕. ผู ้ค วบคุ ม วงดุ ริ ยำงค์ ในพิ ธี ถ วำยสั ต ย์ป ฏิ ญ ำณตนและสวนสนำมของทหำรมหำดเล็ ก รั ก ษำพระองค์
( พ.ศ. 2543 -2553 )

๖. ผูค้ วบคุมวงในงำนรำชพิธีต่ำง ๆ ที่สำคัญของประเทศ
๗. คณะกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิในกำรตัดสิ นกำรประกวดวงโยธวำทิตนัก เรี ยน นิสิต นักศึกษำ ชิงถ้วยพระรำชทำน
๘. คณะกรรมกำร สำนักงำนเอกลักษณ์แห่งชำติ ในกำรจัดทำเพลงสำคัญของแผ่นดิน
๙. คณะกรรมกำรกำรประกวดเพลง (เพชรในเพลง)เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ
๑๐. ร่ วมงำน MAF TATTOO 1988 ณ ประเทศมำเลเซีย
๑๑. นำยทหำรติดต่อ กำรแสดงดนตรี ในวันชำติ บรู ไน ณ ประเทศบรู ไน
๑๒. ผูค้ วบคุมวง งำน WORLD PEACE FANFARE 2000 ณ สำธำรณรัฐเกำหลี
๑๓. ผูค้ วบคุมวง งำน WONJU INTERNATIONAL MILITARY TATTOO 2004 ณ สำธำรณรัฐเกำหลี
๑๔. ผูค้ วบคุมวง งำน KUALA LUMPUR INTERNATIONAL TATTOO 2007 ประเทศ มำเลเซีย
๑๕. ผูป้ ระสำนงำน กำรแสดงดนตรี Gyeryong Cultural Festival ณ สำธำรณรัฐเกำหลี
๑๖. ร่ วมแสดงดนตรี ในงำน PMS Teachers’ Recital, “The Carnival of the Animals” เมื่อปี พ.ศ. 2550 จัดโดย
โรงเรี ยนดนตรี พีรพงศ์
๑๗. อำจำรย์พิเศษ สอน วิทยำลัยพยำบำลกองทัพบก
๑๘. คณะอนุกรรมกำรตรวจกำรประเมินคุณภำพภำยในกองทัพบก
๑๙. คณะกรรมกำร/ผูช้ ่วยเลขำนุกำร มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสู ลำนนท์ กองดุริยำงค์ทหำรบก เพื่อพัฒนำกำรดนตรี

