ลาดับที่
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ยศ

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่ง ปัจจุบัน

หลักสูตร Combat Staff
ตาแหน่งที่ ๑ (นว.ก.เสธ อัตรา น.อ.(พ)) สายวิทยาการ กร.
น.อ. วีระชัย
จุฬารมย์
ผบ.มว.เรือที่ ๓ กดน.กร.
ตาแหน่งที่ ๒ (นว.ก.เสธ อัตรา น.อ.) สายวิทยาการ กร.
น.อ. พัฒน์สมิทธ์ นิ่มเรือง
หก.กชร.หน่วยบินเรือจักรีนฤเบศร
น.อ. ศิริภัทร
อริยเดช
ประจา กพ.ทร.
น.ท. ฉัตรเทพ ชาญช่าง
หน.โครงการที่ ๑ กคก.สยป.ทร.
น.ท. ณัฐพล
สงวนพวก
อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร.
น.ท. อู่แก้ว
ต่อประดิษฐ์
หน.ส่งกาลังบารุง บก.กดน.กร.
น.ท. ภาคภูมิ
ไพโรจนานันท์ หน.ยุทธการและข่าว บก.กดน.กร.
น.ท. ศราวุธ
สินธุรักษ์
หน.การศึกษาต่างประเทศ กษศ.สพพ.กพ.ทร.
ตาแหน่งที่ ๔ (นว.ก.เสธ อัตรา น.ท.) สายวิทยาการ กร.
น.ท. นราธิป
สัมปุญญานนท์ ผบ.ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์
น.ท. พิฑูรย์
ทองประหยัด
อจ.กวมศ.ฝวก.ยศ.ทร.
น.ท. ชยุตม์
รัตนเดชากร
นงป.บก.กดน.กร.
น.ท. สุรศักดิ์
ศรีสุทธิยากร
อจ.กวยศ.ฝวก.ยศ.ทร.
น.ท. ธวัช
บุญโท
เสนาธิการรบด้าน ขว.
น.ท. สุรจักษ์
ดารักษ์
หน.บริหารสัญญาที่ ๓ กบส.สยป.ทร.
น.ท. รัชต์
หาญพนา
ประจา กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
น.ท. อภิเชษฐ์ ดีโท่น
หน.โครงการศึกษา กศษ.สพพ.กพ.ทร.
น.ท. ปฐมพงศ์ สมดี
หน.ธก. - กพ.ร.ล.จักรีนฤเบศร
น.ท. ชัยวุฒิ
อัคพิน
หน.ยุทธการและข่าว บก.กยพ.
ตาแหน่งที่ ๖ (นว.ก.อัตรา น.ต.) สายวิทยาการ กร.
น.ต. วรยุทธ
นิสสัยพันธุ์
ตร.ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์
ตาแหน่งที่ ๗ (อศ.ก.อัตรา น.ต.) สายวิทยาการ อศ.
ร.อ. ชนัตถพงศ์ เสืองามเอี่ยม
ตร.ร.ล.ศุกร์ มรส.มวอ.อศ.
ร.อ. สัณหณัฐ อิสมาแอล
ตร.ร.ล.พฤหัสบดี มรส.มวอ.อศ.
ตาแหน่งที่ ๙ (นว.ก.อัตรา ร.อ.) สายวิทยาการ กร.
ร.ท. คณิน
พฤกษารุ่งเรือง นปด.ร.ล.สายบุรี
นนร. ไตรรัตน์ แก้วรงค์
รอตาแหน่งจากใบสมัคร
ตาแหน่งที่ ๓ (กล.ก.เสธ อัตรา น.อ.) สายวิทยาการ อร.
น.อ. กานต์
สาราญถิ่น
หน.วางแผนสร้างเรือ กผงร.กผช.อร.
น.อ. ธวัชศักดิ์ มิตรโกสุม
หน.วางแผนดัดแปลงฯ กผงร.กผช.อร.
น.อ. กาชัย
เจริญพงศ์ชัย
รรก.ตก.ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช

หน ้าที่ ๑ ของ ๓ หน ้า

ลาดับที่

ยศ
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น.ท.
น.ท.
น.ท.
น.ท.

31
32
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ร.อ.
ร.อ.
ร.อ.

1
2

3
4
5
6
7
8
9
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ชื่อ

สกุล

ตาแหน่ง ปัจจุบัน

ตาแหน่งที่ ๕ (กล.ก.เสธ อัตรา น.ท.) สายวิทยาการ อร.
วิศรุต
บุญห่อ
นายช่าง กองช่าง บก.กดน.กร.
ธนภณ
เอี่ยมสอาด
หน.กาลังพล กพ.อร.
ธวัชชัย
สุขประเสริฐ
ตก.ร.ล.ตากสิน
กฤษณะ หทัยวิเชียร
รรก.หน.กพ.อรม.
ตาแหน่งที่ ๘ (กล.ก.อัตรา น.ต.) สายวิทยาการ อร.
ชินท์ณภัทร ช่างเก็บ
รอง ตก.ร.ล.ประจวบคีรีขันธ์
ตถตา
ค้าไกล
นฟอ.ร.ล.นราธิวาส
ณัฐวัฒน์ สุวรรณพืช
ตก.ร.ล.ตากใบ

หลักสูตร Instructor
ตาแหน่ง หัวหน้ากอง (นว.ก.เสธ อัตรา น.อ.)
น.ท. ภาคภูมิ
ไพโรจนานันท์ หน.ยุทธการและข่าว บก.กดน.กร.
น.ท. อลงกรณ์ รอเสนา
หน.กาลังพล บก.กดน.กร.
ตาแหน่ง ครูยุทธวิธี (นว.ก. อัตรา น.ต.)
ตาแหน่ง ครูยุทธวิธี (นว.ข. อัตรา น.ต.)
น.ต. สมชาย
ใจตรง
ประจา ยก.ขว.บก.กดน.กร.
ตาแหน่ง ครูเดินเรือ (นว.ข. อัตรา ร.อ.)
ร.ต. ภูมิศักดิ์
วิภาพรรณ
ประจา ยก.ขว.บก.กดน.กร.
ตาแหน่ง ครูอาวุธ (นว.ข. อัตรา ร.อ.)
ร.ท. ปรีชา
สิงห์ชา
สป.ร.ล.นเรศวร
ร.ท. บุญเกิด
ลาดคา
ประจา ยก.ขว.บก.กดน.กร.
ตาแหน่ง ครูโซนาร์ (นว.ข. อัตรา ร.อ.)
ร.อ. คามาย
โพธิเศษ
ประจา มว.เรือที่ ๓ กดน.กร.
ร.ท. พนม
สระแก้ว
นวย.แผนกสื่อสารฯ บก.กดน.กร.
ตาแหน่ง ครูระบบอานวยการรบ (นว.ก. อัตรา ร.อ.)
นนร. ชนกันต์
บุญวันท์
นนร.(สปจ.) ฝึกปฏิบัติงาน บก.กดน.
ตาแหน่ง ครูระบบอานวยการรบ (นว.ข. อัตรา ร.อ.)
ร.ต. ไมตรี
หลักทอง
ประจา ยก.ขว.บก.กดน.กร.
ร.ต. ภาคภูมิ
พันอ้น
ประจาแผนกกาลังพล บก.กดน.กร.
ร.ต. สรวุศ
กลิ่นหอม
สร.ร.ล.กระบี่
หน ้าที่ ๒ ของ ๓ หน ้า

ลาดับที่

ยศ
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น.ท.
น.ท.
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น.ต.
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ร.ท.
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ร.ท.
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ร.ท.

ชื่อ

สกุล

ตาแหน่ง ปัจจุบัน

ตาแหน่ง ครูสื่อสาร (นว.ข. อัตรา ร.อ.)
วิชาญ
ชาวอุทัย
ประจา สส.บก.ทรภ.๑
ตาแหน่ง หน.แผนกฝึกการช่างกล (นว.ก. อัตรา น.ท.)
วิศรุต
บุญห่อ
นายช่าง กองช่าง บก.กดน.กร.
ธนภณ
เอี่ยมสอาด
หน.กาลังพล กพ.อร.
ตาแหน่ง ครูชา่ งกล (นว.ข. อัตรา น.ต.)
ประวิทย์ ตุ้ยด้วง
ประจาแผนกช่างโยธา กอง สน.กร.
ตาแหน่ง ครูชา่ งกล (นว.ข. อัตรา ร.อ.)
ฐณวรรฒ พรมประสิทธิ์
สก.ร.ล.บางปะกง
สุริยัน
ทองปาน
สก.ร.ล.ราชฤทธิ์
ตาแหน่ง ครูระบบไฟฟ้า (นว.ข. อัตรา ร.อ.)
ดาว
ทองบ่อ
ตก.เรือ ต.๙๙
สุพิน
กทิศาสตร์
ชก.ร.ล.ตากสิน
ตาแหน่ง ครูระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ยย.อล.อัตรา ร.อ.)
ภาณุ
จันทรงกุล
ผช.นฟว.ร.ล.ตากสิน
อุดร
พลที
หน.ช่าง แผนกเครื่องเสียงฯ กอล.๓ อล.ทร.
ตาแหน่ง ครูแผนกความปลอดภัย (นว.ข. อัตรา ร.อ.)
นัฐศวัส
ศัลยพรพงศ์
ประจากองช่าง บก.กดน.

หน ้าที่ ๓ ของ ๓ หน ้า

