
1. ว่าที่ ร.อ.สมบัติ เวียงนาค
ต าแหน่ง ครู มว.วิชาทั่วไป แผนกวิชาสามัญ กฝด.กฝร.

ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓

เฉลี่ยร้อยละ
91.60

เฉลี่ยร้อยละ
99.20

คนที่ ๑  ร้อยละ 91
คนที่ ๒  ร้อยละ 98
คนที่ ๓  ร้อยละ 91

คณะกรรมการประเมินฯ
๑. น.อ.ธนพล พิทยภัทร      รอง ผบ.กฝร.
๒. น.อ.ศรีกรุง ใจอินทร์ หน.วิชาสามัญ กฝด.กฝร.
๓. น.ต.สมยศ ตันมุ่ยฮ้อ ครูวิชาการเรือ ฯ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.

(ครูช านาญการ)



2. ว่าที่ ร.ต.เจนณรงค์ เสวันนา
ต าแหน่ง ครู มว.สงครามอิเล็กทรอนิกส์ แผนกสื่อสาร กฝย.กฝร. 

คณะกรรมการประเมินฯ
๑. น.อ.ธนพล พิทยภัทร           รอง ผบ.กฝร.
๒. น.ต.เสถียร ตั้งพรประเสริฐ นายทหารห้องทดลองอิเล็กทรอนิกส์ ฯ รร.อล.ฯ
๓. ว่าท่ีร.อ.สมควร ขุนเจริญ ครวูิชาสัญญาณวิทยุเรดาร์และโซนาร์ ฯ รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร.

ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓

เฉลี่ยร้อยละ
81

เฉลี่ยร้อยละ
89.17

คนที่ ๑ ร้อยละ 87.5
คนที่ ๒  ร้อยละ 87.5
คนที่ ๓  ร้อยละ 86.25

(ครูช านาญการ)



3.พ.จ.อ.วิษณุ เรืองรุ่ง
ต าแหน่ง ผช.ครูวิชานาวิกโยธิน ฯ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.

ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ ด้านที่ ๓

เฉลี่ยร้อยละ
78.67

เฉลี่ยร้อยละ
85

คนที่ ๑  ร้อยละ 95
คนที่ ๒  ร้อยละ 91

คนที่ ๓  ร้อยละ 91.25

คณะกรรมการประเมินฯ
๑. น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์    ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
๒. น.ต.เศกสรร กายสิทธิ์ นกบ.ศฝ.สร.นสร.กร.
๓. ร.อ.วินัย  อารีย์มิตร ครูแผนกวิชาอาวุธและหลักยิง ฯ รร.นย.ฯ.

(เลื่อนเป็นครูช านาญการ)



4. พ.จ.อ.วิษณุ นีลเสวี
ต าแหน่ง ช่าง มว.ช่างโลหะแผ่น แผนกโรงงาน กบก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3

เฉลี่ยร้อยละ
76

เฉลี่ยร้อยละ
77.5

คนที่ 1 ร้อยละ 82.5
คนที่ 2  ร้อยละ 68.5
คนที่ 3 ร้อยละ 72.5

คณะกรรมการประเมินฯ
1. น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์    ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
2. น.ต.ณัฐพล แสงแก้ว หน.ช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.
3. น.ต.จันดี ขุมาลี ครวูิชาไฟฟ้า กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.

(เลื่อนเป็นครูช านาญการ)



5.จ.อ.บรรลือศักดิ์ ผองข า 
ต าแหน่ง ผช.ครูวิชานาวิกโยธิน กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ศ.ทร.

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3

เฉลี่ยร้อยละ
70.67

เฉลี่ยร้อยละ
85.83

คนที่ 1 ร้อยละ 91
คนที่ 2  ร้อยละ 92
คนที่ 3 ร้อยละ 94

คณะกรรมการประเมินฯ
1. น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์     ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
2. น.ต.เศกสรร กายสิทธิ์ นกบ.ศฝ.สร.นสร.กร.
3. ร.อ.สุพจน์ สืบสิน ครูประจ าแผนกวิชาทั่วไป กศษ.รร.นย.ฯ

(เลื่อนเป็นครูช านาญการ)



6.จ.อ.อดิศักดิ์ พูลเสม
ต าแหน่ง ผช.ครูวิชานาวิกโยธิน กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ศ.ทร.

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3

เฉลี่ยร้อยละ
77.33

เฉลี่ยร้อยละ
75.83

คนที่ 1 ร้อยละ 95
คนที่ 2  ร้อยละ 72.5
คนที่ 3 ร้อยละ 92

คณะกรรมการประเมินฯ
1. น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์     ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
2. ร.อ.ชาติวัติ ศรีบุญ ครูแผนกวิชายุทธวิธี กศษ.รร.นยฯ
3. ว่าที่ ร.อ.สนธยา วงค์สุวรรณ ครูวิชายุทธวิธี รร.สอ.รฝ.ฯ

(เลื่อนเป็นครูช านาญการ)



7.จ.อ.ยุทธภูมิ วงเวียน
ต าแหน่ง ผช.ครูวิชานาวิกโยธิน กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ศ.ทร.

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3

เฉลี่ยร้อยละ
91

เฉลี่ยร้อยละ
90.83

คนที่ 1 ร้อยละ 94
คนที่ 2  ร้อยละ 100
คนที่ 3 ร้อยละ 82

คณะกรรมการประเมินฯ
1. น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์     ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
2. น.ต.บุญเลิศ คุ้มครอง              รอง ผบ.พัน ฝ.๓ กกฝ.ศฝท.ยศ.ทร.
3. ว่าท่ี น.ต.สุขสันต์ ศิรินาโพธิ์       ครู แผนกวิชาอาวุธและหลักยิง กศษ.รร.นย.ฯ

(เลื่อนเป็นครูช านาญการ)



8.พ.จ.อ.บุญเรือน อินทร์น้อย
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย มว.ยุทธวิธีต่อต้านภัยผิวน้ า กฝป.กฝร.

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3

เฉลี่ยร้อยละ
93.33

เฉลี่ยร้อยละ
87.50

คนที่ 1 ร้อยละ 80
คนที่ 2  ร้อยละ 81
คนที่ 3 ร้อยละ 90

คณะกรรมการประเมินฯ
1. น.อ.ธนพล พิทยภัทร รอง ผบ.กฝร.
2. น.ท.ฉัตรพร ทรัพย์เจริญมาก      หน.ส่งก าลังบ ารุง บก.สพ.ทร.
3. ว่าท่ี ร.อ.ธงชัย จ าปาศรี ครูวิชาเดินเรือ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.

(ครูช านาญการต้น)



9.พ.จ.อ.วีระชัย สมค าศรี 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู แผนกศึกษา รร.นวก.ศวก.พร.

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3

เฉลี่ยร้อยละ
85.33

เฉลี่ยร้อยละ
70

คนที่ 1 ร้อยละ 82
คนที่ 2  ร้อยละ 71.25

คนที่ 3 ร้อยละ 70

คณะกรรมการประเมินฯ
1. ว่าท่ี น.อ.พรพิชิต สุวรรณศิริ         ผอ.รร.นวก.ศวก.พร.
2. น.ท.หญิง สุวพักต์ เวศม์วิบูลย์      ประจ า พร.
3. น.ต.จักรกฤษณ์ ชาวสวนมุ่งเจริญ   ครูผู้ปกครอง รร.นวก.ศวก.พร. 

(ครูช านาญการต้น)



10.พ.จ.อ.อุทัย สุวรรณทร
ต าแหน่ง ผช.ครูพลศึกษา กศษ.รร.นย.ฯ 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3

เฉลี่ยร้อยละ
79.66

เฉลี่ยร้อยละ
65

คนที่ 1 ร้อยละ 88.75
คนที่ 2  ร้อยละ 85
คนที่ 3 ร้อยละ 85

คณะกรรมการประเมินฯ
1. พล.ร.ต.ปรีชา รัตนส าเนียง       ผบ.ศฝ.นย./ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.
2. ร.อ.วิเชียร ปานทอง ครู มว.วิชาพลศึกษา กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
3. ร.ท.พิชิต แก้วล้อม                 ครู มว.พลศึกษา แผนกปกครอง กปค.กฝร.

(ครูช านาญการต้น)



11.พ.จ.อ.ภูดิท เริงเขตกรณ์
ต าแหน่ง ผช.ครูพลศึกษา แผนกพลศึกษา รร.นวก.ฯ

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3

เฉลี่ยร้อยละ
84.33

เฉลี่ยร้อยละ
83.33

คนที่ 1  ร้อยละ 87
คนที่ 2  ร้อยละ 82.50
คนที่ 3  ร้อยละ 82.50

คณะกรรมการประเมินฯ
1. ว่าท่ี น.อ.พรพิชิต สุวรรณศิริ ผอ.รร.นวก.ศวก.พร.
2. ว่าท่ี น.อ.บุญยิ่ง  บุญผุด รอง ผอ.กผว.ศบพ.พธ.ทร.
3. ว่าท่ี น.ท.บรรเล็ง อ่อนพุทธา         หน.ทัศนสัญญาณและพลศึกษา กวก.สนผ.สสท.ทร.

(ครูช านาญการต้น)



12. จ.อ.เบญจรชั วรรณฟัก
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย มว.ปฏิบัติการล าน้ า กฝบ.กฝร. 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3

เฉลี่ยร้อยละ
87

เฉลี่ยร้อยละ
90.83

คนที่ 1  ร้อยละ 86.25
คนที่ 2  ร้อยละ 86.25

คนที่ 3  ร้อยละ 86 

คณะกรรมการประเมินฯ
1. น.อ.ธนพล พิทยภัทร รอง ผบ.กฝร.
2 น.ท.ชัยชาญณรงค์ วังคะฮาด        หน.ปฏิบัติกาจิตวิทยา กพร.นย.
3. ว่าที่ ร.อ.ธงชัย จ าปาศรี ครูวิชาเดินเรือ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.

(ครูช านาญการต้น)



13. จ.อ.อนิรจุน์  ไม้แก้ว
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย มว.ปราบเรือด าน้ า แผนกการปราบเรือด าน้ า  
กฝบ.กฝร. 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3

เฉลี่ยร้อยละ
80

เฉลี่ยร้อยละ
80

คนที่ 1  ร้อยละ 82.5
คนที่ 2  ร้อยละ 86
คนที่ 3  ร้อยละ 83

คณะกรรมการประเมินฯ
1. น.อ.ธนพล พิทยภัทร รอง ผบ.กฝร.
2 น.ท.ศรีกรุง  ใจอินทร์                 หน.วิชาสามัญ กฝด.กฝร.
3. น.ท.ฉัตรพร  ทรัพย์เจริญมาก       หน.ส่งก าลังบ ารุง บก.สพ.ทร.

(ครูช านาญการต้น)
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