
ล ำดบัที่
ปีกำรศึกษำที่
เขำ้เป็น นนร.

หลักสูตร ประเทศ ระยะเวลำ ปีทีไ่ปศึกษำ

1 นนร.ณัฐวุฒิ อุทรส 2560 รร.นร.สเปน ราชอาณาจักรสเปน  15 ส.ค.60 - 18 ก.ค.66 งป.61
2 นนร.ธงบุญ เพ็งแก้ว 2560 รร.นร.สหรัฐฯ สหรัฐอเมริกา งป.61
3 นนร.ศไนส์ ท่าเนียบ 2560 รร.รวมเหล่าออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตเลีย งป.61
4 นนร.พีรวัส ข าอ่วม 2560 รร.นร.เยอรมนี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี งป.61
5 นนร.พัฒนพงศ์ อังกลมเกลียว 2560 รร.นร.รวมเหล่าญีปุ่น่ ญีปุ่น่ งป.61
6 นนร.จีรยุทธ วงศ์ไตรรัตน์ 2560 รร.นร.จีน จีน งป.61
7 นนร.วัชรวีร์     สุขสุวรรณ์ 2559 รร.นร.เยอรมณี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  30 ก.ย.59 - 2 ธ.ค.66 งป.60
8 นนร.ณัทดรัณ คุรุวิชญา 2559 รร.นร.สหรัฐฯ สหรัฐอเมริกา  19 ม.ิย.60 - 20 ม.ิย.64 งป.60
9 นนร.พีรวิชฌ์ ค าสอนพันธ์ 2559 รร.นร.เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ งป.60
10 นนร.ภูมัย รักษ์สุวรรณ 2559 รร.นร.รวมเหล่าญีปุ่น่ ญีปุ่น่ งป.60
11 นนร.ชนกันต์ บุญวันท์ 2559 รร.นร.จีน สาธารณรัฐประชาชนจีน  31 ส.ค.59 - 1 ก.ย.64 งป.60
12 นนร.ไตรรัตน์ แก้วรงค์ 2559 รร.นร.จีน สาธารณรัฐประชาชนจีน  31 ส.ค.59 - 1 ก.ย.64 งป.60
13 นนร.ธีระติพงษ์ พันนิล 2558 รร.นร.รวมเหล่าออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตเลีย  10 ต.ค.58 - 2 ม.ค.64 งป.59

14 นนร.รชฤทธิ์ จ าปาหวาย 2558 รร.นร.เยอรมนี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  30 ก.ย.58 - 2 ส.ค.65 งป.59

15 นนร.ณัฐพงษ์ เลิศประสิทธิ์ 2558 รร.นร.สเปน ราชอาณาจักรสเปน  18 ส.ค.58 - 18 ก.ค.64 งป.59
16 นนร.ณัชพล ธรรมสุวรรณ 2558 รร.นร.รวมเหล่าญีปุ่น่ ญีปุ่น่  30 ม.ีค.59 - 2 พ.ย.65 งป.59
17 นนร.ณัฐกร โอริส 2553 รร.ท าการนายทหารเรือญีปุ่น่ ญีปุ่น่  30 ม.ีค.54 - 1 ต.ค.60 งป.54
18 นนร.กิตติศักด์ิ สุขพูล 2554 รร.รวมเหล่าญีปุ่น่ ญีปุ่น่  30 ม.ีค.55 - 1 ต.ค.61 งป.55

ฐำนข้อมูลนักเรียนนำยเรือต่ำงประเทศ
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19 นนร.ณัฐภัทร ล่ิวคุณูปการ 2555 รร.รวมเหล่าญีปุ่น่ ญีปุ่น่  31 ม.ีค.56 - 1 ต.ค.62 งป.56
20 นนร.กฤตกร หิรัญรัตน์ 2556 รร.รวมเหล่าญีปุ่น่ ญีปุ่น่  31 ม.ีค.57 - 1 พ.ย.63 งป.57
21 นนร.กัณภัค บุญยะประภัศร 2557 รร.รวมเหล่าญีปุ่น่ ญีปุ่น่  30 ม.ีค.58 - 2 พ.ย.64 งป.58
22 นนร.ปัญจพล กาทอง 2555 รร.นร.สเปน ราชอาณาจักรสเปน  15 ส.ค.55 - 18 ก.ค.61 งป.55
23 นนร.กสิณ สุขสง 2556 รร.นร.สเปน ราชอาณาจักรสเปน  17 ส.ค.56 - 18 ก.ค.62 งป.56
24 นนร.พิสิษฐ์ สว่างใจธรรม 2557 รร.นร.สเปน ราชอาณาจักรสเปน  28 ส.ค.57 - 2 ส.ค.63 งป.57
25 นนร.กุลพงศ์ วงหะกูล 2556 รร.นร.เยอรมณี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  30 ก.ย.56 - 2 ธ.ค.63 งป.57
26 นนร.ณัฐภัทร ทนันขัติ 2557 รร.นร.เยอรมณี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  31 ก.ย.57 - 2 ธ.ค.64 งป.58
27 นนร.ประชุม จันทร์มั่น 2555 รร.นร.สหรัฐฯ สหรัฐอเมริกา  9 ม.ิย.55 - 2 ม.ิย.60 งป.55
28 นนร.ศรนรินทร์ ชัยยอดพรม 2557 รร.นร.สหรัฐฯ สหรัฐอเมริกา  7 ม.ิย.57 - 2 ม.ิย.62 งป.57
29 นนร.ปวรุตม์ เสมอวงษ์ 2556 รร.นร.ยามฝ่ัง สหรัฐฯ สหรัฐอเมริกา  11 ม.ิย.56 - 3 ม.ิย.61 งป.56
30 นนร.ภาณุรักษ์ เข็มครุฑ 2555 รร.รวมเหล่าออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตเลีย  13 ต.ค.55 - 2 ม.ค.62 งป.55
31 นนร.ดนุเดช จันทะวงศ์ 2556 รร.รวมเหล่าออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตเลีย  12 ต.ค.56 - 2 ม.ค.63 งป.56
32 นนร.ธนวัฒน์ รุจะศิริ 2557 รร.รวมเหล่าออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตเลีย  11 ต.ค.57 - 2 ม.ค.64 งป.57


