
กองทัพเรือ 
๔๘๔. พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย ์ ผู้ ช่ ว ย ผู้ บั ญ ช า ก า ร ท ห า ร เ รื อ   เ ป็ น   

ผู้บัญชาการทหารเรือ   
๔๘๕. พลเรือเอก วุฒิชัย  สายเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรอื  เป็น  ประธาน

คณะที่ปรึกษากองทัพเรือ   
๔๘๖. พลเรือเอก เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการ

ทหารเรือ   
๔๘๗. พลเรือเอก สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  เป็น  ผู้ช่วย 

ผู้บัญชาการทหารเรือ   
๔๘๘. พลเรือโท ก้องเกียรติ  สัจวุฒิ รองเสนาธิการทหารเรือ  เป็น  ที่ปรึกษา

พิเศษกองทัพเรือ   
๔๘๙. พลเรือโท สุรนันท์  แสงรัตนกูล รองเสนาธิการทหารเรือ  เป็น  ที่ปรึกษา

พิเศษกองทัพเรือ   
๔๙๐. พลเรือโท อ านวย  ทองรอด รองเสนาธิการทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๔๙๑. พลเรือโท ระพีพงษ์  โสวรรณ ผู้ ท ร ง คุณวุฒิ พิ เ ศษกอ งทั พ เ รื อ   เ ป็ น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๔๙๒. พลเรือโท สุพพัต  ยุทธวงศ์ เจ้ากรมยุทธการทหารเรอื  เป็น  ผู้ทรงคุณวฒุิ

พิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๔๙๓. พลเรือโท อะดุง  พันธุ์เอี่ยม เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   
๔๙๔. พลเรือโท ปกครอง  มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   เป็น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๔๙๕. พลเรือโท ไพศาล  มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   เป็น  

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๔๙๖. พลเรือโท ณพ  พรรณเชษฐ์ ปลัดบัญชีทหารเรอื  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือเอก)   
๔๙๗. พลเรือโท ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เป็น  เสนาธิการ

ทหารเรือ   
๔๙๘. พลเรือโท วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 

ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา   

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๔๙๙. พลเรือโท ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน เ ส น า ธิ ก า ร ก อ ง เ รื อ ยุ ท ธ ก า ร   เ ป็ น   
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   

๕๐๐. พลเรือโท สุเทพ  ปุจฉาการ เจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ  เป็น  รองเสนาธกิาร 
ทหารเรือ   

๕๐๑. พลเรือโท กฤษณะ  กุณฑียะ เจ้ ากรมส่ งก าลั งบ ารุ งทหาร เรือ   เป็น   
รองเสนาธิการทหารเรือ   

๕๐๒. พลเรือโท ชาติชาย  ทองสะอาด ผู้ บั ญ ช า ก า ร โ ร ง เ รี ย น น า ย เ รื อ   เ ป็ น   
รองเสนาธิการทหารเรือ   

๕๐๓. พลเรือโท สุนทร  ค าคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒  เป็น  ที่ปรึกษา
กองทัพเรือ   

๕๐๔. พลเรือตรี เบญญา  นาวานุเคราะห์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๐๕. พลเรือตรี อาภากร  อยู่คงแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่   ๓  เป็น   
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓   

๕๐๖. พลเรือตรี อุปถัมภ์  สมุทรานนท์ รองเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารเรือ   เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๐๗. พลเรือตรี ธัชพงศ์  บุษบง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๐๘. พลเรือตรี สมประสงค์  วิศลดิลกพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๐๙. พลเรือตรี สิทธิชัย  ต่างใจ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  เป็น  รองเสนาธิการทหารเรือ   

๕๑๐. พลเรือตรี ขวัญชัย  อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่   ๑  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๑๑. พลเรือตรี วิจิตร  ตันประภา รอง เจ้ ากรมก าลั งพลทหาร เ รื อ   เป็ น   
เจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ   

๕๑๒. พลเรือตรี ชยุต  นาเวศภูติกร รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ   

๕๑๓. พลเรือตรี จรัสเกียรติ  ไชยพันธุ์ เ จ้ า ก ร ม ก า ร ข น ส่ ง ท ห า ร เ รื อ   เ ป็ น   
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๒   

๕๑๔. พลเรือตรี กิตติพงษ์  แดงมาศ หัวหน้าฝ่ายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๕๑๕. พลเรือตรี ก าจร  เจริญเกียรติ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  เป็น  
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   

๕๑๖. พลเรือตรี พิสิฐ  ฤกษ์งาม ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา  ทัพเรือภาคที่  ๓   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๑๗. พลเรือตรี พิเศษ  ขันแข็ง ผู้บัญชาการวทิยาลัยการทพัเรือ  กรมยุทธศกึษา 
ทหารเรือ  เป็น  ปลัดบัญชีทหารเรือ   

๕๑๘. พลเรือตรี สมบัติ  นาราวิโรจน์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่   ๑  กองเรือ
ยุทธการ  เป็น  เสนาธิการกองเรือยุทธการ   

๕๑๙. พลเรือตรี ชวิน  เวียงวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๒๐. พลเรือตรี กฤษฎา  รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา  ทัพเรือภาคที่  ๒   
เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๒๑. พลเรือตรี จิรพล  ว่องวิทย ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ   เป็น  
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บัญชาการทหารเรือ   

๕๒๒. พลเรือตรี อภิชัย  สมพลกรัง ผู้อ านวยการส านักงานจัดหายุทโธปกรณ์
ทหารเรือ  เป็น  รองเสนาธิการทหารเรือ   

๕๒๓. พลเรือตรี สุทิน  หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการ
ฐานทัพเรือสัตหีบ   

๕๒๔. พลเรือตรี ดนัย  สุวรรณหงษ์ รอง เจ้ ากรมยุทธการทหาร เ รื อ   เป็ น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๒๕. พลเรือตรี อรรถพล  เพชรฉาย เ จ้ า ก ร ม ส วั ส ดิ ก า ร ท ห า ร เ รื อ   เ ป็ น   
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ   

๕๒๖. พลเรือตรี กิตติ  ยศไกร รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ   เป็น   
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ   

๕๒๗. พลเรือตรี อัตตะวีร์  ทักษรานุพงศ์ เจ้ ากรมอิ เล็กทรอนิกส์ทหารเรือ   เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๒๘. พลเรือตรี ไพศาล  ชะโนภาษ รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ  เป็น  
เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ   

๕๒๙. พลเรือตรี นเรศ  วงศ์ตระกูล ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุ ง เทพ   เป็น  
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ   

๕๓๐. พลเรือตรี ประวุฒิ  รอดมณี เจ้ากรมจเรทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรือ   

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๕๓๑. พลเรือตรี ธานินทร์  ทิพย์โส เ จ้ ากรมวิ ทยาศาสตร์ ทหาร เรื อ   เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   

๕๓๒. พลเรือตรี สุทธิศักดิ์  บุตรนาค รองผู้อ านวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  
กรมอู่ทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมอู่ทหารเรือ   

๕๓๓. พลเรือตรี เผดิมชัย  สุคนธมัต รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
เป็น  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   

๕๓๔. พลเรือตรี ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์  เป็น  เจ้ากรมอุทกศาสตร์ 
๕๓๕. พลเรือตรี บัณฑิต  วงษ์ทองดี ผู้อ านวยการศูนย์ส่งก าลัง  กรมพลาธิการ

ทหารเรือ  เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ  (อัตรา  พลเรือโท)   
๕๓๖. พลเรือตรี วสันต์  สาทรกิจ ผู้อ านวยการส านักบริการและสิทธิก าลังพล  

กรมก าลังพลทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมจเรทหารเรือ   
๕๓๗. พลเรือตรี ประชา  สว่างแจ้ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ   เป็น  

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๕๓๘. พลเรือตรี สมหมาย  สุกกอ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  ส านักงาน

ปลัดบัญชีทหารเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ   
๕๓๙. พลเรือตรี สุชาติ  ธรรมพิทักษ์เวช เ ส น า ธิ ก า ร ทั พ เ รื อ ภ า ค ที่   ๓   เ ป็ น   

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓   
๕๔๐. พลเรือตรี ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร  เป็น   

รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ   
๕๔๑. พลเรือตรี ธีรยุทธ  ดาวมุกดา ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก บ ริ ห า ร ก า ลั ง พ ล   

กรมก าลังพลทหารเรือ  เป็น  รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ   
๕๔๒. พลเรือตรี เกียรติศักดิ์  จีนอ่ า ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก พั ฒ น า ก า ลั ง พ ล   

กรมก าลังพลทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ   
๕๔๓. พลเรือตรี วัชระ  พัฒนรัฐ ผู้ อ า น วยการส านั กน โยบายและแผน  

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ   

๕๔๔. พลเรือตรี อนุพงษ์  ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก  กองเรือยุทธการ  
เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑   

๕๔๕. พลเรือตรี สมพงษ ์ ศรอากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการ
การท่าเรือสัตหีบ  ฐานทัพเรือสัตหีบ   

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๕๔๖. พลเรือตรี ศุภชัย  ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ทางเรือ  กองเรือยุทธการ  เป็น  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ   

๕๔๗. พลเรือตรี อุทัย  ชีวะสุทธิ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็น  
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   

๕๔๘. พลเรือตรี พาสุกรี  วิลัยรักษ์ ผู้อ านวยการส านักจิตวิทยา  กรมกิจการ 
พลเรือนทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   

๕๔๙. พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการกองเรือล าน้ า  กองเรือยุทธการ  
เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ   

๕๕๐. พลเรือตรี ณรงค์  จงรักภูบาล รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมส่งก าลงั
บ ารุงทหารเรือ   

๕๕๑. พลเรือตรี ชัยฤทธิ์  เกิดผล ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ   
กรมอุทกศาสตร์  เป็น  รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์   

๕๕๒. พลเรือตรี พัลลภ  เขม้นงาน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่   ๓  เป็น  
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ   

๕๕๓. พลเรือตรี ณัฐชัย  วรรณบูรณ รองเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารเรือ   เป็น  
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ   

๕๕๔. พลเรือตรี ชวเลิศ  เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เป็น  
รองผู้อ านวยการส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ   

๕๕๕. พลเรือตรี อดิศักดิ์  แจงเล็ก ร อ ง เ จ้ า ก ร ม ก า ลั ง พ ล ท ห า ร   เ ป็ น   
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ   

๕๕๖. พลเรือตรี คมพันธ์  อุปลานนท์ ผู้ อ านวยการศูนย์ซ่ อมสร้ า งสรรพาวุ ธ   
กรมสรรพาวุธทหารเรือ  เป็น  เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ   

๕๕๗. พลเรือตรี เสนอ  เงินสลุง ผู้อ านวยการส านักส่งก าลังบ ารุง  กรมส่งก าลัง 
บ ารุงทหารเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ   

๕๕๘. พลเรือตรี อภิรมย์  เงินบ ารุง เจ้ากรมโรงงาน  ฐานทัพเรือสัตหีบ  เป็น  
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ   

๕๕๙. พลเรือตรี สุวัจ  ดอนสกุล ผู้ช านาญการกองทัพเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมยุทธการ 
ทหารเรือ   

๕๖๐. พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ   เป็น   
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๕๖๑. พลเรือตรี สุระศักดิ์  สิงขรวัฒน์ เสนาธิการทัพเรือภาคที ่ ๑  เป็น  เจ้ากรมช่างโยธา 
ทหารเรือ   

๕๖๒. พลเรือตรี วิฉณุ  ถูปาอ่าง ผู้ อ านวยการส านักกิ จการความมั่ นคง   
กรมยุทธการทหารเรือ  เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพเรือ   

๕๖๓. พลเรือตรี ชัยยงค์  ขุนทา รอง เสนาธิการกองเรือยุทธการ   เป็น   
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ   

๕๖๔. พลเรือตรี ไพศาล  วงค์เมฆ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่   ๒  กองเรือ
ยุทธการ  เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพเรือ   

๕๖๕. พลเรือตรี ประสงค์  สังข์ทอง เ ส น า ธิ ก า ร โ ร ง เ รี ย น น า ย เ รื อ   เ ป็ น  
ผู้อ านวยการส านักบริหารก าลังพล  กรมก าลังพลทหารเรือ   

๕๖๖. พลเรือตรี ปิยบุตร  เนียมประดิษฐ์ ผู้อ านวยการศูนย์ทันตกรรม  กรมแพทย์
ทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ   

๕๖๗. พลเรือตรี กรัณย์  กลิ่นบัวแก้ว ผู้อ านวยการการท่าเรือสัตหีบ  ฐานทัพเรือ
สัตหีบ  เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารเรือ   

๕๖๘. พลเรือตรี กนกพล  พิมพ์ทอง ผู้อ านวยการส านักประสานภารกิจรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่  ๑  ส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา  ทัพเรือภาคที่  ๓   

๕๖๙. พลเรือตรี ณัฐพงค์  ญาโณทัยขจิตต์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า 
รองผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการส านักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่  ๑   
ส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองทัพเรือ   

๕๗๐. พลเรือตรี เกื้อกูล  กลิ่นเอี่ยม เจ้ากรมพัฒนาการชา่ง  กรมอู่ทหารเรือ  เปน็  
รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ   

๕๗๑. พลเรือตรี นิพนธ์  รัตนะเหลี่ยม ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายผลิต  อู่ทหารเรือ 
พระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ  เป็น  รองผู้อ านวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ   

๕๗๒. พลเรือตรี รัตนะ  เรืองรุ่ง หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
เสนาธิการทหารเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการส านักบริการและสิทธิก าลังพล  กรมก าลังพลทหารเรือ   

๕๗๓. พลเรือตรี ทินกร  กาญจนเตมีย์ ผู้ช านาญการกองทัพเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ   

๕๗๔. พลเรือตรี กระแสร์  เม่งอ าพัน ผู้ อ า น วยการส านั กน โยบายและแผน   
กรมยุทธการทหารเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการส านักกิจการความมั่นคง  กรมยุทธการทหารเรือ   

้หนา   ๓๕
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๕๗๕. พลเรือตรี ธันยกร  เสนาลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการ
ส านักจิตวิทยา  กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   

๕๗๖. พลเรือตรี พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิชัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผน  อู่ทหารเรือ 
พระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ   

๕๗๗. พลเรือตรี เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน  หน่วยบัญชาการ 
นาวิกโยธิน  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   

๕๗๘. พลเรือตรี ยุทธนา  รักนาค รอง เสนาธิการกองเรือยุทธการ   เป็น  
ผู้อ านวยการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช  กรมอู่ทหารเรือ   

๕๗๙. พลเรือตรี อดิศร  จินตนุกูล ผู้อ านวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ   
กรมพลาธิการทหารเรือ  เป็น  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ   

๕๘๐. พลเรือตรี สมบัติ  จูถนอม ผู้ช านาญการกองทัพเรอื  เป็น  เจ้ากรมการขนสง่ 
ทหารเรือ   

๕๘๑. พลเรือตรี จักรชัย  น้อยหัวหาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ากองบัญชาการ 
กองทัพเรือ  เป็น  เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ   

๕๘๒. พลเรือตรี สมชาย  ศิพะโย ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ าผู้บังคับบัญชา  เป็น  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา  ทัพเรือภาคที่  ๒   

๕๘๓. พลเรือตรี อนิรุธ  สวัสดี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ   

๕๘๔. พลเรือตรี อภิชาติ  ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก  หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน  เป็น  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   

๕๘๕. พลเรือตรี ภาณุพันธุ์  ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ช่ วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ าผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็น  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ   

๕๘๖. พลเรือตรี วิสิทธิ์  กุลสมบูรณ์สินธ์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ฝ่ายศึกษา  โรงเรียน
นายเรือ  เป็น  รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ   

๕๘๗. นาวาเอก ประทีป  ตังติสานนท์ เป็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  
ฐานทัพเรือสัตหีบ   

๕๘๘. นาวาเอก ภูรินท์  สาระกุล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๕๘๙. นาวาเอก กิตตินันท์  งามศิลป์ เป็น  ผู ้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ  

พระนางเจ้าสิริกิติ์  กรมแพทย์ทหารเรือ   
๕๙๐. นาวาเอกหญิง กรองทิพย์  ศิริไล เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ทันตกรรม  กรมแพทย์

ทหารเรือ   
๕๙๑. นาวาเอกหญิง ภาวิกา  ธรรมโน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   

้หนา   ๓๖
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๕๙๒. นาวาเอก กิจพัฒน์  นาคมอญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๕๙๓. นาวาเอก พรชัย  จ้อยจ ารูญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๕๙๔. นาวาเอก ยอดรัก  ศิลปดุริยางค์ เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ  

กรมอุทกศาสตร์   
๕๙๕. นาวาเอก ปัทพงษ ์ ดุรงค์ฤทธิชัย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๕๙๖. นาวาเอก พนม  ควรประดิษฐ์ เป็น  ผู้บัญชาการกองการฝึก  กองเรือยุทธการ   
๕๙๗. นาวาเอก อนุสรณ์  ยังคุ้มญาติ เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจ า

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ   
๕๙๘. นาวาเอก รังสรรค์  แตงฉิม เป็น  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ   
๕๙๙. นาวาเอก วิทยา  พันธุ์โภคา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐๐. นาวาเอก สายชล  เล็กเจริญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐๑. นาวาเอก ยุทธกิจ  วงศ์จันทร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐๒. นาวาเอก สุริยา  ภักดีเสนา เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐๓. นาวาเอก สาโรช  คลังกูล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐๔. นาวาเอก เทอดศักดิ์  ศาลาน้อย เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐๕. นาวาเอก จักรกฤษณ์  กลีบจันทร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๐๖. นาวาเอก ภุชงค์  รอดนิกร เป็น  เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๓   
๖๐๗. นาวาเอก สมทบ  แดงนวล เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพเรือ   
๖๐๘. นาวาเอก ธรรมนูญ  หงษ์กิจ เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์บริหารข่าวสารการพัสดุ  

กรมพลาธิการทหารเรือ 
๖๐๙. นาวาเอก มีชัย  สราญจิตร์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๑๐. นาวาเอก กิตติพงษ์  จันทร์สมบูรณ์ เป็น  หัวหน้าฝ่ายศึกษา  โรงเรียนนายเรือ   
๖๑๑. นาวาเอก ไชยา  เตี้ยมฉายพันธ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๑๒. นาวาเอก เทพฤทธิ์  กลั่นกล้า เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๑๓. นาวาเอก นฤทธิ์  สินธวรัตน์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๑๔. นาวาเอก อภิชาติ  โชไชย เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งก าลัง  กรมพลาธิการ

ทหารเรือ 
๖๑๕. นาวาเอก ศัลย์  แสวงพานิช เป็น  เจ้ากรมแผนการช่าง  กรมอู่ทหารเรือ   
๖๑๖. นาวาเอก สมมารถ  กูบกระบี่ เป็น  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ   ฝ่ายศึกษา  

โรงเรียนนายเรือ   
๖๑๗. นาวาเอก กริช  ขันธอุบล เป็น  เจ้ากรมพัฒนาการช่าง  กรมอู่ทหารเรอื   

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๑๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กันยายน   ๒๕๖๕



๖๑๘. นาวาเอก สมบัติ  แย้มดอนไพร เป็น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายผลิต  อู่ทหารเรอื
พระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ   

๖๑๙. นาวาเอก คนัช  ธีระปัญญาชัย เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๓   
๖๒๐. นาวาเอก วรัญ  เกษร เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ   
๖๒๑. นาวาเอก ปณิธาน  สิทธิโยธาคาร เป็น  ผู้อ านวยการส านักกิจการพลเรือน  

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   
๖๒๒. นาวาเอก รังสรรค์  บัวเผือก เป็น  เสนาธิการทัพเรือภาคที่  ๑   
๖๒๓. นาวาเอก โชติรัตน์  อุตมเพทาย เป็น  ผู ้ช ่ว ย ห ัว ห น ้า ค ณ ะ น า ย ท ห า ร  

ฝ่ายเสนาธิการประจ าผู้บังคับบัญชา   
๖๒๔. นาวาเอก โชคชัย  เรืองแจ่ม เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือฟริ เกตที่   ๑   

กองเรือยุทธการ   
๖๒๕. นาวาเอก ณัฐพงศ์  ปานโสภณ เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือฟริ เกตที่   ๒   

กองเรือยุทธการ   
๖๒๖. นาวาเอก บุญรักษ์  โพธิ์แก้ว เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๒๗. นาวาเอก ณัฐพล  พรหมขุนทอง เป็น  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจ า

เสนาธิการทหารเรือ   
๖๒๘. นาวาเอก จรงศักดิ์  แย้มบาน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๒๙. นาวาเอก นิพัธน์  สุดใจ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๓๐. นาวาเอก ปิยะ  ปฐมบูรณ์ เป็น  รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ   
๖๓๑. นาวาเอก สามารถ  โปษะกฤษณะ เป็น  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  ๑   
๖๓๒. นาวาเอก กฤดากร  หอมสุวรรณ เป็น  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาก าลังพล  

กรมก าลังพลทหารเรือ   
๖๓๓. นาวาเอก วิชาญ  วันทนียกุล เป็น  ผู้อ านวยการส านักส่ งก าลังบ ารุง   

กรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ   
๖๓๔. นาวาเอก สุริยะ  ภิญโญ เป็น  ผู้อ านวยการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ  

กรมสรรพาวุธทหารเรือ   
๖๓๕. นาวาเอก สมนึก  แก้วมะเริง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๓๖. นาวาเอก สันติชัย  วงษ์สุวรรณ เป็น  เจ้ากรมโรงงาน  ฐานทัพเรือสัตหีบ   
๖๓๗. นาวาเอก วุฒิพงค์  อุปนาศักดิ์ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๓๘. นาวาเอก สรรเสริญ  จั่นเรือง เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๓๙. นาวาเอก จักรกฤษณ์  สัมภวะผล เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   

้หนา   ๓๘
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๖๔๐. นาวาเอก อนุรัตน์  ศิริวงศ์ เป็น  ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ประจ าผู้บัญชาการทหารเรือ   

๖๔๑. นาวาเอก นรินทร์  ขาวเจริญ เป็น  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ า
กองบัญชาการกองทัพเรือ   

๖๔๒. นาวาเอก ถุงเงิน  จงรักชอบ เป็น  ผู้บัญชาการกองเรือล าน้ า  กองเรือ
ยุทธการ   

๖๔๓. นาวาเอก เทพฤทธิ์  ลาภเหลือ เป็น  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  
กรมยุทธการทหารเรือ   

๖๔๔. นาวาเอก สมมาศ  พลายแก้ว เป็ น   ผู้ อ านวยการส านั กงบประมาณ  
ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ   

๖๔๕. นาวาเอก วรานนท์  พ่ึงวิชา เป็น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผน  อู่ทหารเรือ 
พระจุลจอมเกล้า  กรมอู่ทหารเรือ   

๖๔๖. นาวาเอกหญิง ประดับพร  ปัทมานุช เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๔๗. นาวาเอก ประสิทธิ์  ตันเจริญ เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ   
๖๔๘. นาวาเอก ปัญจพัฒน์  ไพรวัลย ์ เป็น  ผู้ช านาญการกองทัพเรือ   
๖๔๙. นาวาเอก วีระชัย  หลีค้า เป็น  ผู ้บ ัญชาการกองพลนาวิก โ ย ธ ิน    

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   
๖๕๐. นาวาเอก อุทัย  ยังวิลัย เป็น  เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   
๖๕๑. นาวาเอก ปรีชา  รัตนส าเนียง เป็น  ผู้บัญชาการศนูย์การฝึก  หน่วยบญัชาการ 

นาวิกโยธิน 
กองทัพอากาศ 

๖๕๒. พลอากาศเอก อลงกรณ ์ วัณณรถ ผู้ ช่ ว ยผู้ บัญชาการทหารอากาศ   เป็น   
ผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๖๕๓. พลอากาศเอก ชานนท์  มุ่งธัญญา ผู้ ช่ ว ยผู้ บัญชาการทหารอากาศ   เป็น   
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๖๕๔. พลอากาศเอก สฤษดิ์พร  สุนทรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  เป็น  
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ   

๖๕๕. พลอากาศเอก พงษ์สวัสดิ์  จันทสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ  เป็น  
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ   

๖๕๖. พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ  เป็น   ผู้ ช่ วย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ   

้หนา   ๓๙
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