
 

นาวิกโยธิน/๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ประวัติ 
ผู้เกษียณอายุราชการ 

ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
ประจำปี ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 



 

นาวิกโยธิน/๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กำเนิด รร.นร. พรรค นย. เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๒๙๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางพรสิร ิ โสภณ 
บุตร-ธิดา นางสาวแปง พงษ์ศิริ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  รรก.ผช.ฝยก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  นปศ.ศรภ.สน.ผบ.ทหารสูงสุด บก.ทหารสูงสุด ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  ผช.นยก.และ ขว.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  นยก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  รอง ผบ.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ผบ.ส่วนแยกท่ี ๒ กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ผบ.พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  เสธ.กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  อจ.กวสท.ฝวก.สรส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  หก.กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ผบ.กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  ผบ.กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  อนก.บก.วทร.สรส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ผอ.กวศ.ฝวก.สรส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 

พลเรือเอก ศังกร  พงษ์ศิริ 



 

นาวิกโยธิน/๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

  ผอ.กศย.ศยร.สรส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ผอ.ยก.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  เสธ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  รอง ผบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  เสธ.ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ผบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  รอง ผบ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ผบ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ผทค.พิเศษ ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๒ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๘๘/๗๖ หมู่บ้านออร่า รามคำแหง ๙๔ ซอยรามคำแหง ๙๔ แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๔๐   โทรศัพท์  - 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 



 

นาวิกโยธิน/๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กำเนิด รร.นร. พรรค นย. เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๓๐๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๗  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ผบ.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  นยก.พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  นยก.กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  หน.ตรวจการส่งกำลังบำรุง กทป.จร.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.สรส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  รอง ผอ.กปค.วทร.สรส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ผอ.กคว.กพ.ทหาร ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ฝสธ.ประจำ กพ.ทหาร ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  นปก.ประจำ สปท. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  นปก.ประจำ สลก.บก.ทท. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ผทค.บก.ทท. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ผทค.พิเศษ บก.ทท. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๒ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี -  โทรศัพท์  - 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พลเรือเอก ดิเรกลาภ  ดวงอุไร 



 

นาวิกโยธิน/๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
กำเนิด รร.นร. พรรค นย. เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๐๘๐๒๒๑๗ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.พัน.ร๑ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  เสธ.ศฝท.ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  รอง เสธ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ผทค.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  รอง ผบ.ทรภ.๓ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ผทค.พิเศษ ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๐/๒ หมู่ท่ี ๗ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐   
โทรศัพท์  ๐๘๐ ๕๗๔ ๒๓๒๕ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พลเรือโท อาคม  แตงอ่อน 



 

นาวิกโยธิน/๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กำเนิด นน.นร. รุน่ ตท.๑๘ พรรค นย. เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๒๗๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางมยุร ี ปัญญาโฉม (เสียชีวิต) 
บุตร-ธิดา นายคณพล ปัญญาโฉม 
 นางสาวกุลวดี ปัญญาโฉม 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  ผอ.กพร.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ผบ.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ผอ.กพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  เสธ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  เสธ.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  รอง เสธ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ผบ.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  เสธ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  รอง ผบ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  รอง ผบ.ทรภ.๓ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ผทค.พิเศษ ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

พลเรือโท นพดล  ปัญญาโฉม 



 

นาวิกโยธิน/๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๔/๒๓ ถนนตากสินมหารราช ซอยข้างอำเภอเมือง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง   
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๖๔ ๑๙๒๘ 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 

นาวิกโยธิน/๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กำเนิด นน.นร. รุ่น ตท.๑๘ พรรค นย. เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๒๙๐ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส ร้อยตำรวจเอกหญิง น้ำเพชร สรัคคานนท์ 
บุตร-ธิดา นางสาวพนัชชา สรัคคานนท์ 
 เรือโท พัสกร สรัคคานนท์ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 เสธ.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 

  รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  ผบ.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ผอ.รร.พจ.ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ผอ.กพร.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  รอง จก.กพร.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ผอ.สวจ.กพร.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  รอง ผบ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ผทค.พิเศษ ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๒ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๑๒ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แขวงดอกไม้  
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐  โทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๔๔ ๗๑๙๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พลเรือโท บำรุงรัก  สรัคคานนท์ 



 

นาวิกโยธิน/๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด รร.นร. พรรค นย. เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๐๖๐๐๓๖๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางนภัสส์สรัตน์ สุขวัน 
บุตร-ธิดา นางสาวอภิณห์ภัควีร์ สุขวัน 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ผอ.ยก.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ฝสธ.ประจำ บก.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  รอง ผบ.ทรภ.๓ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ผบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  รอง ผบ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  รอง ผบ.รร.นร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ผทค.พิเศษ ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๒ 

บทความ/ข้อเตือนใจ 
“ตนแลเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ในทุกปัจจุบันขณะ คือความปลอดภัยสูงสุดของชีวิต” 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒๒/๑ หมูท่ี่ ๗ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๒ ๒๒๓ ๒๘๕๔ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พลเรือโท พิสัย  สุขวัน 



 

นาวิกโยธิน/๑๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด รร.นร. พรรค นย. เหล่าทหารช่าง หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๓๓๐๐๒๒๐ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางกมลธิดา กมลนาวิน 
บุตร-ธิดา นายจิรเดช ทังสุบุตร 
 นางสาวกมลนัดดา ทังสุบุตร 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.มว.ทหารช่าง ร้อย.ช.ท่ี ๑ กอง ช.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ผบ.ร้อย.ช.ท่ี ๒ กอง ช.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  รอง ผบ.พัน.ช.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ฝสธ.ปสน.กท. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ผบ.พัน.ช.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  รอง ผอ.กวสท.ฝวก.สรส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  รรก.ฝสธ.สรส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ผช.อนก.วทร.สรส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ผอ.กศร.ศยร.สรส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  ฝสธ.ประจำ สส.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ผอ.กศษ.รร.อส.สรสร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ผอ.กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  รอง ผอ.สวพ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 

พลเรือโท เสนิส  ทังสุบุตร 



 

นาวิกโยธิน/๑๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

  ผทค.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  เสธ.ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  รอง ผบ.ทรภ.๒ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ผทค.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี -    โทรศัพท์ - 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 

นาวิกโยธิน/๑๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด รร.นร. พรรค นย. เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๒๒๐๐๘๙๗ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  นกขร.กรม ร.๓ รอ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  นกขร.กรม ร.๑ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ 
  ผช.นยก.พัน.ลว.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ผบ.ร้อย.ลว.ยน.ท่ี ๒ พัน.ลว.พล. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ผบ.ร้อย.ลว.นบ.พัน.ลว.พล. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  นยก.พัน.ลว.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ประจำแผนกแผนและยุทธการ ยก.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  หน.วิชาการรบพิเศษ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  หก.คป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  นกร.บก.รร.นร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  รอง ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ฝสธ.ประจำ ยก.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ฝสธ.ประจำ กพร.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 

พลเรือโท ไตรวิชญ์  ภู่เจริญ 



 

นาวิกโยธิน/๑๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

  ผทค.สป. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ผทค.พิเศษ ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี -    โทรศัพท์ - 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 

นาวิกโยธิน/๑๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด รร.นร. พรรค นย. เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๓๓๐๐๒๐๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  นรว.และ ผท.ตอน ลว.และ ผท.ร้อย.ปบค.ท่ี ๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย.  
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  นอย.ตอน อย.ร้อย.ปกค.ท่ี ๒ พัน.ปกค.กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  ผบ.ร้อย.ปกค.ท่ี ๓ พัน.ปกค.กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  ฝขว.พัน.ปกค.กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ 
  นกบ.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ผบ.ร้อย.บก.และบริการ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  รอง ผบ.พัน.ป.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  หน.ฝ่าย กม.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ผบ.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  หน.ฝสส.อล.ฝ่าย สส.อล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  ผอ.กกบ.วสท.สปท. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ผอ.กบส.บก.สปท. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ผอ.กมส.บก.สปท. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ผอ.กปท.บก.สปท. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 

พลเรือโท ศุภเศรษฐ์  ศิริสังข์ไชย 



 

นาวิกโยธิน/๑๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 ผอ.กองวิทยฐานะทหาร บก.สทป. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ปษ.สปท. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  รอง ผบ.สปท. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี -    โทรศัพท์ - 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 

นาวิกโยธิน/๑๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กำเนิด รร.นร. พรรค นย. เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๕๘๐๑๖๑๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสาวแสงรวี ช้ันประเสริฐ 
บุตร-ธิดา นางสาวสุธาวัลย์ ช้ันประเสริฐ 
 นายวเรศ ช้ันประเสริฐ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  นลว.ผท.ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๒ กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  นอย.ตอนอำนวยการยงิ ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๒ กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  นอย.ตอนอำนวยการยงิ ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  ผบ.ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  รอง ผบ.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  หน.วิชาอาวุธและหลักยิง กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ผบ.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  รอง ผบ.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  ผบ.ปจปร.ฐท.กท. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  รอง เสธ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ผบ.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 

พลเรือตรีวีระชาติ  ช้ันประเสริฐ 



 

นาวิกโยธิน/๑๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

  ผอ.กพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  เสธ.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ผบ.สปรมน.๒ สง.ปรมน.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๔๖/๑ หมูท่ี่ ๑๒ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทปราการ ๑๐๑๓๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๕ ๔๔๙ ๘๙๕๓ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 



 

นาวิกโยธิน/๑๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กำเนิด  รร.นร. พรรค นย. เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๓๙๐๐๒๘๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๐ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผบ.ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๒ กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
 นยก.บก.พัน.ป.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
 ผบ.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
 รอง ผอ.กผค.จร.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ผอ.กสม.กพ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ผบ.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 

  ผอ.กพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 รอง ผบ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 รอง ผอ.สวพ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 

  เสธ.ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ผบ.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๔๐/๓๙๕ หมู่ท่ี ๖ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์๐๘๗ ๙๐๐ ๐๔๖๙ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พลเรือตรี โกเมศ  สะอาดเอี่ยม 



 

นาวิกโยธิน/๑๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กำเนิด  รร.นร. พรรค นย. เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๕๘๐๑๓๓๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางศรีนวล เสียงไพเราะ 
บุตร-ธิดา เรือเอก เจตชนก วาดวารี 
 นางสาวศรีหทัย วาดวารี 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.กรม ร.๑ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
 ผบ.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.กรม ร.๑ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
 ผช.หน.ฝ่าย กบ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
 ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๑ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
 หน.แผน กบ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
 ผบ.พัน.ซบร.กรม สน.พลงนย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

  รอง ผบ.กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 รอง ผอ.กกจ.ยก.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
 หก.กอง สน.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 

  รอง ผอ.ยก.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ผอ.กบ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  รอง เสธ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 รอง ผบ.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ผบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

  รอง ผบ.ทรภ.๓ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
สถานที่ติดต่อ 

บ้านเลขท่ี -   โทรศัพท์- 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พลเรือตรี พิชิต  วาดวารี 



 

นาวิกโยธิน/๒๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
กำเนิด รร.นร. พรรค นย. เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๓๓๐๐๒๓๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสุวรรณี บรมสุข 
บุตร-ธิดา เรือตรีหญิง อาภารัตน์ บรมสุข 
 นายกรพัฒน ์ บรมสุข 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  หน.ปฏิบัติการจิตวิทยา กพร.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  หน.แผนและโครงการ คป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  รอง ผอ.กพร.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  รอง ผอ.กกจ.ยก.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  รอง ผบ.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ผอ.กปศ.ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ผทค.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๘ หมู่ท่ี ๑ แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 
โทรศัพท์๐๒ ๔๒๔ ๒๓๗๑,  ๐๘๑ ๙๘๓ ๙๔๓๕ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พลเรือตรี พิสิษฐ์  บรมสุข 



 

นาวิกโยธิน/๒๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กำเนิด  รร.เตรียมทหาร รุ่นท่ี ๑๘, รร.นร.รุ่นท่ี ๗๕ พรรค นย. เหล่าทหารราบ  
          หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๒๗๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางศิรินุช รัชไชยบุญ 
บุตร-ธิดา นางสาวนีตา รัชไชยบุญ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  หน.ยุทธการภาคพื้นดิน กยก.ยก.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  หน.ตรวจการปกครอง กทป.จร.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  รอง ผอ.กผค.จร.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  รอง ผอ.กกจ.ยก.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ผอ.กวกส.ฝศษ.รร.นร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ผทค.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๙๘ ซอยบางนา-ตราด ๔๘ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ 
โทรศัพท์๐๘๗ ๕๙๕๖๒๘๙, ๐๘๒ ๒๒๔๒๖๐๓, ๐๒ ๗๔๖๗๕๐๕  
อีเมลล์ : trairaj1834@gmailcom 
 
 

พลเรือตรี ไตรรัตน์  รัชไชยบุญ 



 

นาวิกโยธิน/๒๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
บทความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 



 

นาวิกโยธิน/๒๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กำเนิด  รร.นร. พรรค นย. เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๔๖๐๐๐๐๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๕  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางบุศรา สกุลสิทธิ์ 
บุตร-ธิดา นางสาวอภิลาภา สุนทรเลขา 
 นายอภินันท์ สุนทรเลขา 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  นอย.ตอน อย.ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค.กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  ผช.ฝยก.พัน.ปกค.กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  ผบ.ร้อย.ปกค.๓ พัน.ปกค.กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ 
  นยก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  หน.ประชาสัมพันธ์ กพร.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  หน.ฝสพ.ฝ่าย สพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  ผบ.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  เสธ.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  รรก.หน.ปจว.กพร.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  รอง ผอ.กธพ.กปฝ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  รอง ผอ.กพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  รอง ผบ.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ผอ.กสม.กพ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 

พลเรือตรี อภิสิทธิ์  สุนทรเลขา 



 

นาวิกโยธิน/๒๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

  ผอ.กบพ.สบส.กพ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  รอง ผอ.สบส.กพ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  รอง ผอ.สพพ.กพ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ผทค.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๔๔/๑ หมู่ท่ี ๖ สุขุมวิทซอย ๙๓ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์- 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 

นาวิกโยธิน/๒๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กำเนิด  รร.นร. พรรค นย. เหล่าทหารช่าง หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๓๓๐๐๒๒๘ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๕  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางราศิณี คุณสุข 
บุตร-ธิดา นางสาวชลันธร วุฒิวิมล 
 นายอาณกร วุฒิวิมล 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รอง ผบ.พัน.ช.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  หน.ตรวจสอบและประเมินผล คป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ผบ.พัน.ช.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  หก.กอง สน.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  รอง ผบ.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  เสธ.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ผทค.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๓๖ หมู่ท่ี ๕ ตำบลพล้ิว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๙๐ 
โทรศัพท์๐๘๑ ๘๒๗ ๙๔๔๓ 
    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พลเรือตรี เชาวลิต  วุฒิวิมล  
มากศรี 



 

นาวิกโยธิน/๒๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กำเนิด  รร.นร. พรรค นย. เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๓๓๐๐๑๐๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๙  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางโนร ี ระโยธิน 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  ผช.ฝยก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  ผบ.ร้อย.นรจ.ท่ี ๑ กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ครู แผนกวิชายุทธวิธี กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  นยก.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  นกขร.ฝ่าย กขร.พล.นย.และ รรก.ผบ.ร้อย.ตถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  หน.เตรียมการ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  หน.การฝึกร่วมและผสม กกฝ.ยก.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  รอง เสธ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  รอง ผบ.กรม นร.รร.ตท.ยศ.ทหาร ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  หก.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  นายทหารปฏิบัติราชการพิเศษ กพ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  รอง ผอ.สกข.ขว.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ผทค.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี -  โทรศัพท์- 
    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พลเรือตรี เอกอรรถ  ศิลปาจารย์ 



 

นาวิกโยธิน/๒๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำเนิด  นายทหารปริญญา เหล่านายทหารพระธรรนูญ  หมายเลขประจำตัว ๑๒๐๖๑๐๐๘๕๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา นางสาวณพานันท์ ยมจินดา 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รรก.นธน.ฝ่าย ธน.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  รรก.นธน.แผนกพระธรรมนูญ กพ.กร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  รรก.นธน.พธ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ 
  นธน.กรม วย.ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  นธน.แผนกพระธรรมนูญ กพ.ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ประจำ ฐท.สส.และ รรก.หน.นธน.ศกล.ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  หน.นธน.ฝ่าย ธน.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  หน.นธน.แผนกพระธรรมนญู กพ.กร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  หน.นธน.แผนกพระธรรมนญู กพ.ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  รอง ผอ.กธน.สบ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  นายทหารปฏบัติราชการพิเศษ กพ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

สถานทีติ่ดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๖๑/๒๒๑ หมู่ท่ี ๕ ซอยบ่อนไก่ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์๐๘๑ ๙๘๘ ๒๔๕๒ 
    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาเอก ชัยวัฒน์  ยมจินดา 



 

นาวิกโยธิน/๒๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย.รุ่น ๒๐ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๐๘๐๑๔๖๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางศรีสมัย ปานนิยม 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผบ.หมู่ นรจ. กอง นรจ.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 

  ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๔ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  ผบ.มว.ร้อย.๒ กอง นรจ.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  นายทหารตีความภาพถ่าย พัน.ลว.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  รอง ผบ.ร้อย.ลว.ยานยนต์ท่ี ๒ พัน.ลว.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ผบ.ร้อย.บก.กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  นายทหารฝ่ายการขนส่ง บก.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ผบ.พัน.นักเรียนท่ี ๔ กนร.ศฝท.ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  สารวัตรใหญ่ ฝ่ายสารวัตร บก.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๒/๗ หมู่ท่ี ๓ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐  
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๔๐ ๔๓๖๐ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาเอก ประสิทธิ์  ปานนิยม 



 

นาวิกโยธิน/๒๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๒๑๐๐๐๑๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา นางสาวพิชามญช์ คำรุ้ง 
 นายอัศม์เดช คำรุ้ง 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  นตน.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปกค. กรมป.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  ผช.ผบ.สย.ร้อย.ปกค.๒ พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ผบ.มว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย.ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ประจำ มว.การผลิต แผนกเครื่องช่วยฝึก กอง สน.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  ผบ.ร้อย.บก. กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปกค. กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  รอง ผบ.กอง รปภ.ฐท.กท. กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ผบ.พัน.นักเรียนท่ี ๓ กนร.ศฝท.ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  หน.กอง สน.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 

บทความ 
 “ จากเด็กบ้านนอกท่ีมีความใฝ่ฝันจะมาเป็นทหารเรือ เมื่อจบจากมัธยมต้น
ความใฝ่ฝันก็เป็นจริง นอกจากจะได้มาเป็นทหารเรือแล้ว ส่ิงท่ีภูมิใจอีกอย่างคือ การได้มาเป็น
ทหารนาวิกโยธิน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ท่ีปฏิบัติงานมา มีท้ังเรื่องดีและไม่ดีเข้ามา
ใจชีวิต แต่ส่ิงท่ีได้รับและไม่เคยจางหายไปในระหว่างรับราชการคือความผูกพันธุ์ระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับัญชา รุ่นพี่ รุ่นน้อง ซึ่งคอยช่วยเหลือยามทุกข์ยาก และ

นาวาเอก ประหยัด  คำรุ้ง 



 

นาวิกโยธิน/๓๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

ร่วมยินดีเมื่อมีความสำเร็จ แต่เมื่อถึงเวลาก็จำเป็นต้องจากไปตามวาระ แต่ส่ิงท่ีจะไม่ลืม
ตลอดไปคือ ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเป็นทหารนาวิกโยธิน” 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๙๔/๑๒ ถนนนารายมหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๗ ๙๐๖ ๓๙๘๔ 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 



 

นาวิกโยธิน/๓๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด ข้าราชการพลเรือนกลาโหม  หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๓๓๐๐๐๗๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสุภัตรา ฉ่ำจิตรช่ืน 
บุตร-ธิดา นายธัญภิสิทฎฐ์ เจริญศิลป์ 
 นายพงศ์วิศิษฎ์ เจริญศิลป์ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 นายทหารโปรแกรม ฝ่าย กม.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 

  หน.ตรวจสอบและประเมินผล คป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ประจำ นย.และ รรก.นป.ฝ่าย กม.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  หน.ฝ่าย กม.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ประจำ นย.(ราชการ กปช.จต.) ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  รรก.นายทหารปฏิบัติการ ประจำ กพ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๘๙/๑  ตำบลหนองค้างพลู อำเภอหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๓ ๖๑๑ ๑๖๕๓ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาเอก รัชกร  เจริญศิลป์ 



 

นาวิกโยธิน/๓๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กำเนิด นักเรียนจ่า นย.รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๕๘๐๑๔๖๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางชลหทัย ทัศน์เจริญ 
บุตร-ธิดา นายธัชพงศ์ ทัศน์เจริญ 
 นางสาวธนาภรณ์ ทัศน์เจริญ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 นกพ.พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 

  นกพ.พัน.ร.ฉก.นย.จันทบุร ี ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  นกพ.พัน.ร.ฉก.นย.ตราด ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ประจำแผนกกำลังพล กพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
 นกพ.นปท.ทร./นปท.๒ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 

  หน.กำลังพล กพ.กปช.จต. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  รรก.นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร.(น.อ.พิเศษ) ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

บทความ 
๑. รักให้เป็น  ๒.  ใจเย็นเข้าไว้ ๓.  คลายวิตก ๔.  พกอารมณ์ขัน ๕. หมั่นบริหารกายจิต 
๖. คิดทันสมัย ๗. รู้จักอภัย ๘. เข้าใจคนอื่น ๙. อย่าฝืนความจริง ๑๐. สงบนิ่งให้เป็น 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๑๔/๒๕๙ หมู่ท่ี ๗ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๖๒ ๖๔๓๒ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาเอก ธงชัย  ทัศน์เจริญ 



 

นาวิกโยธิน/๓๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๓ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๓๓๐๐๒๕๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางลักขนา หวังไมตร ี
บุตร-ธิดา นายนฤทธิ์พนธ ์ หวังไมตร ี
 นางสาวสุทธาณัฎฐ์ หวังไมตร ี

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๖ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  รรก.ประจำแผนก กบ.กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ประจำแผนก กบ.กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  ผบ.ร้อย.ฝ.๖ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ผบ.ร้อย.ฝ.๑ พัน.ฝ.๑ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ครูแผนกวิชาการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ประจำแผนก กบ.บก.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ประจำแผนกบริการ กอง สน.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  นายทหารประจำ ผบ.กร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  รรก.นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

บทความ 
“ตนของตนเตือนตนให้พ้นผิด  ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน 

ตนไม่เตือนตนได้ใครจะเตือน  ต้องเลือนเป้ือนต่ำต้อยเพราะปล่อยตน” 
 

นาวาเอก สุวิชา  หวังไมตรี 



 

นาวิกโยธิน/๓๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๓/๒๕๖ หมู่ท่ี ๗ ตำบลพลูตาหลวง  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๓ ๘๒๔ ๗๐๕๔ 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 

นาวิกโยธิน/๓๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กำเนิด  นักเรียนจ่า ทร. รุ่น๑๙ เหล่าการเงิน หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๔๘๐๐๗๔๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางชนิตา หมื่นสท้าน 
บุตร-ธิดา นายศรัณ หมื่นสท้าน 
 นายศักวัน หมื่นสท้าน 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ประจำ กร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
  เสมียนการเงิน กปด.กร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ 
  ผช.ฝกง.กอง รปภ.ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  นบช.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  หน.นกง.พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  ผช.หน.มว.ควบคุม กทส.ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  นบช.กรม สอ.๒ สอ.รฝ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  นบช.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  หน.นกง.กอง รปภ.สพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ประจำ กง.ทร.(ราชการชายแดน ฉก.ทพ.นย.) ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ประจำแผนกควบคุม กง.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  หน.นกง.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  หน.เงินเดือนและค่าจ้าง กง.อร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

นาวาโท สมชาย  หม่ืนสท้าน 



 

นาวิกโยธิน/๓๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๗/๒๕ หมูท่ี่ ๑ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๕๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๕ ๑๓๐ ๕๐๒๙ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 

นาวิกโยธิน/๓๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๐๘๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสาธร ไวยภักด์ิ 
บุตร-ธิดา จ่าเอก ปฐมภพ มุ่งธัญญา 
 นางสาวศุภิสรา มุ่งธัญญา 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  รอง ผบ.ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  รอง ผบ.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  ผบ.มว.เครื่องยิงลูกระเบิด ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ผบ.มว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ผบ.ร้อย.บก.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  หน.ศกบพ.กชส.สก.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี -  โทรศัพท์ - 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาโท สมยศ  มุ่งธัญญา 



 

นาวิกโยธิน/๓๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๐ เหล่าทหารปืนใหญ ่หมายเลขประจำตัว ๒๑๙๓๓๐๐๐๙๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางกัญชลิกา บำรุงศักดิ์ 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รอง ผบ.มว.ค.พัน.ปบค.๓ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  นตน.ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  รอง ผบ.ร้อย.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ประจำแผนก กพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  นกพ.ปจปร.ฐท.กท. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  หน.กพ.และธุรการ บก.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  หน.ศกบพ.กชส.สก.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๙๘  หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๘๓๐ ๓๖๐๔ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

นาวาโท วิชัย  บำรุงศักด์ิ 



 

นาวิกโยธิน/๓๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย.รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๕๐๐๐๐๐๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสุดารัตน์ ภุมรินทร์ 
บุตร-ธิดา นางสาวณัฐสุดา ภุมรินทร์ 
  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๖ กอง รปภ.ฐท.สส. กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

  รรก.ผบ.มว.นรจ. ร้อย.๒ กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  นกพ.บก.กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  นกพ.บก.กรม ร.๑ รอ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  หน.ศกบพ.กชส.สก.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๘/๙ หมู่ท่ี ๙ ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ 
โทรศัพท์๐๘๑ ๗๖๒ ๘๕๙๗, ๐๓ ๙๔๑ ๙๑๕๘ 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาโท ณัฐพล  ภุมรินทร์ 



 

นาวิกโยธิน/๔๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๐๗๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง ธารี แจ่มใส 
บุตร-ธิดา -  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
  ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  รอง ผบ.ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ผบ.มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.ฐท.พง.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  รอง ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ผบ.มว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  หน.ชป.กร.ที่ ๓ กพร.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  หน.ศกบพ.กชส.สก.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  ๕๓/๓  หมู่ ๒  ตำบลสีขีด  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๒๐   
โทรศัพท์๐๙๘ ๐๒๗ ๙๐๒๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาโท วรงค์  แจ่มใส  



 

นาวิกโยธิน/๔๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๐ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๑๙๖๒๐๐๐๖๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางยุร ี ฉายชูวงษ์ 
บุตร-ธิดา นางสาววัชราภรณ์ ฉายชูวงษ์ 
  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.มว.รถยนต์บรรทุก ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ผบ.มว.ซ่อมบำรุง รอย.บก.พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  นบช.แผนกการเงิน บก.กองบิน ๒ กบร.กร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  นดย.สำนักงานการขนส่งกองพล กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๑๒/๑๒ หมู่ท่ี ๓  ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๖๕ ๘๖๙๖ 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

นาวาตรี เกียรติศักด์ิ  ฉายชูวงษ์ 



 

นาวิกโยธิน/๔๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๒๑๐๐๐๑๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางสำรวม บูรณปรีชายุทธ 
บุตร-ธิดา - 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 รอง ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๕ กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
 รอง ผบ.ร้อย.ถ.ท่ี ๓ พัน.ถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
 นายทหารอาวุธนำวิถี บก.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
สถานที่ติดต่อ 

บ้านเลขท่ี ๖๑/๑๑๕ หมู่ท่ี ๕ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ๒๑๑๓๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๘ ๙๐๕ ๐๓๗๓ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี ณรงค์ชัย  บูรณปรีชายุทธ 



 

นาวิกโยธิน/๔๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กำเนิด  นักเรียนจ่า นย รุ่น ๒๑  เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๖๕๐๐๒๒๗ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางภาพร เพชรวิเชียร 
บุตร-ธิดา นางสาวณัฐมล เพชรวิเชียร  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
 รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 

  พลขับ บก.ร้อย.ร้อย.บก.พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ผบ.ตอนสูทกรรม ร้อย.บก.ฯ   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  ผบ.ตอนรถยนต์บรรทุกฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ 
  ช่างอาวุธ ร้อย.รยบ.เบา ร้อย.รยบ.พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  รอง ผบ.มว.รยบ.เบา ร้อย.รยบ.พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ผบ.มว.รยบ.เบา ร้อย.รยบ.พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  ผบ.มว.รยบ.เบา ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  รอง ผบ.ร้อย.บก.พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  ๓๓๓/๙๑ หมูท่ี่ ๑  ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์   ๐๘๙ ๘๓๑ ๔๒๕๖  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี วาจีระ  เพชรวิเชียร   



 

นาวิกโยธิน/๔๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กำเนิด  นักเรียนจ่า นย รุ่น ๒๑  เหล่าทหารขนส่ง หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๒๙๐๐๐๐๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางรัตนา ผ่องแผ้ว 
บุตร-ธิดา นายพุฒพร ประทีป 
 นายพงศธร ประทีป 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผบ.มว.รยบ.ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.ท่ี ๓ พัน.ฝ.ท่ี ๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 

  ผบ.มว.ขนส่ง แผนกบริการ กอง สน.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  รอง ผบ.ร้อย.ฝ.ท่ี ๕ พัน.ฝ.ท่ี ๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ผบ.ร้อย.ฝ.ท่ี ๓ พัน.ฝ.ท่ี ๑ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  นายคลังตำรา แผนกเตรียมการ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  นกบ.บก.พัน.ฝ.ท่ี ๒ กฝท.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ผบ.ร้อย.ฝ.ท่ี ๓ พัน.ฝ.ท่ี ๑ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ผบ.มว.พิมพ์ แผนกเครื่องช่วยฝึก กอง สน.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  -  โทรศัพท์    

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี บุญศรัณย์  ประทีป  



 

นาวิกโยธิน/๔๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า ทร.๑๙ พรรค พศ.เหล่า พ. หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๑๐๐๐๐๐๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง ฌิชาทิพย์ โชคศิริ 
บุตร-ธิดา -  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 

  พันจ่ากองร้อย ร้อย.พ.๑ พนั.พ.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  นพผ.มว.พยาบาล ร้อย.พ. พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  นพผ.มว.พยาบาล ร้อย.พ. พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  รอง ผบ.ร้อย.พ.๑ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  รอง ผบ.ร้อย.พ.๒ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  รอง ผบ.ร้อย.พ.๑ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ผบ.ร้อย.พ.๑ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  ๓๒/๑๑๔ หมู่ท่ี ๒  ตำบลบ้านควน  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  ๙๒๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๖๒ ๗๖๒ ๐๕๙๘ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี วิจิตร  โชคศิริ  



 

นาวิกโยธิน/๔๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๑๑๐๐๐๙๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางเพ็ญศร ี ทิพย์รัตน์ 
บุตร-ธิดา  นายหาญชัย ทิพย์รัตน์ 
 นางสาวชนาธิป ทิพย์รัตน์ 
 การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.หมู่ฝึก มว.ฝึก ร้อย.ฝ.ท่ี ๔ พัน.ฝ.ท่ี ๑ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
  ครูผู้ช่วยแผนกรบพิเศษ รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ผบ.มว.นรจ.ท่ี ๔ ร้อย.นรจ.ท่ี ๒ กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กอง รปภ.ฐท.พง.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  นยก.ขว.บก.กอง รปภ.ฐท.พง.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๔ กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ครูแผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
บทความ 

“เป็นนาวิกโยธินสักครั้งไซร้ จักฝังหฤทัยจนวายปราน” 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒๔๘๓ หมู่ ๗๓/๑๑๗ หมู่ท่ี ๖  ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๔๐๔ ๘๗๙ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี ชาญชัย  ทิพย์รัตน์ 



 

นาวิกโยธิน/๔๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๐๘๐๐๙๒๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา นางสาวธัญญานุช ไพศาลภูมิ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผบ.หมู่ปกครองและฝึก ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 

  รอง ผบ.มว.ฝึก ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ 
  ผบ.มว.ฝึก ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  ผบ.ร้อย.ฝึก ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  นยก.พัน.ฝึก ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 รอง ผบ.ร้อย.บก.กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 

  ผู้รับผิดชอบการฝึก ฉก.ทพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

บทความ 
“ ขอบคุณนาวิกโยธินท่ีให้ทุกส่ิงทุกอย่าง ขอบคุณผู้บังคับบัญชาท่ีให้ความรักและเมตตา
ขอบคุณเพื่อนร่วมงานท่ีร่วมด้วยช่วยกัน ขอบคุณผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีให้ความร่วมมือมาตลอด” 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๗๕/๖ หมู่ท่ี ๑ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๔๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๔๗ ๙๕๔๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี  สุพจน์  ไพศาลภูมิ 



 

นาวิกโยธิน/๔๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กำเนิด ข้าราชการกลาโหมพลเรือน เหล่าการเงิน หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๓๓๐๐๑๗๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๔  มกราคม พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  เสมียนการเงิน กง.บก.อร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  เสมียนการเงิน กง.บก.ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  เสมียนการเงิน กชจ.กง.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  เสมียนการเงิน บก.กยบ.กร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ 
  ผช.เหรัญญิก กกพศ.ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  นกง.พนั.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  หน.นกง.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  หน.นกง.พัน.สอ.๒๓ กรม สอ.๒ สอ.รฝ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  หน.นกง.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๐/๑๙๐ หมู่ท่ี ๖ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐   
โทรศัพท์ ๐๙๒ ๙๓๒ ๑๘๒๖  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

นาวาตรี ประวิทย์  ชัยวัฒนา 



 

นาวิกโยธิน/๔๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย.รุ่น ๒๒ เหล่าทหารปืนใหญ่  หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๕๐๐๐๐๒๐ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสมพร หีบนาค 
บุตร-ธิดา นางสาววิภาวี หีบนาค 
 นางสาววิลาสินี หีบนาค 
 เด็กชายวิภาส หีบนาค 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผบ.หมู่ ค.หนัก พัน.ปกค.๒ กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 

  พันจ่ายุทธการ บก.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  รอง ผบ.ร้อย.ป.๑ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  รอง ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  นายทหารการข่าว พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๖๕ หมู่ท่ี ๓ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ๒๓๑๔๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๔ ๘๖๘ ๐๓๐๙ 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี วิชัย  หีบนาค 



 

นาวิกโยธิน/๕๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒  เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๕๙๐๐๗๓๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางวราภรณ์ จันทร์อินทร์ 
บุตร-ธิดา นายศิวพันธ ์ จันทร์อินทร์ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 รอง ผบ.มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็ก พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 

  ผบ.ตอนต่อสู้รถถัง พัน.ถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
 รอง ผบ.มว.ต่อสู้รถถัง พัน.ถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 

  นายทหารน้ำมันและกระสุน พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๕/๓๒๐ หมู่ท่ี ๘  ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๐๘ ๒๘๙๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

นาวาตรี จุมพต  จันทร์อินทร์ 



 

นาวิกโยธิน/๕๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๖๑๐๐๐๑๑ 
วัน เดือน  ปีเกิด ๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางมาลี สุขสวัสด์ิ 
บุตร-ธิดา นายจิรวัฒน ์ นิลล้อม 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  นอย.ตอนอำนวยการยงิ ร้อย.ค.หนัก พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  ผช.ผบ.ส่วนยิง ร้อย.ปบค.๑ พัน.ป.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 รอง ผบ.ร้อย.ปกค.๑ พัน.ป.๔ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 

  นตต.ตอนติดต่อ ร้อย.บก.ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ครูแผนกวิชาอาวุธและหลักยิง ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๔๐๐/๒๔ หมูท่ี่ ๖ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๔๐ ๓๖๐๒ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี พยงค์  นิลล้อม 



 

นาวิกโยธิน/๕๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๑๙๐๘๐๑๖๔๐ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางพจนา หวานเสนาะ 
บุตร-ธิดา นางสาวสุพรรษา หวานเสนาะ 
 นายภุชงค์ หวานเสนาะ 
 นายพุธทา หวานเสนาะ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผบ.หมู่ รปภ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๔ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. 

  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
 ผบ.ตอน ปกน.มว.ปกน.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.  

  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
 รอง ผบ.มว.นักเรียน ร้อย.นกัเรียนท่ี ๒ พัน.นักเรยีนท่ี ๒ กนร.ศฝท.ยศ.ทร.  

  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
 ผบ.มว.นักเรียน ร้อย.นักเรียนท่ี ๔ พัน.นักเรียนท่ี ๑ กนร.ศฝท.ยศ.ทร.  

  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 ผบ.ร้อย.นักเรียนท่ี ๓ พัน.นักเรียนท่ี ๓ กนร.ศฝท.ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 นกบ.พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 นยก.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๑๕/๑๖ หมูท่ี่ ๕ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐  
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๖๗๖ ๔๗๓๐ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี ชุมพล  หวานเสนาะ 



 

นาวิกโยธิน/๕๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๑๙๕๐๐๐๐๑๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๐  ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นาง ประนอม  ฤทธิ์แดง 
บุตร-ธิดา พันตำรวจตรีหญิง ศิวรัตน ์ ฤทธิ์แดง 
 เด็กหญิง นพรัตน ์  ฤทธิ์แดง 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ผบ.ชุด/พลยิง ชุดเครื่องยิง จตถ.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ผบ.หมู่/พลยิง หมู่เครื่องยิงลูกระเบิดฯ   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ผบ.หมู่โจมตี ตอนโจมตีฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๗ กอง รปภ.ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  รรก.ผบ.มว.สพ.ร้อย.บก.กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ผบ.มว.สพ.ร้อย.บก.กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ผช.นกบ.บก.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

บทความ 
“ไม่เผอเรอ  รู้คุณ  รู้โทษ  ขยันหม่ันเพียร” 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๙/๔๐ หมู่ ๓ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ๒๑๑๓๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๐๐๓๐๗๙๓ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี มานพ   ฤทธิ์แดง 



 

นาวิกโยธิน/๕๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๕๐๐๐๐๑๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รรก.ผบ.มว.ฝ ร้อย.ฝ.๖ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  รรก.ผบ.มว.ฝ ร้อย.ฝ.๔ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ผบ.มว.ฝ ร้อย.ฝ.๔ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  รอง ผบ.ร้อย.ฝ.๔ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ผบ.ร้อย.ฝ.๔ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒๒๒/๑๗๒ หมูท่ี่ ๗ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๘ ๕๗๙ ๘๐๕๖ 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี วันชัย  ตริตรอง 



 

นาวิกโยธิน/๕๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๐๑๐๐๐๗๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางมานัด ธนสงวนวงศ์ 
บุตร-ธิดา นางสาวสุธาศินี ธนสงวนวงศ์ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.หมู่ปืนกล ตอน ปก.มว.อาวุธ ร้อย.ปืนเล็กท่ี ๓ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  ผบ.มว.ปืนกลหนัก ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  รอง ผบ.ร้อย.ปืนเล็กท่ี ๓  พัน.ร.๓  กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ผช.นกบ.บก.กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  รอง ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.บก.และบริการ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ผบ.ร้อย.ฝ.๒ พัน.ฝ.๑ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๒๔/๑๔ หมู่ท่ี ๔  ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๑๑ ๔๔๕๕ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี มีชัย  ธนสงวนวงศ์ 



 

นาวิกโยธิน/๕๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๒๑๐๐๐๑๐ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางกนกวรรณ พิณเพราะ 
บุตร-ธิดา นายวัลลภ พิณเพราะ 
 นางสาวเยาวลักษณ์ พิณเพราะ 
 นายวุฒิชัย พิณเพราะ 
 นายทวีสิทธิ์ พิณเพราะ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.หมู่ รปภ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๔ กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
  เจ้าหน้าท่ีจัดระเบียบชายหาด ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  ผบ.ตอน คจตถ.มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๔ กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย.ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  รอง ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ผช.นกพ.กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  นกบ.บก.กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  นยก.พัน.ถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

นาวาตรี ศรายุทธ  พิณเพราะ 



 

นาวิกโยธิน/๕๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๖๑/๑๓ หมู่ ๓ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ๒๑๑๓๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๖ ๐๖๙๔ ๙๖๙ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 

นาวิกโยธิน/๕๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑  เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๐๗๐๐๑๗๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางอัจฉรารัตน์ ทิพย์ศรีกุล 
บุตร-ธิดา นางสาวนันทรัตน ์ ทิพย์ศรีกุล 
 นายนันทพล ทิพย์ศรีกุล 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ประจำ มว.ปจว.ร้อย.ปจว.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
 จนท.ประจำ ชป.กร.กพร.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

  เสมียน แผนกกิจการพลเรือน กพร.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  รรก.นายทหารข่าวกรองฝ่ายอากาศ แผนกข่าวกรองการรบ ขว.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ผบ.มว.ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  นขส.ตอน ขส.มว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  - โทรศัพท์ - 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 

นาวาตรี อุดมเกียรติ  ทิพย์ศรีกุล 



 

นาวิกโยธิน/๕๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กำเนิด  นักเรียนจ่า นย รุ่น ๒๒  เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๒๓๐๐๐๒๘ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสุนทร ภู่ไหมพรม 
บุตร-ธิดา นางสาวชนิตา ภู่ไหมพรม 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผบ.ตอน คจตถ.มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย. 

  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
 รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 

  พันจ่ากองร้อย ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  รอง ผบ.มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  รอง ผบ.ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๖ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  ๓๓๓/๙๑ หมูท่ี่ ๑  ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์   ๐๘๙ ๘๓๑ ๔๒๕๖  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี อนันต์  ภู่ไหมพรม 



 

นาวิกโยธิน/๖๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๐๙๐๐๐๑๖  
วัน  เดือน  ปีเกิด ๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสมจิต อ่อนอินทร์  
บุตร-ธิดา นายจักรพันธุ ์ อ่อนอินทร ์
 นายจีระพัฒน ์ อ่อนอินทร ์

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ผบ.หมู่ คจตถ.มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  รอง ผบ.มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กรม รปภ.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ผช.นขว.พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ผบ.มว.เครื่องยิงลูกระเบิด ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ประจำ นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๘๕/๑๓ หมู่ท่ี ๙  ตำบลตะพง  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๘๐ ๐๕๖ ๐๖๔๖๖  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี นพพงษ์  ออ่นอนิทร์ 



 

นาวิกโยธิน/๖๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๑๙  เหล่าทหารส่ือสาร หมายเลขประจำตัว ๒๑๙๓๓๐๐๑๙๙  
วัน  เดือน  ปีเกิด ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๐๑  
คู่สมรส นาง มยุร ี อุดมโภคา  
บุตร-ธิดา นาย กิตติศักดิ์ อุดมโภคา  
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 

 รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
 รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 

  บก.ผส.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
  จนท.วิทยุ ร้อย.บก.พัน.ร.๑ กรม ร.๑ นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  พันจ่ายานยนต์ ร้อย.วิทยุ  พัน.ส.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  พันจ่าการข่าว ฝขว.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ประจำ กนร.ศฝท.ยศ.ทร.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 รอง ผบ.ร้อย.รยบ.ผสม พัน.ขส.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๐๓ หมู่  -  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  ๒๐๒๖๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๔ ๑๒๒ ๓๒๕๖  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี ชาญปรีชา  อุดมโภคา  



 

นาวิกโยธิน/๖๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๑๙๒๔๐๐๐๑๗ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางชูศรี ศรีวงศ์กรกฎ 
บุตร-ธิดา นายเป็นเอก ศรีวงศ์กรกฎ 
 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวงศ์กรกฎ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พันจ่ากองร้อย ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๕ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
 ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๔ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 

  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๙๗/๙ หมู่ท่ี ๒ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ๒๑๑๓๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๑๙๑ ๒๙๘๐ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

นาวาตรี วิทยา  ศรีวงศ์กรกฎ 



 

นาวิกโยธิน/๖๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๕๘๐๑๐๑๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางอำพรรณ ทองเลิศ 
บุตร-ธิดา นางสาวสุภาพรรณ ทองเลิศ 
 พันจ่าตรี เลอร์พงษ์ ทองเลิศ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  นายพวกยิง  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
  ผบ.หมู่ปืนเล็ก ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
 ผบ.ตอนเครื่องยิงลูกระเบิด ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 

  รอง ผบ.มว.ปืนเล็ก ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๔ กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
 ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๗ กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 

  ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ผบ.มว.ฝ.ท่ี ๔ ร้อย.ฝ.ท่ี ๒ พัน.ฝ.ท่ี ๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ผบ.มว.ฝ.ท่ี ๓ ร้อย.ฝ.ท่ี ๓ พัน.ฝ.ท่ี ๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๓/๘ หมู่ท่ี ๔ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๑๕๔ ๕๕๑๐ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี สุเทพ  ทองเลิศ 



 

นาวิกโยธิน/๖๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารส่ือสาร หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๒๓๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางไพรพนา แย้มประดิษฐ์ 
บุตร-ธิดา เด็กชายธงเงิน แย้มประดิษฐ์ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  หัวหน้าช่าง ตอนซ่อมบำรุงสายส่ือสาร ร้อย.บก.พัน.ส.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.บก.พนั.ส.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๔ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ผบ.มว.ส่ือสาร ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ผช.นยก.ฝยก.กรม ทพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  นยก.บก.พัน.ร.๙ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๓๘/๕  หมูท่ี่ ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๖๗ ๕๗๓๐ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี ประทีป  แย้มประดิษฐ์ 



 

นาวิกโยธิน/๖๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๓ เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๑๔๐๐๐๐๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓  มกราคม พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง อรุณี พัดลม 
บุตร-ธิดา  - 
 การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ 
  รอง ผบ.มว.ขส.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  นตน.ชุดตรวจการณ์หน้า ร้อย.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ผบ.มว.ขส.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ผบ.มว.สรรพาวุธ ร้อย.บก.กรม.ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  รอง ผบ.ร้อย.บก.กรมป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ผช.นกบ.บก.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ประจำ นย. ช่วยปฏิบัติราชการ ร้อย.บก.กรม.ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๗/๑๐๕ หมู่ ๖  ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๑ ๒๔๙ ๓๐๖๙ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี วิโชค  พัดลม 



 

นาวิกโยธิน/๖๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๓ เหล่าทหารส่ือสาร หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๔๙๐๐๐๐๘ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๗  กันยายน พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางรื่นฤดี เกิดทอง 
บุตร-ธิดา นายธีรยุทธ เกิดทอง 
 นางลลิดา สมบูรณ์ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ช่วยปฏิบัติราชการ กอง ส.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ 
  พนักงานวิทยุถ่ายทอด ชุดวิทยุปลายทางและคล่ืนพาร์ มว.วิทยุถ่ายทอด  
  ร้อย.ทางสายและวิทยุถ่ายทอด กอง ส.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  ผบ.ตอนส่ือสาร ร้อย.ปตอ.๓ พัน.ปตอ.กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  ผบ.ตอนศูนย์ข่าว มว.ส่ือสาร ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  รอง ผบ.มว.ส่ือสาร ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  รรก.ประจำกอง นรป.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ประจำกอง นรป.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  รอง ผบ.กอง นรป.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ประจำ นย.(ช่วยปฏิบัติราชการ กอง นทน.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.)ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๓/๒๔๐ หมู่ท่ี ๗ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๓๔๐ ๑๐๙๒ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี วีระศักด์ิ  เกิดทอง 



 

นาวิกโยธิน/๖๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๒๒๐๐๓๓๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางไพเราะ สมพงษ์ 
บุตร-ธิดา นางสาวอุมารุจ สมพงษ์ 
 นายอัคร สมพงษ์ 
 นายบดิพักตร สมพงษ์ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 เสมียนแผนกส่งกำลัง กบ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 

  เสมียนแผนกแผน กบ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ผบ.หมู่ ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  พลขับ ร้อย.รนบ.พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  รอง ผบ.มว.รนบ.ร้อย.รนบ.ท่ี ๒ พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ผบ.มว.สรรพาวุธ ร้อย.บก.กรม ร.๒ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  นายทหารอาวุธนำวิถี บก.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๖๙/๑ หมู่ท่ี ๖ ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๖๕ ๒๒๗ ๕๙๒๘ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี สัมผัส  สมพงษ์ 



 

นาวิกโยธิน/๖๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๒๓๐๐๐๓๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางวรรณเพ็ญ  คำภา 
บุตร-ธิดา นายพัฒนพงษ ์  คำภา 
 เรือเอกหญิง พัชราภรณ์ คำภา 
  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.ตอนส่งกำลัง มว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. 
    ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.ปืนเล็กท่ี ๔ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๔ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  รอง ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๔ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ผบ.มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 นยก.ขว.กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 

  นยก.บก.พัน.ถ.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๓๕/๖๓ หมู่ท่ี ๑๐  ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๔๔ ๖๙๘๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี มานัส  คำภา 



 

นาวิกโยธิน/๖๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๒๒๐๐๒๒๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง เสน่ห์ ชูประสูติ 
บุตร-ธิดา นาย วทินนา ชูประสูติ 
  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.มว.เครื่องยิงลูกระเบิด ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๘ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.ฐท.สข.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.ฐท.สข.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ผบ.มว.ปกน.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๘ กรม ร.๘ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  รอง ผบ.ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ผช.นกบ.บก.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  รอง ผบ.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๗ หมู่ ๑  ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐  
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๙๖ ๗๔๓๗  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี พัลลภ  ชูประสูติ 



 

นาวิกโยธิน/๗๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๕๘๐๑๐๓๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสุจิตา รอดมณี 
บุตร-ธิดา นายสุภลภย์ รอดมณี 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พลขับรถ ตอน ตถ.ท่ี ๔ มว.ตถ.ร้อย.ตถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  จนท.ผู้ประกาศ ส่วนปฏิบัติการ มว.รณรงค์ด้านการ ปจว.ร้อย.ปจว.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  จนท.การภาษา ชุดชำนาญพื้นท่ี ตอนวิเคราะและประเมินค่า ร้อย.ปจว.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  นฆ.ตอนผลิตส่ิงโฆษณา ร้อย.ปจว.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 รอง ผบ.มว.ปจว.ที่ ๒ ร้อย.ปจว.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 

  รอง ผบ.มว.บริการ ร้อย.บร.พัน.บก.และบริการ นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ประจำ นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๕๐ หมู่ท่ี ๔ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
โทรศัพท์ ๐๖๑ ๘๒๔ ๙๗๑๖ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

นาวาตรี โดม  รอดมณี 



 

นาวิกโยธิน/๗๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารส่ือสาร หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๕๙๐๐๗๓๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางพัสตราภรณ์ มุกดาเกษม 
บุตร-ธิดา นางสาวภูษณิศา มุกดาเกษม 
 นางสาวสุธีรา มุกดาเกษม 
 นางสาวนิภารัตน ์ มุกดาเกษม  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  พลขับรถ มว.ขส.ร้อย.บก.พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ 
  พลขับรถ มว.ต่อสู้ยานเกราะ ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ผบ.มว.ปล.ท่ี ๓ ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ผบ.มว.ขส.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  นกบ.พัน.รนบ.พล.นย.   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  ๒๓๒/๓๐๑  หมู่ ๗  ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ๒๑๐๐๐  
โทรศัพท์  ๐๘๔ ๗๘๓ ๔๖๙๓  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี สาโรจน์  มุกดาเกษม  



 

นาวิกโยธิน/๗๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒  เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๖๕๐๐๐๘๗ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางวิไลวรรณ ฟักเทพ  
บุตร-ธิดา นายกฤศกนิษฐ์ ฟักเทพ  
 นางสาวจุติพร ฟักเทพ  
 นายพงศ์กร ฟักเทพ  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
 พันจ่ากองร้อย ท่ี ๒ พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 

  พันจ่ากองพัน บก.พนั.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  รอง ผบ.มว.บริการ ร้อย.รนบ.ท่ี ๒ พัน.รนบ.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ผบ.มว.บริการ ร้อย.รนบ.ท่ี ๒ พัน.รนบ.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  รอง ผบ.มว.บริการ ร้อย.รนบ.ท่ี ๑ พัน.รนบ.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
สถานที่ติดต่อ 

บ้านเลขท่ี ๓๐/๓๑  หมู่ ๕ ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์  ๐๙๘  ๔๗๘ ๙๔๕๐  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี ยุทธนา  ฟักเทพ  



 

นาวิกโยธิน/๗๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๖๘๐๐๐๐๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๒ กรกฏาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางเจริญสุข  ชะอุ่มเกษ 
บุตร-ธิดา นางสาวจุฑารัตน์ ชะอุ่มเกษ 
 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชะอุ่มเกษ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  จ่าส่งกำลัง มว.ส่ือสาร ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ผบ.รนบ.ร้อย.รนบ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  พันจ่าส่ือสาร ตอนทหารส่ือสาร ร้อย.บก.พัน.ส.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  ผบ.ตอน ซบร.ยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.ส.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  รอง ผบ.มว.ควบคุมการซ่อม ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ผบ.มว.ซบร.ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ผบ.ร้อย.บก.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๙/๓๔  หมูท่ี่ ๘ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๙ ๗๔๘ ๒๕๐๒  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี ธีรภัทร์  ชะอุ่มเกษ  



 

นาวิกโยธิน/๗๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๐๘๐๑๙๗๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา นายอัศวเทพ แย้มแดง 
 นางสาววนิดา แย้มแดง 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พลขับ พัน.บร.กรม สนช.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ 
  พลขับ ร้อย.บก.และบริการ กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.บก.และบริการ กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  รอง ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  รอง ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ครู กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 

  ผบ.มว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๘/๑ หมู่ท่ี ๗ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๔ ๕๙๒ ๓๙๑๙  
    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาวาตรี โสภณ  แย้มแดง 



 

นาวิกโยธิน/๗๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารช่าง  หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๕๙๐๐๗๑๘ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง อารีลักษณ์ วงศาโรจน์ 
บุตร-ธิดา นาย ปฏิพัทธ์ วงศาโรจน์ 
 นางสาว เกศริน วงศาโรจน์ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.ช.ท่ี ๔ พัน.ช.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.บก.พนั.ช.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ผช.นกบ.พัน.ช.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  รรก.นกบ.พนั.ช.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๓๐ หมูท่ี่ ๒๐ ตำบลหงาว  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  ๕๗๑๖๐  
โทรศัพท์  ๐๘๐ ๕๖๓ ๗๖๑๙  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

นาวาตรี เกษม  วงศาโรจน์ 



 

นาวิกโยธิน/๗๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๑๙๓๓๐๐๑๙๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางกฤษณา พรหมศิลป์ 
บุตร-ธิดา นายวรัญญ ู พรหมศิลป์ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.ฝ.๕ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.ฝ.๖ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  รรก.ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๓ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.๓ พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๗๐/๑๕๐ หมู่ท่ี ๑ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๓๒๐ ๘๕๘๓ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือเอก นนัทสิทธิ์  พรหมศิลป ์



 

นาวิกโยธิน/๗๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารส่ือสาร หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๒๓๐๐๐๓๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางชุษณา ทัพทวี 
บุตร-ธิดา นายพงศธร ทัพทวี 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  จ่าส่งกำลัง มว. ส่ือสาร ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ 
  ช่างวิทยุ ตอน สส.ร้อย.ปตอ.ท่ี ๓ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ผบ.ตอนส่ือสาร ร้อน.ปกค.๒ พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  พันจ่า สส.บก.มว.ส่ือสาร ร้อย.บก.และบร.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  รอง ผบ.มว.ส่ือสาร ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปกค.๒ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๕ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภท่ี ๑ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  นตต.ตอนติดต่อ ร้อย.บก.และ บร.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  นขว.บก.พัน.ปกค.กรบ ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๘๕ หมู่ ๔ ตำบลย่านมัทรี อำเภอทยุหะดีรี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๓๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๙๗๒๘๐๑๘ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือเอก สมพงธ์  ทัพทวี 



 

นาวิกโยธิน/๗๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๑๙๕๙๐๐๔๔๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๔  ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๐๒  
คู่สมรส นางอุทัย  กรณรา 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พลยิงหมู่ ค.๘๑ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ผบ.หมู่ ปล. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  จ่าประจำหมวด ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  จนท.วิเคราะห์และประเมินฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  พันจ่าแถลงข่าว ชุด ปจว.มว.ปจว.ร้อย.ปจว.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  พลขับรถ มว.รนบ.ร้อย.รนบ.ท่ี ๑ พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  พลขับรถ มว.รนบ.ท่ี ๓ พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  รอง ผบ.มว.รนบ.ท่ี ๑ ร้อย.รนบ.ท่ี ๑ พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  ๑๙๖  หมูท่ี่  ๘  ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๒๔๙ ๔๗๗๕ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือเอก จำลอง  กรณรา 



 

นาวิกโยธิน/๗๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารส่ือสาร หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๑๐๐๐๐๐๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๘  มกราคม ๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางอัญชนา จุลอักษร 
บุตร-ธิดา นางสาวอัญชนา จุลอักษร 
 นายภูวดล จุลอักษร 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รอง ผบ.มว.วิทยุถ่ายทอด ร้อยทางสาย และ ว.ถ่ายทอด พัน.ส.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  นปจว.ชุด ปจว.มว.ปจว.ร้อย.ปจว.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  รอง ผบ.มว.รณงค์ด้านการ ปจว.ร้อย.ปจว.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๓๔/๓๗๐ หมู่บ้านพลัสซิต้ีพาร์ค ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๙๗ ๘๗๒๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือเอก จรูญ  จุลอักษร 



 

นาวิกโยธิน/๘๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๐ เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๑๐๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๕  มกราคม ๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางนฤมล บางกรวย 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  พันจ่ายุทธการ พัน.ปตอ. กรมป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  พันจ่ากองพัน พัน.ปตอ. กรมป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ผบ.มว.ขนส่ง พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ประจำแผนกส่งกำลัง กบ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๓๔/๓๗๐ หมู่บ้านพลัสซิต้ีพาร์ค ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๙๗ ๘๗๒๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือเอก กฎหมาย  บางกรวย 



 

นาวิกโยธิน/๘๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๔๙๐๐๐๐๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ช่างสรรพาวุธ มว.สรรพาวุธ ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  รอง ผบ.มว.สรรพาวุธ ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
 พันจ่าลาดตระเวนและแผนท่ี ตอนลาดตระเวนและแผนท่ี ร้อย.บก.และบริการ  

   พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  นตน.ชุดตรวจการณ์หน้าท่ี ๑ ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  รอง ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๔ กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  นยก.ขว.บก.กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๙๑๒/๓๐ หมู่ท่ี ๒ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์- 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือเอก สุริยะ  บรรจงศิลป์
สมบูรณ์ 



 

นาวิกโยธิน/๘๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๕๖๐๐๑๖๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๔ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางบัณฑิต อ่อนคำ 
บุตร-ธิดา ร้อยตำรวจโท สราวุธ  ศิลป์สาย 
 เด็กชายนราวุธ ศิลป์สาย 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.หมู่ รปภ. ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กอง รปภ.ฐท.สส. กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  พันจ่าสูทกรรม ส่วนแยกท่ี ๑ กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  รอง ผบ.มว.ส่งกำลัง ร้อยสนับสนุน พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ผบ.มว.ทางสาย ร้อย.ส่ือสาร พัน.บก.และบริการ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ผบ.มว.ฝ.ท่ี ๑ ร้อย.ฝ.ท่ี ๓ พัน.ฝ.ท่ี ๑ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
สถานที่ติดต่อ 

บ้านเลขท่ี ๙๙/๑๑๖ หมู่ท่ี ๓  ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๕ ๑๗๑ ๙๐๙๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

เรือเอก ไพโรจน์  ศิลป์สาย 



 

นาวิกโยธิน/๘๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย รุ่น ๒๑ เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๒๒๐๐๐๗๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง นงเยาว ์ รุ่งโรจน ์
บุตร-ธิดา จ่าเอก ณัฐชนน รุ่งโรจน ์
 การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
 รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 

  พลขับรถ มว.ขนส่ง ร้อย.บก.กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  พลขับรถ มว.ขนส่ง ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๑ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  พลขับรถ มว.ขนส่ง ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๑ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  พลขับ บก.ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  นตน.ชุด ตกน.ท่ี ๑ ร้อย.ค.หนัก พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  รอง ผบ.ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ผช.นยก.บก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๕/๙๔ หมู่ ๖ ตำบล บางเมือง อำเภอ เมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐  โทรศัพท์๐๘๙ ๒๔๖ ๖๐๖๘ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือเอก สำราญ  รุ่งโรจน์ 



 

นาวิกโยธิน/๘๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๕๙๐๐๔๗๐ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางคำปัน พลับสุข 
บุตร-ธิดา จ่าเอก วัชระ พลับสุข 
 สิบเอก ภานุพงศ์ พลับสุข 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ช่างเครื่องยนต์ มว.ซ่อมบำรุงรถสะเทินน้ำสะเทินบก ร้อย.ซบร.กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  ช่างซ่อมยานยนต์สายพาน มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.สน.พัน.ซบร. กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.กบร.กร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ผบ.ตอนเช้ือเพลิง มว.พลาธิการ ร้อย.บร.พัน.บก.และบริการ บก.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย.ช่วยปฏิบัติราชการ สนง.ผู้บังคับบัญชา บก.นย.(เพื่อพลาง)  
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 

บทความ 
“ไม่ท้อถอย น้อยใจในโชคชะตา สู้จนถึงท่ีสุดในทุกสถานการณ์ ต้องทำได้ในทุกภารกิจ 
ท่ีได้รับมอบหมาย สุดท้ายขอขอบคุณหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองทัพเรือท่ีให้ชีวิต
ผมและครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข ขอกราบลาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ พื้นท่ีท่ีผม
ปฏิบัติงาน และผมขอกราบลาผู้บังคับบัญชา น้องๆ ท่ีได้ร่วมงานกันมา ขอให้มีความสุข 
ความเจริญในหน้าท่ีการงานตลอดไป ขอบคุณครับ” 

เรือเอก วีระ  พลับสุข 



 

นาวิกโยธิน/๘๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๘๑๐/๔๑ หมูท่ี่ ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๘๒๖ ๓๓๔๒ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 

นาวิกโยธิน/๘๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง  เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๐๘๐๐๔๓๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสาวสหพร เรืองสวัสด์ิ 
บุตร-ธิดา นางสาวเพชรรัตน์ โตโฉม 
 นางสาวศศิธร โตโฉม 
 นางสาวฉัตรฤทัย โตโฉม 
 
 การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๖ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.ท่ี ๖ พัน.ฝ.ท่ี ๑ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ผบ.มว. ฝ.ท่ี ๑ ร้อย.ฝ.ท่ี ๓ พัน.ฝ.ท่ี ๑ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี -   โทรศัพท์ – 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือเอก เอกราช  โตโฉม 



 

นาวิกโยธิน/๘๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง  เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๒๒๐๐๓๙๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสุชาดา เพชรคงทอง 
บุตร-ธิดา เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพชรคงทอง 
 เด็กชายพรช เพชรคงทอง 
 
 การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  จ่าสูทกรรม ร้อย.บก.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  พันจ่าส่งกำลัง ร้อย.สน.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ผบ.มว.บริการและกู้ซ่อม ร้อย.สน.ท่ี ๒ พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๘๗/๓๒ หมู่ท่ี ๓ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๔๑๐ ๕๕๖๕ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือเอก จิตนาพงศ์  เพชรคงทอง 



 

นาวิกโยธิน/๘๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าการเงิน หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๖๐๐๐๓๐๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสุปรานี บัวทอง 
บุตร-ธิดา นายอติชาด บัวทอง 
  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 เสมียนแผนกเงินเดือน กองเงินเดือน กง.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 

  เสมียนการเงิน พัน.พ.กรม สนช.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  เสมียนการเงิน บก.กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  เสมียนการเงิน มว.บัญชี กทส.ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  เสมียนการเงิน กง.กตอ.กร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  เสมียนการเงิน กง.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  นชง.แผนกการเงิน บก.กฟก.๒ กร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  หน.นกง.พัน.ซบร. กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๗๘/๗ หมู่ท่ี ๖ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๖ ๘๘๑ ๒๘๖๗ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ประกอบ  บัวทอง 



 

นาวิกโยธิน/๘๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๒๒๐๐๙๑๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางจรัสศรี มูกะสิกกานนท์ 
บุตร-ธิดา นางจตุพร   มูลวรรณา 
 นางสาวเพ็ญพร มูกะสิกกานนท์ 
 นายทรงวุฒิ  มูกะสิกกานนท์ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.ตอนปืนกล มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.ฐท.พง. กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ผบ.มว.รปภ.ท่ี ๒ ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กอง รปภ.ฐท.พง. กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  รอง ผบ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.ฐท.พง. กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ประจำ นย.(ช่วยปฏิบัติราชการ กพ.ธก.กอง รปภ.ฐท.พง. กรม รปภ.นย.) 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๖/๑ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๖๒ ๐๗๕ ๖๑๗๘ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท สุดี  มูกะสิกกานนท์ 



 

นาวิกโยธิน/๙๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าการเงิน หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๒๒๐๐๗๗๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา นายสุพลวัฒน์ จันทร์คง 
 นายศรันยู จันทร์คง 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  เสมียนการเงิน สก.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  เสมียนการเงิน บก.รพ.อาภากร ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  เสมียนการเงิน บก.ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  เสมียนการเงิน ร้อย.บก. กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  เสมียนการเงิน บก.ฐท.พง. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  เสมียนการเงิน บก.กยบ.กร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  เสมียนการเงิน บก.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  เสมียนการเงิน บก.รพ.อาภากร ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  จนท.เงินรายได้ บก.รพ.อาภากร ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  เสมียน มว.รับจ่ายเงิน บก.กรง.ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๗/๒๙๘ หมู่ท่ี ๖ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๗ ๑๑๑ ๙๑๒๐ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท เจริญ  จันทร์คง 



 

นาวิกโยธิน/๙๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๐๗๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางบุปผา ทัพสงคราม 
บุตร-ธิดา นางภัทรียา ทัพสงคราม 
 นายกฤษณะ ทัพสงคราม 
 นายถิรธรรม ทัพสงคราม 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รอง ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.ท่ี ๑ พัน.ฝ.ท่ี ๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  พันจ่ากองพัน พนั.ฝ.ท่ี ๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  นชง.นย.และ รรก.พนัจ่ากองพัน พนั.ฝ.ท่ี ๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๗๖/๒๒๒ หมู่ท่ี ๖ ตำบลสัตหีบ อำเหอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์๐๘๓ ๑๑๐ ๗๘๘๒ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ปัญญา  ทัพสงคราม 
พรหมอินทร์ 



 

นาวิกโยธิน/๙๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๔๙๐๐๐๐๘ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสุนีย ์ กุลบุปผา 
บุตร-ธิดา นายอุกฤษ กุลบุปผา 
  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
  ผบ.หมู่ฝึก มว.ฝึก ร้อย.ฝ.ท่ี ๒ พัน.ฝ.ท่ี ๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ผบ.หมู่ ร้อย.๑ กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  ครูผู้ช่วย แผนกวิชายุทธวิธี กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ 
  ผบ.หมู่/พลยิง หมู่ ปรส. ตอน ปรส.มว.ต่อสู้ยานเกราะ ร้อย.บก.และบริการ  
  พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  รอง ผบ.มว.นรจ.ร้อย.นรจ.ท่ี ๒ กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  ครูผู้ช่วย แผนกวิชายุทธวิธี กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.๑ กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  นชง.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ช่วยปฏิบัติราชการ ร้อย.๑ กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
สถานที่ติดต่อ 

บ้านเลขท่ี ๑๔๑/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๗ ๐๑๕ ๐๒๑๐ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท สตบุตร  กุลบุปผา 



 

นาวิกโยธิน/๙๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง  เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๑๔๐๐๒๖๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางสาวกนกวรรณ ขำสา 
บุตร-ธิดา - 
 
 การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ช่าง สพ.ตอน สพ.ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.ฐท.พง.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ผบ.ตอน คจตถ.มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.ฐท.พง.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.ฐท.พง.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  นชง.นย.และ รรก.ผบ.ตอน ปก.มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.ฐท.พง. 
  กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี -   โทรศัพท์ – 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ศุภชัย  มานะพันธ์ 



 

นาวิกโยธิน/๙๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารส่ือสาร หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๒๙๐๐๐๐๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง สุทธิลักษณ์ ลายเงิน  
บุตร-ธิดา นาย สุทธินัช ลายเงิน  
 นางสาว สุวณีย์ ลายเงิน  
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
 รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 

  ช่างซ่อมและติดต้ังโทรศัพท์ พัน.ส.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ช่างซ่อมวิทยุ  พัน.ส.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  รรก.ช่างซ่อมวิทยุ  พัน.ส.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๙๙/๑๐๙  หมู่ท่ี ๓  ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๙ ๓๖๙ ๔๗๑๒  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท อนันต์  ลายเงิน 



 

นาวิกโยธิน/๙๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑  เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๑๙๐๘๐๑๖๕๘ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา จ่าเอก อดิศักดิ์ แตงศรี 
 
 การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รอง ผบ.มว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  รอง ผบ.มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  รอง ผบ.มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๔ กรม ร.๒ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  นชง.นย.และ รรก.รอง ผบ.มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๔ กรม ร.๒ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี -   โทรศัพท์- 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท อำนาจ  แตงศรี 



 

นาวิกโยธิน/๙๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๐๓๓๐๒๒๘ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางวรรณทนา หิรัญวัฒน ์
บุตร-ธิดา นายณัฐพล หิรัญวัฒน ์
 นางสาวณัฐฐานันท์ หิรัญวัฒน ์
 นายณภัทร หิรัญวัฒน ์
  การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พันจ่ากรม กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  นชง.นย.และ รรก.พนัจ่ากองร้อย ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๘๑๐/๓๙๘ หมู่ท่ี ๑  ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๗ ๗๐๔ ๓๖๔๐ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ปราโมทย์  หิรัญวัฒน์
อดิเรก  พัฒนมงคล 



 

นาวิกโยธิน/๙๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๑๙  เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๑๙๐๘๐๑๖๒๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางจำป ี ปานทะเล 
บุตร-ธิดา นายสิงหา ปานทะเล 
 นางสาวสุคนธ์ฑา ปานทะเล 
 การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พันจ่าสูทกรรม กองบังคับการส่วนแยกท่ี ๑ กรม สน.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๔ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ผบ.ตอน คจตถ.มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ผบ..มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.รปภ.ท่ี ๕ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  นชง.นย.และ รรก.พนัจ่ากองร้อย ร้อย.รปภ.ท่ี ๕ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี -   โทรศัพท์ - 

เรือโท สุรศักด์ิ  ปานทะเล 



 

นาวิกโยธิน/๙๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด   รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๕๖๐๐๓๓๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางพรรณี เซ่งอั้น 
บุตร-ธิดา นายเดชาวุฒิ เซ่งอั้น 
 นางสาวนภัสวรรณ เซ่งอั้น 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.หมู่ รปภ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.สน.สข.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.ฐท.สข. กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  นชง. กอง รปภ.ฐท.สข. กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๔๗๕/๒๔ หมู่ท่ี ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๑๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๔ ๘๐๔ ๔๘๒๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท นิรันทร์  เซ่งอั้น 



 

นาวิกโยธิน/๙๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๑๔๐๐๑๑๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง สิริรัตน์ นาแจ้ง 
บุตร-ธิดา นาย ชวัลวิทย์ นาแจ้ง 
 นางสาว ชิชญาส์ุ นาแจ้ง 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 เสมียน พตท.๑๓  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 

  เสมียน ยก.กจต. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  เสมียน กบ.ชค.ทพ.นย.๒  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  จนท.เครื่องมือ ยก.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  ช่างเขียน ยก.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  เสมียนแผนกการฝึก ยก.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  เสมียนยุทธการ สน.ปทก.กปช.จต. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๓๓๐ หมู่ ๑ ซอย ๔ ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ๒๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๒ ๒๕๗ ๐๗๐๓ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ชัยมงคล  นาแจ้ง 



 

นาวิกโยธิน/๑๐๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๖๖๐๐๐๐๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๔  กันยายน   พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง ภัทรา เดชธงไชย 
บุตร-ธิดา นาย ปรภัทร เดชธงไชย 
 นางสาว ปิยภรณ์ เดชธงไชย 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ผบ.หมู่/พลยิง ค. ตอน ค.มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๙ รอ.ฯ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ช่างเขียน ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.และบริการ.ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ผบ.หมู่/พลยิง หมู่ปืนกล ตอนปืนกลหนัก ฯ ร้อย.บก.และบริการฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  ผบ.ตอนปืนกลหนัก มว.ปืนกลหนัก ร้อย.บก.และบริการ ฯ  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  พันจ่ากองพัน ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.และบริการฯ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ประจำ นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๘๔/๓๖ หมู่ ๑๐ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๕๐- 
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๒๘๖ ๔๘๔๕  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ประเสริฐ  เดชธงไชย 



 

นาวิกโยธิน/๑๐๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๑๙๓๑๐๐๐๑๐ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นาง นารีรัตน ์ คำโฮง 
บุตร-ธิดา นาย ศรานุวัฒน ์ คำโฮง 
 นางสาว ชัญชวัลย์ คำโฮง 
 การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  รอง ผบ.หมู่รถเกราะลาดตระเวนฯ พัน.ลว.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  พล.ลาดตระเวน ชุด ลว.นบ.ร้อย.ลว.ที่ ๑ พัน.ลว.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  จนท.ทำสนาม ชุดนำทาง มว.นำทาง ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  ผบ.หมู่ ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ผบ.ตอนเครื่องยิงลูกระเบิด ฯ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย.. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๔๒/๖ หมูบ่้านรวมรุ่งเรืองเพลส ซอยอุดมสุข ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลทับมา 
อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ๒๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๘๑  ๕๔๐ ๐๑๔๖ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ศรายุทธ  คำโฮง  



 

นาวิกโยธิน/๑๐๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๔๖๐๐๐๐๗ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางอรุณรส บุตรวัน 
บุตร-ธิดา จ่าเอก นิธิกร บุตรวัน  
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ผบ.ชุด/พลยิง กจตถ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ผบ.หมู่ ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  ผบ.ตอน ปก.ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร..๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ผบ.ตอน ปรส.๑๐๖ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร..๙ รอ ฯ  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  ช่างยานยนต์ล้อ มว.ซบร.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  รอง ผบ.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  รรก.พันจ่ากองร้อย สน.ท่ี ๑ พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๙๑/๑๒๔ หมู่ ๙  อำเภอสัตหีบ. จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐  
โทรศัพท์  ๐๘๘ ๒๐๐ ๐๐๔๗  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท นุการ  บุตรวัน  



 

นาวิกโยธิน/๑๐๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารช่าง หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๖๔๐๐๐๑๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๒  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางชลลดา กล่ินธูป 
บุตร-ธิดา นายอรรถพล กล่ินธูป 
 นางสาวอิศราภรณ์ กล่ินธูป 
 จ่าเอกคุณากร กล่ินธูป 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
  ช่างเครื่องยนต์ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  พลขับ หมู่กระสุน ร้อย.ปกค.๓  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  พลขับ มว.ช่าง ร้อย.ช. พัน.ช.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  พันจ่ายานยนต์ ร้อย.ช.พัน.ช.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.ช.พัน.ช.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  นชง.ร้อย.ช. พัน.ช.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๙/๑๐ หมู่ท่ี ๘ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๖๒ ๐๓๘ ๒๖๑๖ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท สมจิตร์  กลิ่นธูป 



 

นาวิกโยธิน/๑๐๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารส่ือสาร หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๒๒๐๐๔๘๐ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง ทองจันทร์ สิงห์จาน 
บุตร-ธิดา นาง สวนีย์ ศรีประไพ 
 นาง เตือนจิตร การิกานต์ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  พันจ่าส่ือสาร มว.สส.ร้อย.บก.พัน.รนบ.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ผบ.ตอนสรรพาวุธและกระสุน มว.บริการ ร้อย.บก.พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  นชง.นย.และ รรก.ผบ.ตอนสรรพาวุธและกระสุน มว.บริการ ร้อย.บก.พัน.รนบ.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  ๘/๒๐๓  หมู ่๖  ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์  ๐๙๒ ๔๕๗ ๖๒๕๔  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท สุปัน  สิงห์จาน 



 

นาวิกโยธิน/๑๐๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารส่ือสาร  หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๕๖๐๐๓๗๕ 
วัน  เดือน  ปเีกิด ๑๒  พฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ช่างอาวุธ ตอนกองบังคับการกองพัน พนั.ส.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  หน.ช่าง ตอน ซบร.สายส่ือสาร ร้อย.บก.พัน.ส.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  นชง.นย.และ รรก.หน.ช่าง ตอน ซบร.สายส่ือสาร ร้อย.บก.พัน.ส.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  ๘๑๐/๕๐๒ หมู่ ๑  ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๖๒ ๕๔๓ ๕๘๔๗  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท โสภณ  โตะสัน 



 

นาวิกโยธิน/๑๐๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๐ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๐๘๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๐๒  
คู่สมรส นาง นวลจันทร์ ไชยนันทน ์
บุตร-ธิดา นางสาว ศุทธินี ไชยนันทน ์
 นางสาว กุลนันท์ ไชยนันทน ์
 นาย ยุทธนาวี ไชยนันทน์  
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
 รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 

  พันจ่ากองร้อย  ร้อย.รนบ.ท่ี ๒ พัน.รนบ.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  นชง.ร้อย.รนบ.ท่ี ๒ พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  ๖๑/๑๐๑  หมูท่ี่  ๖  ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๗ ๘๓๓ ๒๖๔๓  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

เรือโท นิวัต  ไชยนันทน ์



 

นาวิกโยธิน/๑๐๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๐ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๒๒๕ 
วัน เดือน  ปีเกิด   ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา นางสาวพิชญา พิจิตรชุมพล 
  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผบ.หมู่/พลยิง เครื่องยิงจรวด ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
 ผบ.หมู่ฝึก ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
 รอง ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.ท่ี ๒ พัน.ฝ.ท่ี ๑ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 

  พันจ่ากองร้อย ร้อย.ฝ.ท่ี ๑ พัน.ฝ.ท่ี ๑ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 นชง.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๗/๑๒๓ หมู่ท่ี ๗ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐   
โทรศัพท์ ๐๖๕ ๕๗๑ ๓๑๓๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

เรือโท ยรร  พิจิตรชุมพล 



 

นาวิกโยธิน/๑๐๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๑๙  เหล่าทหารส่ือสาร  หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๔๘๐๐๘๙๐ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง เยาวนารถ กองเซ็น 
บุตร-ธิดา นาย สถาปนา กองเซ็น 
 นางสาว กาญจนา กองเซ็น 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
 รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 

  พลขับรถ มว.ขนส่ง ร้อย.บก.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  หน.ชุดวิทยุปลายทางและคล่ืนพาห์ ท่ี ๖  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ผู้บังคับตอนซ่อมบำรุงยานยนต์ ร้อย.บก.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ผบ.ตอนยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  นชง.พัน.ส.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  รรก.ผบ.ตอนยานยนต์ ร้อย.บก.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒/๒๗๓ หมู่ ๖ ตำบลพลูตาหลวง  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๘๐  
โทรศัพท์ - 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท สมคิด  กองเซ็น  



 

นาวิกโยธิน/๑๐๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๕๖๐๐๓๖๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางรื่นฤดี พูลแก้ว 
บุตร-ธิดา นางสาวนงเยาว ์ พูลแก้ว 

 
การดำรงตำแหน่งสำคัญ 

  ผบ.หมู่ รปภ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.  
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.ท่ี ๒ พัน.ฝ.ท่ี ๑ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ 
  ผบ.หมู่ ปล.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๗ กอง รปภ.ฐท.สส. กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ประจำ นย.(ช่วยปฏิบัติราชการ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๙/๗๕ หมู่ท่ี ๗ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๙๐๒ ๗๒๗๐ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ณรงค์  พูลแก้ว 



 

นาวิกโยธิน/๑๑๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารส่ือสาร หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๔๘๐๑๐๒๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสมบูรณ์ บุญธรรม 
บุตร-ธิดา จ่าเอก ณฐาภพ ยมจินดา 
 นายชินวัฒน ์ ยมจินดา 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 

  จนท.วิทยุ ตอนวิทยุ มว.ส่ือสาร ร้อย.บก.กรม ร.๓ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ช่างซ่อมวิทยุ ตอนส่งกำลังและซ่อมบำรุงสายส่ือสาร ร้อย.บก.และบริการ กอง ส.นย. 
    ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  ช่างไฟฟ้า มว.ส่ือสาร ร้อย.บก.และบริการ กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  พันจ่าส่งกำลังสายส่ือสาร มว.ส่กำลัง ร้อย.สนับสนุน พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีสลับสาย ตอนส่ือสาร ร้อย.บก.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ผบ.ตอนส่ือสาร ร้อย.บก.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  รอง ผบ.มว.ส่ือสาร ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  รรก.รอง ผบ.มว.ส่ือสาร ร้อย.บกงและบริการ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 

เรือโท ชวลิต  ยมจินดา 



 

นาวิกโยธิน/๑๑๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๘๑๐/๖๙๑ หมู่ท่ี ๑  ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๒ ๒๓๐ ๑๘๗๔ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 

นาวิกโยธิน/๑๑๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารช่าง หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๖๐๐๐๓๖๘ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส เรือตรีหญิง เสาวนีย์ กอบจิตติ 
บุตร-ธิดา เรือตรี จุมพล กองจิตติ 
 นางสาวปิยวรรณ กอบจิตติ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พันจ่ายุทธการ ตอน บก.พัน.ร้อย.บก.พัน.ช.พล.นย.   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  พันจ่าส่งกำลัง บก.ร้อย.ช.๒ พัน.ช.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ช่างเขียนแบบก่อสร้าง ตอน บก.ร้อย.พัน.ช.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  พันจ่ายุทธการ ตอน บก.พัน.ร้อย.บก.พัน.ช.พล.นย.   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.บก.พนั.ช.พล.นย.   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  หน.ช่างยานยนต์ล้อ มว.ซบร.ร้อย.บก.พัน.ช.พล.นย.   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒/๒  หมู่ท่ี ๖ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๘๐  
โทรศัพท์  ๐๘๙ ๖๘๘ ๒๒๔๖  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ชาญณรงค์  กอบจิตติ 



 

นาวิกโยธิน/๑๑๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๖๐๐๐๓๖๘ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง สมศรี พ่วงพ ี
บุตร-ธิดา นาย สมชาติ พ่วงพ ี
 นางสาว ศิชล พ่วงพ ี
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๗ กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ท่ี ๑ ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  ผบ.มว.รปภ.ท่ี ๓ ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  นชง.นย./ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี -   โทรศัพท์  -  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

เรือโท ชาติชาย  พ่วงพี 



 

นาวิกโยธิน/๑๑๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๕๘๐๑๐๔๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง ศธาภรณ์   สมบูรณ์ 
บุตร-ธิดา นาย เดชวัต      สมบูรณ์  
 นาย ธนาธิป สมบูรณ์ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  หลักสูตรเพื่อเล่ือนฐานะช้ันจ่าเอก ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  หลักสูตรอาชีพเพื่อเล่ือนฐานะช้ันพันจ่าเอก ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
 หลักสูตรการอำนวยการยิง ค.และ ป.สนาม ด้วยเครื่องจักคำนวณ  

   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๔๗/๑๖ หมู่ ๗ ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๒๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๔ ๘๖๓ ๓๑๔๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท เดชา   สมบูรณ์ 



 

นาวิกโยธิน/๑๑๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๕๖๐๐๔๙๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๕  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง ชวนพิศ จันทร์สุวรรณ 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 

  พลยิง หมู่เครื่องยิงลูกระเบิด ฯ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  ช่างเครื่องยนต์ มว.ขส.พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ผบ.หมู่ ปรส.ร้อย บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  ช่างเครื่องยนต์ มว.ขส.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  รอง ผบ.มว.ขส.ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  นชง.พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ.นย.. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒  หมู่ ๗ ตำบลหนองขยาก อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๔๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๕ ๓๙๘ ๓๐๗๐  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท สงบ   จันทร์สุวรรณ 



 

นาวิกโยธิน/๑๑๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๐๘๐๐๙๓๐ 
วัน  เดือ  น  ปเีกิด ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางบุษยมาส สัมฤทธิ์ผล 
บุตร-ธิดา นางสาวพาขวัญ สัมฤทธิ์ผล 
 พันจ่าเอก ศักรินทร์  สัมฤทธิ์ผล 
 เด็กหญิงอินทร์ทุภรณ์ สัมฤทธิ์ผล 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.หมู่โจมตี ร้อย.ปล.ท่ิ ๒ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  พันจ่าตรวจการณ์ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ิ ๒ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย.(ช่วยปฏิบัติราชการ กอง รปภ.ฐท.สส.) ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒๑/๖ หมู่ท่ี ๖ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๙ ๒๓๒ ๑๔๕๒ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท วีระศักด์ิ  สัมฤทธิ์ผล
อินทรพรหม 



 

นาวิกโยธิน/๑๑๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๑๙๓๓๐๐๑๖๗ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง สุทิน สอนชัด 
บุตร-ธิดา นาย ปิยะพงศ์ สอนชัด 
 นาย อนุชา สอนชัด  
 
 การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  จ่าประจำหมวด ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.สพ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  รอง ผบ.มว.๑ ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.สพ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.รปภ.ท่ี ๓  กอง รปภ.สพ.ทร.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒๗๔/๔-๕ หมู่ท่ี ๑๑ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐  
โทรศัพท์ ๐๘๔ ๖๗๖ ๗๔๒๕ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

เรือโท สมเกียรติ  สอนชัด 



 

นาวิกโยธิน/๑๑๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๕๖๐๐๓๘๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางกิ่งแก้ว กิ้มถ้อง 
บุตร-ธิดา นางสาวกมลรัตน์ กิ้มถ้อง 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ผบ.ตอนเครื่องยิงลูกระเบิด มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ  กอง รปภ.สพ.ทร. 
  กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  ช่างสรรพาวุธ ตอนสรรพาวุธ ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  รอง ผบ.มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.สพ.ทร.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  นชง.นย.และรรก.รอง ผบ.มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.สพ.ทร. 
  กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

บทความ 
“รักกองทัพเรือ” 
สถานที่ติดต่อ 

บ้านเลขท่ี ๑๑๑/๒๑ หมู่ท่ี ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๗ ๐๘๗ ๘๐๔๖ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท สุรินทร์  ก้ิมถ้อง 



 

นาวิกโยธิน/๑๑๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๒๒๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางจารุณี สสิตานนท์ 
บุตร-ธิดา นางสาวเสริณี สสิตานนท์ 
 นายนิริศักดิ์ สสิตานนท์ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  จนท.ส่วนยิง ร้อย.ปบค.๒ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ผบ.หมู่ปืนใหญ่ บก.ส่วนยิง ร้อย.ปกค.๑ พัน.ปกค.กรม ป.ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  พันจ่าเครื่องมือ หมู่เครื่องมือซ่อมและฝึก มว.ตถ.ร้อย.ตถ.ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  พลขับรถ ตอน ตถ.มว.ตถ.ร้อย.ตถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  รอง ผบ.มว.ตถ.ท่ี ๑ ร้อย.ตถ.พัน.ถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  นชง.ร้อย.ตถ.พัน.ถ.พล.นย.และ รรก.รอง ผบ.มว.ตถ.ท่ี๑ ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๔๔  หมู่ ๖ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐  
โทรศัพท์  ๐๘๕ - ๐๖๒๖๑๕๕  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ศิริศักด์ิ  สสิตานนท์  



 

นาวิกโยธิน/๑๒๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๔๐๐๐๔๗ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสำเนียง ขำชะวี 
บุตร-ธิดา นางสาวอมรรัตน ์ ขำชะวี 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ช่างซ่อมรถสายพาน กอง รนบ.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  พลขับรถตอนขนส่ง มว.บริการ พัน.รนบ.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ผู้บังคับรถ ร้อย.รนบ.ท่ี ๑ พัน.รนบ.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  จ่าการข่าว ตอน บก.กรม ร.๓ พล.นย.   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  พันจ่าประจำหมวด ร้อย.รนบ.ท่ี ๒ พัน.รนบ.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  พันจ่าประจำหมวด ร้อย.รนบ.ท่ี ๒ พัน.รนบ.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  นชง.พัน.รนบ.พล.นย.   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๔๒/๒  หมู ่๓ ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๔๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๙ - ๒๕๙๙๕๖๓  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท สมนึก  ขำชะวี 



 

นาวิกโยธิน/๑๒๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๐๐๐๐๐๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พลขับรถ ตอน ตถ.ท่ี๔ มว.ตถ.ร้อย.ตถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  พลขับรถ ตอน ตถ.ท่ี๑ มว.ตถ.ท่ี ๑ ร้อย.ตถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  รอง ผบ.มว.ตถ.ท่ี ๒ ร้อย.ตถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  นชง.นย.และ รรก.รอง ผบ.มว.ตถ.ท่ี ๒ ร้อย.ตถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี - 
โทรศัพท์ - 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ไพบูลย์  ร่ืนปาน 



 

นาวิกโยธิน/๑๒๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๐๐๐๐๐๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางพัชร ี เจริญผล 
บุตร-ธิดา นายอรรถพล เจริญผล 
 นางสาวศรัณรัตน์ เจริญผล 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
  ผบ.หมู่/พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
  จ่าประจำหมวดปืนเล็ก  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ผบ.ตอนปืนกลหนัก ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  ผบ.ตอนซ่อมบำรุง ร้อย.ค.หนัก กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  นชง./ร้อย.ค.หนัก กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  นชง./พนั.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี 80/173 หมู่ - ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทมธี  ๒๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๔ ๘๖๖ ๒๑๔๗ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท พิบูล  เจริญผล 



 

นาวิกโยธิน/๑๒๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๓ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๒๔๐๐๐๔๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑  เมษายน พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นา จารุณี แก้วงาม 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ 
 รอง ผบ.หมู่รถเกาะลาดตระเวนฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 

  เสมียน บก.ร้อย.ลว.ยานยนต์ท่ี ๒ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  พันจ่าส่งกำลัง ร้อย.บก.กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  ผบ.ตอนปืนกล มว.อาวุธฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  นชง.ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๐/๓๐๒ หมู่ ๕ ตำบลฟาช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๗๘ ๘๘๖๘ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท กังวาลเดช  แก้วงาม 



 

นาวิกโยธิน/๑๒๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๑๙ เหล่าทหารส่ือสาร  หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๐๘๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางอรยา เกษรสุวรรณี 
บุตร-ธิดา นายอมรชัย เกษรสุวรรณี  
 นายมนัสนันท์ เกษรสุวรรณี 
 เด็กชายอรุณลักษณ์ เกษรสุวรรณี 

 การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
 รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 

  ผู้บังคับรถ มว.รนบ.ท่ี ๓ พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ผบ.ตอนศูนย์ข่าว มว.ส่ือสาร ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  หน.ชุดวิทยุสนับสนุนทางอากาศ ร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว ฯ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  นชง.ร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว พัน.ส.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  รรก.หน.ชุดวิทยุสนับสนุนทางอากาศ  พัน.ส.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๘๑๐/๖๔๐ หมู่ ๑  ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์  ๐๙๐ ๘๙๑ ๗๕๙๘  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ชยพล  เกษรสุวรรณี 



 

นาวิกโยธิน/๑๒๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๖๐๐๐๒๖๖ 

วัน  เดือน  ปีเกิด ๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางพิมพ ์ ทองน้อย 
บุตร-ธิดา นางสาวศศิเกตุ ทองน้อย 
 นางสาวทิตศาวรรษ ทองน้อย 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.หมู่ รปภ. มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  รอง ผบ.มว.รปภ..รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.ฐท.สส กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  ผบ.มว. รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  นชง.กอง รปภ.ฐท.สส. และ รรก.ผบ.มว.รปภ.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย.(ช่วยปฏิบัติราขการ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.) ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๓๔/๒๗ หมู่ท่ี ๒ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
 โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๕๓ ๒๙๙๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท คุ้มเขต  ทองน้อย 



 

นาวิกโยธิน/๑๒๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย รุ่น ๒๑ เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๖๒๐๐๐๐๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๙  กรกฏาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสุชาดา ลองเทพ 
บุตร-ธิดา นางสาวชนิสรา ลองเทพ 
 นางสาวปราณปรียา ลองเทพ 
    

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
 รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
 ผบ.ตอนทางสาย มว.ส่ือสาร พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 

  ผบ.ตอนส่ือสาร พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  นชง.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  รรก.ผบ.ตอนส่ือสาร พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๓/๕ หมู่ ๕ ตำบล นางจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๕๐  
โทรศัพท์๐๙๔ ๒๗๒ ๒๒๙๕ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท สำราญ  ลองเทพ 



 

นาวิกโยธิน/๑๒๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๔๒๐๐๒๑๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๒  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางละเอียด แก้วพิทักษ์ 
บุตร-ธิดา นางสาวชาณิดา แก้วพิทักษ์ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  จ่าคลัง ตอนส่งกำลัง บก.กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  เสมียน กพ.และ ธก.บก.กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  พันจ่ายุทธการ บก.พัน.ฝ.ท่ี ๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  เสมียนแผนก กพ.และ ธก.บก.กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  พันจ่ากองร้อย ร้อย.ฝ.ท่ี ๓ พัน.ฝ.ท่ี ๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  นชง.ศฝ.นย.และ รรก.พันจ่ากองร้อย ร้อย.ฝ.ท่ี ๓ พัน.ฝ.ท่ี ๒ กฝท.ศฝ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย.ช่วยปฏิบัติราชการ พัน.ฝ.ท่ี ๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๖๐ หมู่ท่ี ๑ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๑๓ ๒๕๑๖ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ขวัญดี  แก้วพิทักษ์ 



 

นาวิกโยธิน/๑๒๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๕๙๐๐๒๑๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางณัชธนิกา พิมเสน 
บุตร-ธิดา นางสาวกรรณิการ์ พิมเสน 

 
การดำรงตำแหน่งสำคัญ 

  ผบ.ชุด/พลยิง คจตถ.กอง รปภ.ฐท.สส. กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  เสมียนกองร้อย ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  เสมียน ยก.ขว.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  ประจำ นย.(ช่วยปฏิบัติราชการ ยก.ขว.กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย.  
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
สถานที่ติดต่อ 

บ้านเลขท่ี ๑๒ หมู่ท่ี ๖ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๖๒ ๘๓๑๒ 
    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท จรูญ  พิมเสน 



 

นาวิกโยธิน/๑๒๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๕๖๐๐๐๔๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง สุจิตรา มัชฌิมาภิโร 
บุตร-ธิดา นาย ณัฐวุฒิ มัชฌิมาภิโร 
 นาย ศรายุทธ มัชฌิมาภิโร 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.ชุด/พลยิง หมู่ป้องกัน ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  พลขับรถ มว.ขนส่ง ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  พลขับรถ มว.รนบ.ร้อย.๒ พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  พลขับรถ มว.ขนส่ง ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๗ กรม ร.๓ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  รอง ผบ.มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๗ ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๖๖/๒๒ หมูท่ี่  ๖  ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ๒๑๐๐๐ 
 โทรศัพท์  ๐๙๔ ๕๔๙ ๔๓๑๓  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ประพันธ์  มัชฌิมาภิโร 



 

นาวิกโยธิน/๑๓๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๒๒๐๐๒๗๙  
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง สมลักษณ์ บุญเกิด 
บุตร-ธิดา พระกฤษฏากรณ์ บุญเกิด 
 นางสาว ฤทัยรัตน์ บุญเกิด 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  เสมียน ร้อยซบร.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  เสมียน แผนกแผนและโครงการ คป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ 
  เสมียน ฝ่าย สพ.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  ช่างอาวุธ ร้อย.พ.สนับสนุน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  ผบ.หมู่โจมตี มว.อาวุธ ร้อย.๔ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ผู้บังคับรถ มว.รนบ.ร้อย.รนบ.ท่ี ๑ พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  รอง ผบ.มว.ต่อสู้ยานเกราะ ร้อย.บก.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  รรก.รอง ผบ.มว.ต่อสู้ยานเกราะ ร้อย.บก.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๓๕/๑ หมู่ ๔ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๒ ๒๕๘ ๓๖๖๗ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท เทพฤทธิ์  บุญเกิด  



 

นาวิกโยธิน/๑๓๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๕๗๗๐๐๐๙๘ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง ขวัญจิตร หยงสตาร์ 
บุตร-ธิดา นาย ปฐมเจตน์ หยงสตาร์ 
 นาง ชนิษฐา หยงสตาร์ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 จ่าสรรพวุธ ตอนเครื่องยิงลูกระเบิด พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 

  ผบ.หมู่/พลยิง หมู่ ค.ตอน ค. มว.อาวุธ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  พลยิงผู้ช่วยหมู่เครื่องยิงลูกระเบิด พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ผบ.หมู่ ปล.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  ผบ.หมู่โจมตี ตอนโจมตี มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๔ กรม ร.๒ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๔๐๔ หมู่ ๑  ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล ๙๑๑๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๔ ๘๕๘ ๗๔๓๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท สมคิด  หยงสตาร์  



 

นาวิกโยธิน/๑๓๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๒๒๐๐๐๔๘ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๔๐๒ 
คู่สมรส นางสมศร ี บัวจันทร์ 
บุตร-ธิดา นายพยุงศักดิ์ บัวจันทร์ 
  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  เสมียนแผนกเตรียมการ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  เสมียน กอง นทน.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  พันจ่าส่งกำลัง แผนกธุรการ รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  ครูผู้ช่วย แผนกวิชาอาวุธและหลักยิง กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  นชง.ศฝ.นย.และ รรก.ครูผู้ช่วย แผนกวิชาอาวุธและหลักยิง กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
สถานที่ติดต่อ 

บ้านเลขท่ี ๓๗/๙๓ หมู่ท่ี ๘ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๗ ๘๒๖ ๓๘๒๗ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท พงษ์ศักด์ิ  บัวจันทร์ 



 

นาวิกโยธิน/๑๓๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๒๒๐๐๖๑๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางไพรัตน ์ นวลสีทอง 
บุตร-ธิดา นางสาวจุฑารัตน์ นวลสีทอง 
 นายราษฎรเดช นวลสีทอง 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผู้บังคับรถ มว.รถถัง ร้อย.ถ.ท่ี ๒ พัน.ถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 

  พลขับรถ ร้อย.รยบ.ผสม พัน.ขส.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  ผบ.หมู่ ปล.ท่ี ๑ มว.ปล.ท่ี ๒ ร้อยปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ช่างยานยนต์ล้อ มว.ซบร.ร้อย.สน.ท่ี ๑ พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  พันจ่ายุทธการ ตอนบังคับการกรม ร้อย.บก.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 นชง.นย.และ รรก.พนัจ่ายุทธการ ตอนบังคับการกรม ร้อย.บก.กรม ร.๓ พล.นย. 

  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๗/๓๙ หมู่ท่ี ๗ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๙๘ ๒๘๗๔ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

เรือโท ปรีชา  นวลสีทอง 



 

นาวิกโยธิน/๑๓๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๑๙ เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๕๓๐๐๐๐๑  
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๐ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางวันเพญ็ ผลสมหวัง 
บุตร-ธิดา นางสาวสุชาดา ผลสมหวัง 
 นายสุชิพงค์ ผลสมหวัง  
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
 รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 

  ผบ.หมู่จราจร ร้อย.๔ พัน.สห.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
  พลขับรถ ร้อย.รนบ.ท่ี ๒ พัน.รนบ.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ผบ.รถ ร้อย.รนบ.ท่ี ๒ พัน.รนบ.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  พันจ่าประจำหมวด ร้อย.รนบ.ท่ี ๓ พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  นชง.ร้อย.รนบ.ท่ี ๓ พัน.รนบ.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  ๓๒๔ หมูท่ี่ ๒  ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ๔๒๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐๙๓ ๒๕๑ ๗๓๔๓  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท ทวีศักด์ิ  ผลสมหวัง  



 

นาวิกโยธิน/๑๓๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๐๑๐๐๒๒๘ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๑  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางวิไล นิมากร 
บุตร-ธิดา นางสาวกัญาณี นิมากร 
 นายสรศักดิ์ นิมากร 
 นายพงษ์ศิร ิ นิมากร 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.ชุด/พลยิง คจตถ.ตอน คจตถ.มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ  
  กอง รปภ.สน.สข.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ ๒๕๒๖ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.ฐท.สข. กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ ๒๕๔๐ 
  ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.ฐท.สข. กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ ๒๕๕๘ 
  นชง.กอง รปภ.ฐท.สข. กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ ๒๕๕๙ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๓๔๔/๑ หมูท่ี่ ๒ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๓๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๑ ๙๖๓ ๗๙๑๐ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

เรือโท พงษ์สันต์  นิมากร 



 

นาวิกโยธิน/๑๓๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๐๘๐๐๗๓๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๘  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางศศิวิมล ยศตรีรัตน์ 
บุตร-ธิดา นางสาวนงนภัส ยศตรีรัตน์ 
  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 เสมียน พัน.ลว.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 

  จนท.เขียนเรื่อง บก.มว.รณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา ร้อย.ปจว.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  รอง ผบ.มว.ฝึกท่ี ๓ ร้อย.ฝ.๕ พัน.ฝ.๑ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
 เสมียนแผนก กพ.และธุรการ ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 

  นชง.ศฝ.นย.และ รรก.เสมียนแผนก กพ.และธุรการ ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒๙/๑๖๓ หมู่ท่ี ๒ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ 
โทรศัพท์๐๘๖ ๐๖๓ ๐๕๔๑ 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือโท พิจักษณ์  ยศตรีรัตน์ 



 

นาวิกโยธิน/๑๓๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๘ เหล่าทหารช่าง หมายเลขประจำตัว ๒๒๖๓๕๐๐๐๖๗ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสุวรรณ ถวิลการ 
บุตร-ธิดา นายพงษ์พยัคฆ ์ ถวิลการ 
 นางสาวภัทราวรรณ ถวิลการ 

 
การดำรงตำแหน่งสำคัญ 

  รอง ผบ.มว.ช.๑ ร้อย.ช.๓ พัน.ช. พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ผบ.มว.รปภ.ท่ี ๑ ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.ฐท.พง.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ประจำ นย. (ช่วยปฏิบัติราชการ กพ.ธก.กอง รปภ.ฐท.พง. กรม รปภ.นย. 
    ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๓๑/๘ ถนนมนตรี ซอย ๙ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองจังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๒ ๕๖๗ ๒๓๕๐ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี วิชัย  ถวิลกาล 



 

นาวิกโยธิน/๑๓๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๔๗๐๐๐๐๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๗ เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางพรพรรณ พรายงาม 
บุตร-ธิดา นายชลเทพ พรายงาม 

 
การดำรงตำแหน่งสำคัญ 

  เสมียน ร้อย.บก.พัน.ซบร.กรม สน.พลนย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล มว.ซบร.ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พลนย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  รอง ผบ.มว.ควบคุมการซ่อม ร้อย.สน.ท่ี ๒ พัน.ซบร.กรม สน.พลนย. 
    ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  นชง.นย.และ รรก.รอง ผบ.มว.ควบคุมการซ่อม ร้อย.สน.ท่ี ๒ พัน.ซบร.กรม สน.พลนย. 
    ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี -  โทรศัพท์ - 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

เรือตรี สุชาติ  พรายงาม 



 

นาวิกโยธิน/๑๓๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๒๒๐๐๑๖๐ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓  เมษายน   พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางวนิดา  บริบูรณ์ 
บุตร-ธิดา จ่าเอก ณัฐพร  บริบูรณ์ 
 นางสาวศศิธร  บริบูรณ์ 
 นางสาวกรรณศรีวิมล บริบูรณ์ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผบ.หมู่ รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๕ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 

  ผบ.หมู่โจมตี ตอนโจมตี มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.สนับสนุน พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  พันจ่ากำลังพล บก.ส่วนแยกท่ี ๑ กรม สน.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ผบ.หมู่ สป.ท่ี ๗ และ ๙ ส่งกำลังและบริการท่ี ๓ ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒๒๒/๑๐  หมู่ท่ี  ๔  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐   
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๘๒๗ ๒๑๑๘  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี ธรรมรงค์  บริบูรณ์  



 

นาวิกโยธิน/๑๔๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๕๘๐๐๐๙๒ 
วัน  เดือน  ปเีกิด ๒๐  มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางอุไร แจ้งสว่าง 
บุตร-ธิดา นายกาญจวัฒน ์ แจ้งสว่าง 
 นางสาวธาชินี แจ้งสว่าง 
 นางสาวธีราพร แจ้งสว่าง 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ช่างเครื่องยนต์ มว.ขส. ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  พลขับรถ มว.ขส.ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  พลขับรถ มว.ขนส่ง ร้อย.บก.และบริการ พัน.ป.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  พันจ่ากองพัน ตอนกองบังคับการกองพนั ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๑  
  กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๔๘  หมู่ ๑  ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๕  ๒๒๘ ๘๓๒๔ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี สินชัย  แจ้งสว่าง 



 

นาวิกโยธิน/๑๔๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๕๙๐๐๕๘๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสมจิตร์ ต้องมิตร 
บุตร-ธิดา นางสาววีระธา ต้องมิตร 
 นางสาวชนิกานต์ ต้องมิตร  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผบ.หมู่ รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๕  กอง รปภ.ฐท.สส.ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 

  ผบ.หมู่ปืนกล ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.สน.พง.ฯ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  ผบ.หมู่ รปภ.ท่ี      กอง รปภ.ฐท.สส. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  ผบ.หมู่ รปภ.ท่ี      กอง รปภ.สน.สข. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.ฐท.พง.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  รอง ผบ.หมู่/พลยิง หมู่เครื่องยิงลูกระเบิดฯ พัน.ร.๘ ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ผบ.หมู่ ปล.ท่ี    ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  รอง ผบ.มว.ต่อสู้ยานเกราะฯ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๗๓/๒  หมู่ท่ี ๒  ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  ๙๐๓๓๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๙ ๗๓๔ ๒๐๒๘  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี สงวน  ต้องมิตร 



 

นาวิกโยธิน/๑๔๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๙๐๐๓๐๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒  สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสุธี บุญปอง 
บุตร-ธิดา นายธำรงศักดิ ์ บุญปอง 
 นางสาวกรรณิกา บุญปอง 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  ผบ.ชุด/พลยิง ชุด ปก.มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  จ่าพัสดุ ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ 
  ผบ.หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็กท่ี ๓ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ 
  ผบ.หมู่ ปก.ตอน ปก.มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย.  
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
 พันจ่ากองร้อย ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 

  รอง ผบ.มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒๐๕/๕๘ หมู่ ๗ ตำบลพลูตาหลวง  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๓๑๙ ๕๗๔๖  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี ณรงค์   บุญปอง 



 

นาวิกโยธิน/๑๔๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๕๖๐๐๒๖๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๗  พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางกนกพร ฉายมณี 
บุตร-ธิดา นางสาวเบญจวรรณ ฉายมณี 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผบ.หมู่ ปล.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
 ผบ.ตอน ปก.มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
 รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
 พันจ่ากองร้อย ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
สถานที่ติดต่อ 

บ้านเลขท่ี ๒๙ หมูท่ี่ ๕  ตำบลระวะ  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๔๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๔ ๗๕๐ ๑๐๓๘  
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี เจริญ  ฉายมณี 



 

นาวิกโยธิน/๑๔๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๒๒๐๐๙๔๐ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา นายประทีป พละเรือง 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  เสมียน บก.ร้อย. กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  เจ้าหน้าท่ีลาดตระเวนและแผนท่ี ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  พลเล็ง หมู่ปืนใหญ่ ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  ผบ.หมู่ ป.ท่ี ๖ ส่วนยิง ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ผบ.ตอน ซบร.ร้อย.ปบค.๓ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๙๕/๘ หมู่ - หลังวัดพระมหาธาตุ  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๘๔ ๖๓๑ ๐๖๒๐  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี วิทยศักด์ิ  พละเรือง   



 

นาวิกโยธิน/๑๔๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
กำเนิด  นักเรียนจ่า นย.รุ่น ๒๒ เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๒๗๐๐๐๐๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางอรทัย พรมฤทธิ์ 
บุตร-ธิดา นายรัตนสิทธิ์ พรมฤทธิ์ 
 นายอิทธิ พรมฤทธิ์ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พลเล็งยิง หมู่ปืนกล ตอน ปตอ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
  ผบ.หมู่ปืนกล สอ. ตอน ปตอ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ 
  ผบ.หมู่เครื่องยิงลูกระเบิดหนัก ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  หัวหน้าช่างเครื่องบิน ตอนบิน ร้อย.บก.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  หน.ช่างยานยนต์ล้อ มว.ขส.ร้อย.บก.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ผบ.หมู่ ปล.ท่ี มว.ป้องกัน ร้อย.บก.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๗ หมูท่ี่ ๑๐ ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๓๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๖๑ ๐๘๐๓ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี ณรงค์  พรมฤทธิ์ 



 

นาวิกโยธิน/๑๔๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๑๙๓๔๐๐๐๑๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางมาณี หลับสุข 
บุตร-ธิดา -  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
 รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
 ผบ.หมู่ปืนเล็ก หมวดปืนเล็ก ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 

  ผบ.ชุด/พลยิง ตอน ถ. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ 
  นายพวกยิง หมู่ปืนเล็ก   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ผบ.หมู่ ปล.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  รอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๗๓/๓๗ หมู่ -  หมู่บ้านมั่นคง ตำบลบางกะจะ  อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๘ ๓๙๙ ๘๖๘๙ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี โสรัตน์   โพธิ์มีสี 



 

นาวิกโยธิน/๑๔๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๒๓๘  
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง อำไฟ เกิดสินธุ์ 
บุตร-ธิดา นางสาว อัมนิพา เกิดสินธุ์ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  พันจ่าส่งกำลังช้ินส่วนสายช่าง มว.สล.ร้อย.สน.ท่ี ๓ พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  พันจ่าส่งกำลังสายช่าง มว.สล.ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  ๑๒๖/๙  หมูท่ี่  ๙  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๐ ๖๓๘ ๐๒๘๓, ๐๙๒ ๒๕๓ ๘๐๓๙ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี วินัย  เกิดสินธุ์  



 

นาวิกโยธิน/๑๔๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๔๙๐๐๐๒๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางศรีอรุณ ศรีคำ 
บุตร-ธิดา นางสาววรรณวิศา ศรีคำ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  เสมียน ฝกร.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒/๓๕๐ หมู่ท่ี ๖ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๗ ๐๙๗ ๔๒๓๙ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

เรือตรี ยอดยิ่ง  ศรีคำ 



 

นาวิกโยธิน/๑๔๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารปืนใหญ ่หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๑๕๐๐๑๘๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางสาวเสาวรส ธัญญะศรี 
บุตร-ธิดา นางสาวฉัตรดา ธัญญะศรี 
 เด็กชายอรรถวุฒิ ธัญญะศรี 
 เด็กชายพงศธร ธัญญะศรี 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 เสมียน ร้อย.บก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 

  เสมียนกองร้อย ร้อย.บก.กรม ป. พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  พันจ่ากำลังพล พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  รอง ผบ.มว.ร้อย.สนับสนุนท่ี ๒ พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๐๐/๑ หมู่ท่ี ๕ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ๒๓๑๓๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๗ ๐๖๓ ๔๗๑๘ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี นิรุทธ  ธัญญะศรี 



 

นาวิกโยธิน/๑๕๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่า วศ. หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๕๘๐๑๐๗๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา นางสาวภัทราภรณ์   หาญเวช 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  จนท.แผนกเคมีประยุกต์ กองวิจัย วศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  จนท.วิจัย แผนกวิจัยและพัฒนา กองวิทยาการ วศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  พันจ่าทำลายพิษเคมี ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒๖/๘๕  หมู่ ๔  ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๗ ๐๒๙ ๓๑๒๓  
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี ภุชงค์  หาญเวช 



 

นาวิกโยธิน/๑๕๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๐๕๐๐๐๐๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางชุติวรรณ ชารีมุ้ย 
บุตร-ธิดา จ่าเอก ชมาวิทย์ ชารีมุ้ย 
 จ่าเอก ชานน ชารีมุ้ย 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ 
  รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ 
  เสมียนส่งกำลัง มว.ส่งกำลัง ร้อย.บก.กรม ร.๑ พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ช่างเขียน ตอนกองบังคับการกรม ร้อย.บก.กรม ร.๑ พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ผบ.หมู่/พลยิง หมู่อาวุธนำวิถีท่ี ๑ ตอนอาวุธนำวิถี พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  ผบ.ตอน ปรส.ท่ี ๑ มว.ต่อสู้ยานเกราะ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. 
    ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒ หมู่ ๖ ตำบล พลูตาหลวง  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๖ ๑๕๑ ๗๕๓๖  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี ชาญ   ชารีมุ้ย 



 

นาวิกโยธิน/๑๕๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  นักเรียนจ่า นย.รุ่น ๒๒ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๒๑๐๐๐๒๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา - 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.หมู่/พลยิง หมู่อาวุธนำวิถี มว.ต่อสู้ยานเกราะ ร้อย.บก.และบริการ  
  พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ผบ.ตอนอาวุธนำวิธี มว.ต่อสู้ยานเกราะ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  พันจ่าประ มว.รนบ.ท่ี ๒ ร้อย.รนบ.ท่ี ๓ พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  รอง ผบ.มว.ปืนกลหนัก ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๙๙/๑๐ หมูท่ี่ ๖ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๙๖ ๖๕๑๔ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

เรือตรี สวิท  ปานหม่ืนไวย 



 

นาวิกโยธิน/๑๕๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๒๒๐๐๔๓๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๙  กันยายน พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางบุญม ี โตชนก 
บุตร-ธิดา นายธีรศักดิ์ โตชนก 
  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  เสมียนฝ่าย สพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  ผู้บังคับรถ มว.รนบ.ร้อย.รนบ.พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  เสมียนแผนกตรวจสอบ และประเมินผล คป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒๑๒/๒๗ หมู่ท่ี ๗ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๐๓๒ ๒๑๗๔ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี สุธรรม  โตชนก 



 

นาวิกโยธิน/๑๕๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๐๘๐๐๘๗๗ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๕ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางบุญจิรา เก็จประยูร 
บุตร-ธิดา นายภาคภูมิ เก็จประยูร 
 นางสาวศริการ เก็จประยูร 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 เสมียนแผนกยุทธการ บก.กฝท.ศฝ.นย ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 

  ผบ.หมู่ฝึก มว.ฝึก ร้อย.ฝ.ท่ี ๔ พัน.ฝ.ท่ี ๑ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  รอง ผบ.มว.ฝึก ร้อย.ฝ.ท่ี ๖ พัน.ฝ.ท่ี ๑ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ครูผู้ช่วย แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ช่วยปฏิบัติราชการ รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๙๖๓/๙๓ หมู่ท่ี ๔ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐   โทรศัพท์ ๐๙๑ ๗๖๙ ๔๐๙๕ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี ราเชนทร์  เก็จประยูร 



 

นาวิกโยธิน/๑๕๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๐๘๐๑๑๔๗ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๗  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาง พรหม ประสพสุข 
บุตร-ธิดา นาย สิโรช ประสพสุข 
 นาย ชีวิต ประสพสุข 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.ชุด/พลยิง ปืนกลเบา M.60 หมู่ปืนกล มว.อาวุธ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  รอง ผบ.มว.ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ผบ.หมู่ ปล.มว.ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ผบ.หมู่ปืนกล ตอนปืนกล มว.อาวุธ ร้อย.ปล.๑ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ผบ.ตอน ปก.มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๑ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๙๐/๒๙๔  หมู่ ๘ ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๔ ๗๒๘ ๘๓๘๑  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี เผชิญ   ประสพสุข 



 

นาวิกโยธิน/๑๕๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๓ เหล่าทหารขนส่ง หมายเลขประจำตัว ๒๒๐๓๓๐๐๒๒๗ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางแสงทอง เอี่ยมสำอางค์ 
บุตร-ธิดา นายฉัตรชัย เอี่ยมสำอางค์ 
 นางสาวอาภัสรา เอี่ยมสำอาง 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ช่างอาวุธ ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 

  พลขับรถ หมู่ รยบ. ตอน รยบ.มว.รยบ.ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  ผบ.หมู่ รยบ. ตอน รยบ.มว.รยบ.ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  พลขับรถ ตอนรถยนต์พยาบาล มว.ส่งกลับ ร้อย.พ.ท่ี ๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  ผบ.หมู่ รยบ. ตอน รยบ.มว.รยบ.ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ผบ.ตอน รยบ.ท่ี ๑ มว.รยบ.ท่ี ๒ ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 

เรือตรี ประกาศ  เอี่ยมสำอางค์ 



 

นาวิกโยธิน/๑๕๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

  รอง ผบ.มว.รยบ.ท่ี ๒ ร้อย.รยบ.เบา พัน.ขส.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๔๙ หมู่ท่ี ๓ ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๒ ๒๙๗ ๖๐๕๕ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 

นาวิกโยธิน/๑๕๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๕๖๐๐๔๒๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางจุฑา แท่นนิล 
บุตร-ธิดา นายเฉลิมศักดิ์ แท่นนิล 
 นางสาวเสาวภา แท่นนิล 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  เสมียน ร้อย.สล.กรม สน.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  จนท.สรรพาวุธ ร้อย.สล.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  พันจ่าการกระสุน กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๑๒/๓๑ หมู่ ๓ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๕ ๑๖๗ ๕๙๗๒ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี ทวีนาม  แท่นนิล 



 

นาวิกโยธิน/๑๕๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าการเงิน หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๖๐๐๐๓๓๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางเล่ือน มาบัณฑิต 
บุตร-ธิดา นางสาวกิตยาภรณ์ มาบัณฑิต 
 นายธนเดช มาบัณฑิต 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  เสมียนการเงิน พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
  เสมียนการเงิน แผนกผลประโยชน์ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  เสมียนการเงิน ประจำ กง.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  เสมียนการเงิน แผนกรับจ่ายเงิน กง.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  เสมียนการเงิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ิ พร.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๙/๓ หมู่ท่ี ๒ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ 
โทรศัพท์๐๘๔ ๗๗๘ ๓๑๕๓, ๐๘๖ ๗๕๑ ๑๑๖๙ 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี เฉลียง  มาบัณฑิต 



 

นาวิกโยธิน/๑๖๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๕๘๐๐๓๑๘ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ 
คูส่มรส นางรุ่งสุรีย ์ อยู่ด ี
บุตร-ธิดา เด็กหญิงพัชรพร อยู่ด ี
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒  กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  ผู้บังคับรถ มว.ถ.ร้อย.ถ.ท่ี ๑ พัน.ถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  เสมียน แผนกทะเบียน และประวัติ กพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
 พันจ่ากำลังพล บก.ร้อย.สนับสนุน พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒๐๔/๑๘ หมู่ท่ี ๗ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์๐๘๔ ๗๗๙ ๒๐๐๙ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี ประพัฒน์  อยู่ดี 



 

นาวิกโยธิน/๑๖๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๒๕๐๐๐๔๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสุภาพร พรหมพูล 
บุตร-ธิดา นางนิภารัตน ์ บุญมี 
 นายกฤษดากร พรหมพูล 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พันจ่าประจำหมวด ร้อย.รนบ.ท่ี ๑ พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ผู้บังคับรถ ร้อย.รนบ.ท่ี ๑ พัน.รนบ.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๓๕/๖ หมู่ ๓ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๓ ๕๘๓ ๘๖๘๕  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี จรัญ  พรหมพูล  



 

นาวิกโยธิน/๑๖๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด นันเรียนจ่า นย รุ่น ๒๑ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๑๘๕๘๐๑๒๖๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๐  ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางทองแถม ประสพศักดิ์  
บุตร-ธิดา นายดนัยณัฐ  ประสพศักดิ์ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 รร.ชุมพลทหารเรือ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ 
 รร.จ่านาวิกโยธิน ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 
 นายพวกสารวัตร มว.สารวัตร ร้อย.๓ พัน.สห.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๑ 

  จ่าประจำหมวดสารวัตร ร้อย.๔ พัน.สห.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  ผบ.หมู่ ปล.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘  
  จ่าประจำ มว.บก.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ผบ.หมู่ ปล.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ผบ.หมู่ ปล.ท่ี ๓ มว.ปล.ท่ี ๓ ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  รอง ผบ.มว.ปล.ท่ี ๑ ร้อย.ปลว.ท่ี ๓ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒/๑๕๒  หมู่ ๖ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๗ ๓๕๑ ๕๔๕๘ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี ธีระยุทธ   ประสพศักด์ิ  



 

นาวิกโยธิน/๑๖๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย. รุ่น ๒๓ เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๑๐๘๐๒๒๓๐ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๒  กันยายน พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา นางสาวอรพรรณ ชุนประสาน 
 นายอรรณพ ชุนประสาน 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พลเล็ง หมู่ปืนใหญ่ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  จนท.ส่วนยิง ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  จ่าสูทกรรม ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  พันจ่าส่งกำลังบำรุง ร้อย.บก.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  พลขับรถ หมู่ ปตอ.ตอน ปตอ.ท่ี ๑ มว.ปตอ.ท่ี ๑ ร้อย.ปตอ.ท่ี ๑ พัน.ปตอ. 
  กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ช่างเครื่องยนต์ มว.ขนส่ง ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๖๕/๑๐๓ หมู่ท่ี ๕ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐  
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๐๙๕ ๒๑๓๓ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี สุรชัย  ชุนประสาน 



 

นาวิกโยธิน/๑๖๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๕๖๐๐๒๔๘ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๒  
คู่สมรส นางวิภาดา อุทัย 
บุตร-ธิดา นางสาวปรียาดา อุทัย 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ช่างเขียน มว.ผลิต แผนกเครื่องช่วยฝึก กอง สน.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  จนท.สูทกรรม ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  พันจ่าส่งกำลัง มว.ขส.ร้อย.บก.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๓๗ ซอยวชิธรรมสาธิต ๗๒ แขวงบางจาก เขตพระขโนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ 
โทรศัพท์  - 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี พายัพ  อุทัย  



 

นาวิกโยธิน/๑๖๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารปืนใหญ ่หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๕๘๐๐๘๓๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางศรัญญา พูลสวน 
บุตร-ธิดา นายศราวุฒิ พูลสวน 
 นางสาวไพรินทร ์ พูนสวน 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 จนท.อุตุนิยม ตอนอุตุนิยม ร้อย.บก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 

  จนท.ลว.และแผนท่ี ร้อย.บก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  พันจ่ายุทธการ ตอนอำนวยการยิง พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  พันจ่าตรวจการณ์หน้า ร้อย.ปบค.ท่ี ๒ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  พลขับรถ มว.ขส.ร้อย.บก.พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒๐๒/๙๑ หมู่บ้านรามนุช ๑๒ หมู่ท่ี ๗ ซอย ๖ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๓๑ ๖๖๙๔  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี ไพศาล  พูลสวน 



 

นาวิกโยธิน/๑๖๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว  ๒๒๓๖๕๐๐๓๐๗ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา นางสาวขวัญ เขียมวัชระ 
 นางสาวชญานี เขียมวัชระ  
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ช่างไม้ ตอนสนับสนนุนการยกพลขึ้นบกท่ี ๑ ร้อย.สนยบ.กรม สน.นย. 

  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  ผบ.หมู่ ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  ผบ.หมู่/พลยิง หมู่เครื่องยิงลูกระเบิดท่ี ๒ พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๓๓/๓ หมู่ ๑ ตำบลเคียนชา อำเภอเคียนชา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๖๖๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๒ ๗๑๒๑,  ๐๙๕ ๑๘๑ ๒๘๖๒  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี อำนวย  เขียมวัชระ 



 

นาวิกโยธิน/๑๖๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๕๙๐๐๓๖๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๗ เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสายสุนี จันทร์แดง 
บุตร-ธิดา นางสาวนิชนันท์ จันทร์แดง 

 
การดำรงตำแหน่งสำคัญ 

  จนท.สวัสดิการ กบก.รร.พลทหาร ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  เสมียน พัน.นักเรียนท่ี ๔ กนร. รร.พลทหาร ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ 
  เสมียน ร้อย.นักเรียนท่ี ๑ พัน.นักเรียนท่ี ๓ กนร.ศฝท.ยศ.ทร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  รอง ผบ.มว.นักเรียน ร้อย.นกัเรียนท่ี ๑ พัน.นักเรยีนท่ี ๓ กนร.ศฝท.ยศ.ทร. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๖๔/๘๔ หมู่ท่ี ๔ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๗ ๖๐๗ ๕๔๙๒ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี  ประเชิญ  จันทร์แดง 



 

นาวิกโยธิน/๑๖๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด นักเรียนจ่า นย.รุ่น ๒๔ เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๓๓๐๐๒๑๗ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสว่างเพชร รอดไสว 
บุตร-ธิดา จ่าเอก วีระกาล รอดไสว 
 นางสาวอาภากรณ รอดไสว 
  

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 พลขับรถ กอง รปภ.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
 พลขับรถ ร้อย.บก.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 

  พลขับรถ ร้อย.บก.พัน.บก.และบริการ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  พลขับรถ ร้อย.ปจว.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๙๘/๖๖ หมู่ท่ี ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๐๔ ๔๘๔๖ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี วีระเชษฐ  รอดไสว 



 

นาวิกโยธิน/๑๖๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๐๑๐๐๑๙๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางเมธาวี ก่อกิตติพงศ์ 
บุตร-ธิดา นายณะฐพล ก่อกิตติพงศ์ 
 จ่าตรี ณัฐพร ก่อกิตติพงศ์ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.ชุด/พลยิง ชุดปืนกลฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  นายพวกยิง หมู่ปืนเล็กฯ  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  พลขับรถ มว.ขนส่ง ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  พลขับรถ มว.ขนส่ง ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๘๑/๕๓ ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๔๓ ๖๙๙๕ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

เรือตรี กิตติภูมิ  ก่อกิตติพงศ์ 



 

นาวิกโยธิน/๑๗๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง  เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๔๗๐๐๒๕๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๗  ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางสุพันธุ ์ สมอชลนาวิน 
บุตร-ธิดา นางสาวลินิน สมอชลนาวิน 
 นายเนวิน สมอชลนาวิน 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบส.ตรวจค้นทุ่นระเบิด ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  ทหารราบแกะรอย ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  นายพวกยิง หมู่ป้องกนั พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  จนท.สรรพาวุธ ร้อย.บก.และบริการ พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  รอง ผบ.มว.ส่งกำลัง กรม ร.๒ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  รอง ผบ.มว.สรรพาวุธ กรม ร.๒ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๖๘/๑ หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๔๒ ๔๓๘๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าเอก คชาติ  สมอชลนาวิน 



 

นาวิกโยธิน/๑๗๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๒๒๐๐๒๗๙ 
วัน  เดือน  ปเีกิด ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางอำไภ กิจเกตุ 
บุตร-ธิดา นางสาวอภิญญา กิจเกตุ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 เสมียน ร้อย.ซบร.พัน.บร.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 

  เสมียนแผนกแผนและโครงการ คป.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ 
  เสมียน ฝ่าย สพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  ช่างอาวุธ ร้อย.พ.สนับสนุน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
  ผบ.หมู่โจมตี มว.อาวุธ ร้อย.ท่ี ๔ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ผบ.มว.รนบ.ร้อย.รนบ.ท่ี ๑ พัน.รนบ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  รอง ผบ.มว.ต่อสู้ยานเกราะ ร้อย.บก.พัน.ร.๕ กรม ร.๒ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒๐/๑๓๑  หมู่ ๖  ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๑ ๑๗๖ ๖๒๗๔ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าเอก อุดร  กิจเกตุ 



 

นาวิกโยธิน/๑๗๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กำเนิด   รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๐๘๐๑๐๒๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางพรรณพร บุญประเสริฐ 
บุตร-ธิดา นางสาวดวงพร บุญประเสริฐ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 เสมียน ตอนกำลังพลและธุรการ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. 

  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  จนท.เครื่องมือ ยก.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ผู้บังคับรถกู้ซ่อม ตอนกู้ซ่อม มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.บก.พัน.รนบ.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  รอง ผบ.มว.ปตอ.ท่ี ๑ ร้อย.ปตอ.๑ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
  ช่างเขียน ยก.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

บทความ 
 “ไม่ท้อถอย น้อยใจในโชคชะตา สู้จนถึงท่ีสุดในทุกสถานการณ์ ต้องทำได้ใน 
ทุกภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย สุดท้ายขอขอบคุณหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  และ
กองทัพเรือท่ีให้ชีวิตผมและครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข ขอกราบลาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ พื้นท่ีท่ีผมปฏิบัติงาน และผมขอกราบลาผู้บังคับบัญชา น้องๆ ท่ีได้ร่วมงานกันมา 
ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าท่ีการงานตลอดไป ขอบคุณครับ” 

พันจ่าเอก บวรภัทร์  บุญประเสริฐ 



 

นาวิกโยธิน/๑๗๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
สถานที่ติดต่อ 

บ้านเลขท่ี ๑๐/๙๐ หมูท่ี่ ๖ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๖๒ ๘๖๓๔ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 

นาวิกโยธิน/๑๗๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๑๑๐๐๐๙๔  
วัน เดือน ปีเกิด ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางเป่ียมลาภ มัคพาน 
บุตร-ธิดา นางสาวจุฬาลักษณ์ มัคพาน 
 นายจิรายุทธ มัคพาน 

 
การดำรงตำแหน่งสำคัญ 

 จ่าสูทกรรม มว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ นย.  
  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 

  ผบ.ตอนสรรพาวุธ มว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ผบ.ตอนสูทกรรม มว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๓ กรม ร.๑ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๙๙๙/๔๔ หมู่ ๑๒ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๐๑๘๐  
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๓๔ ๕๐๔๐  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าเอก สุเทพ  มัคพาน 



 

นาวิกโยธิน/๑๗๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๒๒๐๐๗๔๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๒  เมษายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางจำป ี สุขศรีเมือง 
บุตร-ธิดา จ่าเอก สิทธิวัฒน์ สุขศรีเมือง 
 นักเรียนจ่า นนทวัฒน ์ สุขศรีเมือง 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  เสมียน กพ.และธุรการ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ผบ.หมู่ฝึก มว.ฝึก ร้อย.ฝ.ท่ี ๒ พัน.ฝ.ท่ี ๒ กฝท.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  จนท.คลัง มว.ผลิตเครื่องช่วยฝึก กอง สน.ศฝ.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ผบ.ชุด/พลยิง ชุด ปก.หมู่ ปก.ตอน ปก.มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๘  
  กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  ผบ.หมู่ ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.ฐท.สข.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ 
  เสมียน กพ.กอง รปภ.ฐท.สข.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ผบ.หมู่ ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  ประจำ นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๙๐ หมู่ ๘ ตำบลขนามนาด  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๔๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๔๖๒ ๒๙๔๖   

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าเอก สุวิทย์  สุขศรีเมือง 



 

นาวิกโยธิน/๑๗๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๖๕๐๐๓๒๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓๐  มกราคม   พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางรัมภา อภิรักษ์มันตา 
บุตร-ธิดา นางสาวทวีพร อภิรักษ์มันตา 
 นายอนุชา อภิรักษ์มันตา 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.ชุด/พลยิง ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  ผบ.หมู่/พลยิง หมู่ ค. ตอน ค.มว.อาวุธ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ 
  พลยิงผู้ช่วย หมู่/ตอนเครื่องยิงลูกระเบิด มว.อาวุธฯ  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  พลโจมตี หมู่โจมตี ตอนโจมตี มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  จ่าประจำหมวด ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  พลยิงผู้ช่วย หมู่/ตอน อาวุธนำวิถี มว.ต่อสู้ยานเกราะ ร้อย.บก.และบริการ 
  พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ผบ.หมู่/พลยิง หมู่/ตอน อาวุธนำวิถี มว.ต่อสู้ยานเกราะ ร้อย.บก.และบริการ 
  พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  ๔๘/๒  หมู่ท่ี ๔ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๘๐ โทร  - 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าเอก ซัมซูติง  อภิรักษ์มันตา  



 

นาวิกโยธิน/๑๗๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๕๗๐๐๐๗๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางเสาวภา สุขสะปาน 
บุตร-ธิดา นายศุภมิตร สุขสะปาน 
 นายศุภเมธ สุขสะปาน 
 นางสาวกัสมน สุขสะปาน 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  จ่าคลัง มว.ส่งกำลัง ร้อย.บก.กรม ร.๑ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  เสมียนตอนกองบังคับการกรม ร้อย.บก.กรม ร.๑ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  เสมียน ร้อย.รปภ.ท่ี ๘ กอง รปภ.สน.กท.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  เสมียนแผนกธุรการ รร.นย.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  ผบ.หมู่/พลยิง มว.ต่อสู้รถถัง ร้อย.ตถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  เสมียนกองร้อย ตอนกองบังคับการ ร้อย.ตถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
  จ่าประจำหมวด  ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ผบ.ตอนปืนกลหนักท่ี ๑ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๘ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ผบ.ตอนปืนกลหนักท่ี ๒ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๘ฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๗๗  หมู่ท่ี ๒  ตำบลควนโพธิ์  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล  ๙๑๑๔๐  
โทรศัพท์ ๐๘๔ ๗๔๘ ๐๕๐๐  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าเอก ทนงค์  สุขสะปาน  



 

นาวิกโยธิน/๑๗๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๕๖๐๐๑๘๓ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางสมพร   พุฒทวี 
บุตร-ธิดา นายธีระยุทธ พุฒทวี 
 นายยุทธนา พุฒทวี 
 สิบเอก รวิกร พุฒทวี 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  จ่าประจำหมวด มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.สพ.ทร. กรม รปภ.นย.  
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  ผบ.หมู่ คจตถ.ตอน คจตถ.มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.สน.สข. กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  ช่างเครื่องยนต์ ตอนขนส่ง ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.สน.สข. กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๓๖ หมู่ท่ี ๕ ตำบลเข้ารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๙ ๓๑๔ ๓๗๑๓ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าเอก อนนัต์  พุฒทวี 



 

นาวิกโยธิน/๑๗๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๕๖๐๐๑๘๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางอาพร สุวรรณโน 
บุตร-ธิดา สิบตำรวจเอก นิรพันธ ์ สุวรรณโน 
 นางสาวภัณฑิรา สุวรรณโน 
 การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.ชุดปืนกล หมู่ปืนกล ตอนปืนกล มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ 
  กอง รปภ.สพ.ทร. กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  ผบ.หมู่ รปภ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กอง รปภ.สน.สข. กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ 
  จ่าประจำหมวด มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กอง รปภ.สน.สข.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๑ กอง รปภ.ฐท.สข. กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๕๑/๒ หมู่ท่ี ๕  ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ๙๐๒๘๐   
โทรศัพท์  ๐๘๐ ๓๙๔ ๖๕๔๑ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

พันจ่าเอก สุชาติ  สุวรรณโน 



 

นาวิกโยธิน/๑๘๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๓๒๐๐๓๑๖ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๕  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสมศรี หะยีเย๊ะ 
บุตร-ธิดา นายหัสดิน หะยีเย๊ะ 
 นางสาวสุภาลินี หะยีเย๊ะ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 พนักงานนำสารยานยนต์ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 

  พลนำสารยานยนต์ ตอนนำส่ือสาร มว.ศูนย์ข่าว ร้อย.ว.และศูนย์ข่าว พัน.ส.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  พลขับรถ ตอนทางสาย มว.ส่ือสาร ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  จนท.ทางสาย ตอนทางสาย มว.ส่ือสาร ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ผบ.ตอนศูนย์ข่าว มว.ส่ือสาร ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๘๐/๘๖ ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๐ ๕๔๑ ๑๘๐๗ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าเอก ดิลก  หะยีเย๊ะ 



 

นาวิกโยธิน/๑๘๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๑๑๐๐๐๗๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางอนุพนัธ ์ กาญจนรัตน ์
บุตร-ธิดา จ่าเอก ปิยะศักด์ิ กาญจนรัตน ์

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผบ.หมู่ รปภ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย. 

  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ 
  เสมียน ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  จ่าประจำ มว.รปภ.ท่ี ๒ ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ผบ.หมู่ รปภ.มว.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ท่ี ๑ ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กรม รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ 
  รอง ผบ.มว.รปภ.ท่ี ๑ ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.ฐท.กท.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี - 
โทรศัพท์ - 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าเอก ปรีชา  กาญจนรัตน์ 



 

นาวิกโยธิน/๑๘๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๓๕๐๐๐๗๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางจำนงค์ สิตบุศย์ 
บุตร-ธิดา จ่าเอก ชลิธศ สิตบุศย์ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  จ่าประจำ มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
  ผบ.ชุด/พลยิง ชุด ปก.หมู่ป้องกัน ร้อย.บก.และบริการ  
  พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  จ่าพัสดุ ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๔ กรม ร.๒ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ผบ.หมู่โจมตีท่ี ๓ ตอนโจมตี มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๔ กรม ร.๒ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
สถานที่ติดต่อ 

บ้านเลขท่ี ๒๒/๑  หมู่ ๗ ตำบลบางนาค  อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ 
โทร  ๐๘๙ ๔๘๔ ๕๗๓๔  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

พันจ่าเอก สุชาติ  สิตบุศย์ 



 

นาวิกโยธิน/๑๘๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๕๘๐๐๔๘๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๙ กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางแก่นตา ปานทับ 
บุตร-ธิดา นายวรวุฒ ิ ปานทับ 
 นายรวิวรรณ ปานทับ 
 นางสาวนริษา ปานทับ 
 นางสาวจุฑามาศ ปานทับ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  เสมียนแผนกธุรการ กพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๙ 
  เสมียนแผนกธุรการ กพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ 
  เสมียนแผนกแผน กบ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๔๑/๗ หมู่ท่ี ๔ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๐ ๖๓๒ ๖๙๙๘ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าตรี นริศ  ปานทับ 



 

นาวิกโยธิน/๑๘๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารปืนใหญ่ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๕๘๐๐๔๗๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๔  พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส นางวรรณา วัฒโนภาษ 
บุตร-ธิดา นางสาวกรพัชร วันโนภาษ 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  เสมียน ร้อย.ปบค.๑ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๓ 
  เสมียน ตอน บก.พัน.ร้อย.บก.พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  เสมียน ร้อย.ปกค.ท่ี ๒ พัน.ปกค.กรม ป.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  เสมียน บก.ร้อย.พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  จ่า สพ.ตอน สพ.มว.บริการ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  จนท.ลว.และแผนท่ี ตอน ลว.และแผนท่ี ร้อย.บก.และบริการ พัน.ปบค.๒  
  กรม ป.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ 
  จ่าส่งกำลัง มว.บริการ พัน.ปบค.๒ กรม ป.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  จนท.หลักฐานตอนยุทธการและอำนวยการยิง ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี  ๙๐  หมูท่ี่ ๑  ตำบลห้วงน้ำขาว  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๙๗ ๑๒๔ ๘๕๕๓  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าตรี วิรัชต์  วัฒโนภาษ  



 

นาวิกโยธิน/๑๘๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๒๕๖๐๐๒๑๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๐๑ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา นายณัฐวัตร  กรอดสุย 
 นายศิริพงษ ์ กรอดสุย 
 นางสาวสุภาพิชญ กรอดสุย 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  ผบ.ชุด/พลยิง ชุดเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังขนาด ๓.๕ นิ้ว หมู่เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง
  ขนาด ๓.๕ นิ้ว มว.อาวุธ ร้อย.บก.และบริการ กอง รปภ.สพ.ทร. กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  ผบ.หมู่ รปภ. มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.สน.สข.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ 
  ผบ.หมู่ รปภ. มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๒ กอง รปภ.สน.สข.กรม รปภ.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๖๖/๔ หมู่ท่ี ๗  ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ๙๐๓๓๐ 
 โทรศัพท์ ๐๘๗ ๒๘๕ ๓๖๐๗  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าตรี ณรงค์  กรอดสุย 



 

นาวิกโยธิน/๑๘๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๐๘๐๐๕๘๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๔ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา นางสาวบุญยรัศมิ์ จันทร์เพ็ญ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  จนท.เก็บซ่อม ตอนเก็บซ่อม มว.บริการ ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  จนท.แรงงาน หมู่บริการ มว.ส่งกำลังและบริการท่ี ๑ ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี - 
 โทรศัพท์ -  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าตรี บัญชา  จันทร์เพ็ญ 



 

นาวิกโยธิน/๑๘๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๕๖๐๐๑๗๑ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสาวธนกร   เกษลักษณ์ 
บุตร-ธิดา นางสาวรัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  จ่าประจำหมวด มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๔ กอง รปภ.ฐท.สส.กรม รภป.นย.   
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  จ่าประจำหมวด มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กท่ี ๒ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.  
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  ผบ.หมู่ รปภ.มว.รปภ.ร้อย.รปภ.ท่ี ๓ กอง รปภ.ฐท.สข. กรม รปภ.นย.   
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๓๕/๗๘ ซอยติวานนท์ ๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์  ๐๘๙ ๔๖๔ ๙๒๘๐ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าตรี อิทธิพล  พิทักษ์จักรพิภพ
ภพวรรณปรีดี 



 

นาวิกโยธิน/๑๘๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๖๕๐๐๔๒๐ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๖  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางฉวีวรรณ ขำมณี 
บุตร-ธิดา นายอรุณรัตน์ ชำมณี 
 นางสาวศันสนีย์ ขำมณี 
 นางสาวศศิรา ขำมณี 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 จ่าเครื่องมือ หมู่เครื่องมือซ่อมและฝึก มว.ต่อสู้รถถัง ร้อย.ตถ.พล.นย. 

  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ช่างยานยนต์ ตอน ซบร.ร้อย.ตถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ 
 ช่างซ่อมปืนใหญ่รถถัง ตอนซ่อมบำรุงสรรพาวุธ มว.ซ่อมบำรุงยานยนต์ 

 ร้อย.บก.พัน.ถ.พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 จนท.สถานีและบริการ บก.กอง สน.ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
สถานที่ติดต่อ 

บ้านเลขท่ี ๑๓๕/๑ หมู่ท่ี ๔ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐   
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๒๙๓ ๒๙๙๓ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

พันจ่าตรี ไพศาล  ขำมณี 



 

นาวิกโยธิน/๑๘๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๑๔๐๐๑๐๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๙  กันยายน พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางรวยรืน่ เรืองเดช 
บุตร-ธิดา นายณัฐาพร เรืองเดช 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 รอง ผบ.หมู่กระสุนท่ี ๒ ตอนส่งกำลังกระสุน มว.สพ.ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.พล.นย.

  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  รอง ผบ.ตอนเก็บซ่อม มว.บริการ ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 
 จนท.ส่ิงอุปกรณ์ หมู่ส่ิงอุปกรณ์ท่ี ๓ มว.ส่งกำลังและบริการท่ี ๒  

 ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.พล.นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ประจำ นย.  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 

 
สถานที่ติดต่อ 

บ้านเลขท่ี ๒๐๑/๑๒๑๑ หมู่ท่ี ๔ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐  โทรศัพท์ ๐๘๗ ๑๐๕ ๒๑๒๙ 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าตรี สถาพร  เรืองเดช 



 

นาวิกโยธิน/๑๙๐ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๕๖๐๐๐๔๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางสุคนธ์ นวลศรี 
บุตร-ธิดา นางสาวอารยา ศิระจิตต์ 
 นางสาวบุปผาทิพย์ ศิระจิตต์ 
   การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 ผบชุด/พลยิง ชุด คจตถ.มว.อาวุธ กอง รปภ.สน.พง.กรม รปภ.นย. 

  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๖ 
  จ่าสูทกรรม ตอนสูทกรรม ร้อย.บก.และบริการฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๘ 
  จ่าสูทกรรม ตอนสูทกรรม ร้อย.บก.และบริการฯ ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  ผบ.หมู่ รปภ.ร้อย รปภ.ท่ี ๑ กอง รปภ.สน.พง.รปภ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ 
  พลยิงผู้ช่วย หมู่เครื่องยิงลูกระเบิด มว.อาวุธ ร้อย.ปล.ท่ี ๓ พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๔/๑ หมู่ท่ี - ถนนวุฒิภูมิ ๒  ซอย - ตำบลบ่อย่าง อำเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๘๙ ๕๙๖ ๔๕๐๒ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าตรี ประกอบ  ศิระจิตต์ 



 

นาวิกโยธิน/๑๙๑ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ  หมายเลขประจำตัว ๒๒๔๐๖๐๐๓๙๔ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางอำไพ พนารักษ ์
บุตร-ธิดา - 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 นายพวกยิง หมู่ ปล.มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย. 

  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
  จ่าประจำหมวด มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๔ พัน.ร.๒ กรม ร.๑ พล.นย.ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  จ่าประจำหมวด มว.ปล.ร้อย.ปล.ท่ี ๒ พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ผบ.ชป.ท่ี ๕ ร้อย.ทพ.ท่ี ๘ กรม ทพ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๘๐/๒๐๓ หมู่ท่ี – ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ 
โทรศัพท์- 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าตรี สำเนา  พนารักษ์ 



 

นาวิกโยธิน/๑๙๒ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด รับราชการต่อเนื่อง เหล่าทหารราบ หมายเลขประจำตัว ๒๒๓๒๒๐๐๘๐๕ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นางบัวลอย เนาวกะ 
บุตร-ธิดา จ่าเอก โกมล  เนาวกะ 
 นางสาวฤทัยรัตน์ เนาวกะ 
 นายณัฐพร เนาวกะ 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 เสมียนกองร้อย ร้อย.นักเรียนท่ี ๒ พัน.นักเรียนท่ี ๑ กนร.รร.พลทหาร ยศ.ทร. 

  ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๕ 
  ผบ.ตอนนักเรียน ร้อย.นักเรียนท่ี ๒ พัน.นักเรียนท่ี ๑ กนร.ศฝท.ยศ.ทร. 
   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๒ 
 เสมียนกองร้อย ร้อย.นักเรียนท่ี ๒ พัน.นักเรียนท่ี ๑ กนร.รร.พลทหาร ยศ.ทร. 

   ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ 
  ประจำ นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๑๐/๕ หมู่ท่ี ๑ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๗ ๔๘๐ ๕๕๙๐ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

พันจ่าตรี บุญธรรม  เนาวกะ 
สำราญ  ถ่ินหัวเสือ 



 

นาวิกโยธิน/๑๙๓ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  ลูกจ้างประจำ หมายเลขประจำตัว ๒๑๙๑๓๐๐๐๐๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส นาวาโท วินัย แก้วสีคร้าม 
บุตร-ธิดา นางสาวญาฏาวีมินทร์ แก้วสีคร้าม 
 นายจิรายุ แก้วสีคร้าม 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พนักงานพับร่ม ช้ัน ๒ ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  ช่างพลาธิการ ระดับ ๒ ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๙/๓ หมู่ท่ี ๙ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๕ ๙๖๘ ๙๓๙๖ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาง บุญช่วย  ตรีอินทอง 



 

นาวิกโยธิน/๑๙๔ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  ลูกจ้างประจำ หมายเลขประจำตัว ๗๒๗๕๓๑๐๗๐๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส เรือโท นิโรจน์ ทรัพย์เพิ่มพูล 
บุตร-ธิดา พันจ่าเอก ณัฐเสฎฐ์ ภูรินท์ฤทธิ์ 
 ร้อยตำรวจเอก กนกนันท์ สุขศรี 
 
  การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พนักงานพับร่ม ช้ัน ๒ ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  ช่างพลาธิการ ระดับ ๒ ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๕๑/๘ หมู่ท่ี ๘ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๙๙ ๔๙๕ ๔๕๙๓ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

นาง ธนัญชญา  สุขศรี 



 

นาวิกโยธิน/๑๙๕ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

กำเนิด  ลูกจ้างประจำ หมายเลขประจำตัว ๗๓๒๕๑๖๐๒๐๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส พันจ่าเอก ดำรง บุญแช่ม 
บุตร-ธิดา - 
 

 
การดำรงตำแหน่งสำคัญ 

  พนักงานพับร่ม ช้ัน ๑ ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ช่างพลาธิการ ระดับ ๑ ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๒๑๑/๓๙ หมู่ท่ี ๗ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์๐๘๗ ๓๔๒ ๕๖๘๒ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นางภัทรวรรณ  บุญแช่ม 



 

นาวิกโยธิน/๑๙๖ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กำเนิด ลูกจ้างประจำ หมายเลขประจำตัว ๗๓๔๕๑๐๐๒๐๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา - 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
 พนักงานซ่อมบำรุงร่มชูชีพและส่ิงทอ ช้ัน ๑ ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ 
 ช่างพลาธิการ ระดับ ๑ ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
สถานที่ติดต่อ 

บ้านเลขท่ี ๘๑๐/๓๓๖ หมู่ ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๘ ๒๙๖ ๕๙๓๕ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

นางสาวธาริณี  ยาน้อย 



 

นาวิกโยธิน/๑๙๗ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กำเนิด ลูกจ้างประจำ หมายเลขประจำตัว ๗๒๗๕๐๕๐๒๐๒ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ 
คู่สมรส เรือเอก ไกรเนตร พานพรม 
บุตร-ธิดา นางอนุสรา บัวโทน 
 นางอภิญญา พานพรม 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พนักงานพับร่ม ช้ัน ๑ ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  พนักงาน รปภ. แผนก รปภ.ธก.บก.อจปร.อร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ช่างพลาธิการ ระดับ ๑ ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี ๘๑๐/๖๕๐ หมู่ท่ี ๑ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐๖๕ ๔๗๘ ๔๑๗๘, ๐๙๖ ๙๗๕ ๔๗๒๔ 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นางอัคริมา  พานพรม 



 

นาวิกโยธิน/๑๙๘ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กำเนิด ลูกจ้างท่ัวไป หมายเลขประจำตัว ๗๔๘๗๐๒๐๔๒๙ 
วัน  เดือน  ปีเกิด ๒๑  เมษายน ๒๕๐๒ 
คู่สมรส - 
บุตร-ธิดา - 
 

การดำรงตำแหน่งสำคัญ 
  พนักงานพับร่ม ช้ัน ๑ ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ 
  พนักงาน รปภ. แผนก รปภ.ธก.บก.อจปร.อร. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ช่างพลาธิการ ระดับ ๑ ศฝ.นย. ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

สถานที่ติดต่อ 
บ้านเลขท่ี - 
โทรศัพท์ - 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

นาง ธัญญารัตน์  รอดกุล 



 

นาวิกโยธิน/๑๙๙ 

 

กองยุทธการ นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๓-๔๑๙๕, ๖๑๐๓๐, E-Mail  :  marine1c1@navy.mi.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทหารนาวิกโยธินได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์  “มาร์ชราชนาวิกโยธิน” 
ไว้ ณ ด้านหน้าของอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน 

ค่ายกรมหลวงชุมพร 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 


