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เสนาธิการทหารเรือประชุมติดตามความก้าวหน้าการสร้างเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์

   

             

             เทิดไว้เหนือเกล้า

หนา้ ๒

กองทัพเรือ ยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีทำาบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

 กองทัพเรือ โดยฐ�นทัพเรือกรุงเทพ ทำ�ก�รยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระน�งเจ้� ฯ พระบรมร�ชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ� ๓ มิถุน�ยน ๒๕๖๒ 

ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 พลเรือเอก พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น 

ประธานในพิธีทำาบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษ�สมเด็จพระน�งเจ้� ฯ พระบรมร�ชินี ณ กองบัญช�ก�ร 

กองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒



   

ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำานับจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำาประเทศไทย

 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ พร้อมคณะฝ่ายอำานวยการ 

เดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้าการสร้างเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ณ อู่ราชนาวี

มหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทห�รเรือ อำ�เภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ�กนั้นเดินท�งไปตรวจเยี่ยม 

กรมรบพิเศษท่ี ๒ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และกองพันก่อสร้าง 

และพัฒนา กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อตรวจสถานภาพ 

ความพร้อมของหน่วยในปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

 กองทัพเรืออนุมัติให้โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำาที่ ๒ (เรือหลวง 

ประจวบคีรีขันธ์) เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีระยะเวลาดำาเนินโครงการ ๔ ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 

๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ซ่ึงนับเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพัฒนากำาลังรบตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือในการรักษาผลประโยชน์  

ของชาติทางทะเล การรักษากฎหมายในทะเลและการปฏิบัติการรบผิวน้ำา รวมทั้งการค้นหา 

และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในทะเลและสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรืออื่นๆ ในส่วนของการ 

ต่อเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ใช้การต่อแบบ Block Construction ซ่ึงประกอบบล็อคให้เสร็จส้ิน 

ก่อนแล้วจึงนำามาประกอบในอู่แห้ง ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ 

เสนาธิการทหารเรือประชุมติดตามความก้าวหน้าการสร้างเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐ� 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค ์

ประกอบพิธีว�งกระดูกงูเรือ ณ อู่ร�ชน�วีมหิดลอดุลยเดช ต่อม�ในปี ๒๕๖๒ พระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อเรือลำานี้ว่าเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ในขณะนี้การดำาเนินการต่างๆ 

แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ ๘๕ ทางกองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้�อยู่หัวทรงพระกรุณ�โปรดเกล้� ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนร�ชสุด� ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีปล่อยเรือหลวง 

ประจวบคีรีขันธ์ลงน้ำา ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กองทัพเรือ

อย่�งห�ที่สุดมิได้

 โครงการสร้างเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ลำานี้กองทัพเรือได้ใช้ศักยภาพและความรู้ ความ

ส�ม�รถของกำ�ลังพลกองทัพเรือในก�รดำ�เนินก�รติดตั้งทดสอบทั้งตัวเรือ โดยกรมอู่ทห�รเรือ 

ระบบอาวุธโดยกรมสรรพาวุธทหารเรือและกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ แม้ว่าจะใช้แบบเรือของ

ต่างประเทศแต่กล่าวได้ว่าเป็นการสร้างเรือขนาดใหญ่ด้วยการพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มภาคภูมิ

การต่างประเทศ

 

 กองทัพเรือร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ทำาการฝึกผสม CARAT 2019 ระหว่างวันท่ี  

๒๘ พฤษภาคม ถึง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกองเรือยุทธการมอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ ๒  

กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก มี พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ 

กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำานวยการกองอำานวยการฝึกผสม CARAT 2019 และ นาวาเอก อาทร ชะระภิญโญ 

รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก CARAT 2019  

โดยมี นาวาเอก Matthew J. Jerbi ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตท่ี ๗ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เป็นผู้บัญชาการ 

ฝ่ายสหรัฐอเมริกา สำาหรับการฝึกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความชำานาญและ 

ขีดความสามารถขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ซึ่งมีการวางแผนการฝึก และปฏิบัติการ

ร่วมกัน ภายใต้หัวข้อการฝึกที่สำาคัญ ได้แก่ การฝึกยุทธวิธีเรือดำาน้ำาขั้นพ้ืนฐาน การฝึกกวาดทุ่นระเบิด 

การฝึกยุทธวิธีตามลำาน้ำา การฝึกยิงเป้าพื้นน้ำา การฝึกการป้องกันภัยทางอากาศ การฝึกปราบเรือดำาน้ำา 

การฝึกดำาน้ำา และการถอดทำาลายอมภัณฑ์ การฝึกตรวจค้น การฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำาสะเทินบก 

การสงครามเคมี - ชีวะ การฝึกยิงอาวุธประจำากาย การรบพิเศษ เป็นต้น

 ในส่วนของการจัดกำาลังเข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจัดเรือ USS  ANTIETAM - CG 54 

(ANT) เรือ USNS MILLINOCKET - T- EPF 3 (MNT) เรือ USS PATRIOT - MCM 7 (PAT) เรือ USS PIONEER 

- MCM 9 (PIO) เรือ USNS SALVOR (SVR) เรือ USMC (MRF - D TASK FORCE) และในส่วนของ 

กองทัพเรือได้จัดเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงต�กสิน เรือหลวงบ�งประกง เรือหลวง 

รัตนโกสินทร์ เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงลาดหญ้า เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำาแบบ F - 27 เครื่องบิน 

ลาดตระเวนแบบ DO - 228 เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำาน้ำาแบบ S - 70B และเฮลิคอปเตอร์ลำาเลียง

แบบ Bell - 212 เข้าร่วมการฝึก

 

กองทัพเรือร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
ทำาการฝึกผสม CARAT 2019

   

มหกรรมทางเรือนานาชาติยุทธศาสตร์ ยุทธการ ยุทธวิธี

 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำานับจาก นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำาประเทศไทย ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ 

พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 พลเรือตรี ไพศาล มีศรี  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ 

และ นาวาเอก Matthew  J. Jerbi ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ ๗ กองทัพเรือสหรัฐฯ 

ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม CARAT 2019 ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองเรือ 

ฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

หนา้ ๓



   
      

 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ 

รับเยี่ยมคำานับ นาย Xu Zhanbin รองผู้ว่าการบริหารรัฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อการ

ป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ 

พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

 พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ  

รับเยี่ยมคำานับ พันเอก Ricardo B Bayhon ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำา 

กรุงเทพมหานคร เพื่ออำาลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และแนะนำา 

พันเอก Dean Mar F Mamaril PA (GSC) ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำา

กรุงเทพมหานคร คนใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เสนาธิการทหารเรือรับเยี่ยมคำานับรองผู้ว่าการ
บริหารรัฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เพื่อการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือรับเยี่ยมคำานับจาก
ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ประจำากรุงเทพมหานคร

   

เสนาธิการทหารเรือต้อนรับเยาวชนตามโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

บทบาทกองทัพเรือ

 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ต้อนรับ

คณะเยาวชน ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ จำานวน ๖๐ คน ในโอกาส 

เข้าพบเพ่ือรับฟังโอวาท และรับของท่ีระลึก ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุน�ยน ๒๕๖๒

 กองทัพเรือได้จัดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อสนับสนุน

การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำาแนวทางพระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ 

เสริมสร้างประสบการณ์และเพ่ิมมุมมองให้แก่เยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีภูมิลำาเนาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ของกองทัพเรือ ได้แก่ อำาเภอเมืองนราธิวาส อำาเภอบาเจาะ อำาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำาเภอ

ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี มีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ทำาหน้าที่ในการคัดเลือกเยาวชน 

ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

โดยการนำาคณะเยาวชนเยี่ยมชมสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ  รวมทั้งเรือหลวง และงานด้านการอนุรักษ์ 

ของกองทัพเรือ

   

เสนาธิการทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมสำานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
ประจำากรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน

 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำาสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน 

เพื่อรับทราบข้อมูล และสถานการณ์ของประเทศที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือปฏิบัติงานอยู่ ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจแก่ข้าราชการ 

ของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ โดยมี นาวาเอก บริบูรณ์ เอมทิพย์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำากรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน โอกาสนี้เสนาธิการทหารเรือและคณะ  

ได้เข้าเยี่ยมคำานับ นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำานง เอกอัครราชทูตไทย ประจำากรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน เพื่อหารือข้อราชการ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักร 

สเปน เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หนา้ ๔

การต่างประเทศ



กองทัพเรือจัดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๔ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 กองทัพเรือจัดโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๔ ประจำาป ี

งบประมาณ ๒๕๖๒ พื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด โดยมี 

พลเรือตรี ธานี แก้วเก้า ผู้อำานวยการสำานักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  

รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำานวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ 

เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งนำากล่าวปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หน้าพระบรม

ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีรองผู้ว่าราชการ จังหวัดตราด นายอำาเภอคลองใหญ่ 

ฝ่ายปกครอง ส่วนท้องถิ่น  ผู้ อำานวยการ โรงเรียนคลองใหญ่ วิทยา คม พร้อมคณะครู - อาจารย์  

ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 กองทัพเรือจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ ป้องกัน  

ปลุกจิตสำานึก ให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด  

โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและชุดแพทย์เคล่ือนท่ีจากศูนย์ปฏิบัติการ 

ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ การแสดงดนตรีสร้างความบันเทิงและสอดแทรก 

ความรู้จากกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ การทำากิจกรรมละลายพฤติกรรมจาก

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และมอบอุปกรณ์กีฬา เงินสบทบทุน

อ�ห�รกล�งวัน พร้อมชุดย�ส�มัญให้กับท�งโรงเรียน 

   

 ทัพเรือภาคที่ ๑ โดย พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ 

ในฐานะผู้อำานวยการ ศูนย์อำานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ได้สั่งการ 

ให้เรือ ต.๒๗๑ ออกลาดตระเวน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำาเพาะทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้

ของเกาะจวง อำาเภอสัตหีบ ประมาณ ๓๙ ไมล์ ภายหลังจากได้รับแจ้งจากเครือข่ายวิทยุ

มดดำานาวีทัพเรือภาคที่ ๑ ว่าพบเรือประมงต่างชาติลักลอบเข้ามาทำาการประมงในพื้นที ่

ดังกล่�ว เมื่อวันที่ ๘ มิถุน�ยน ๒๕๖๒ จ�กก�รตรวจสอบพบเรือประมงเวียดน�ม ๓ ลำ� 

กำาลังลักลอบทำาการประมงในน่านน้ำาไทย จึงเข้าจับกุมเรือทั้งหมดพร้อมลูกเรือ ๘ คน 

ก่อนควบคุมเรือเดินทางกลับเข้าฝั่งยังท่าเทียบเรือกลางอ่าว กองเรือยุทธการ เบื้องต้นได้

ทัพเรือภาคที่ ๑ จับเรือประมงต่างชาติรุกล้ำาน่านน้ำาไทย 
ควบคุมตัวลูกเรือทั้งหมดดำาเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในน่านน้ำาไทย พ.ศ.๒๔๒๘ 

และ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และประสานไปยังสถานทูตเวียดนาม ประจำาประเทศไทย

เพื่อทราบ ก่อนส่งตัวลูกเรือประมงทั้งหมดไปยังสถานีตำารวจภูธรอำาเภอสัตหีบ เพื่อดำาเนินคดี

ตามกฎหมายและผลักดันกลับประเทศต่อไป

 สำ�หรับสถิติก�รจับกุมเรือประมงเวียดน�มท่ีรุกล้ำ�เข้�ม�ทำ�ก�รประมงในน่�นน้ำ�ไทย

ของทัพเรือภาคที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ สามารถจับกุม 

จำานวน ๑๐ ครั้ง รวมเรือ ๒๓ ลำา ลูกเรือรวม ๖๓ คน และในภาพรวมของอ่าวไทยมีการจับกุม

เรือประมงเวียดนามทั้งสิ้น จำานวน ๓๔ ครั้ง รวมเรือ ๗๑ ลำา

หนา้ ๕

บทบาทกองทัพเรือ

 

 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดงาน “วันต่อต้าน 

การค้ามนุษย์ ประจำาปี ๒๕๖๒” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น

ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลลูม ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย 

เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ 

มิถุน�ยน ๒๕๖๒

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ 

ประจำาปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์” เพื่อแสดงความมุ่งมั่น 

ของประเทศไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และให้ความสำาคัญกับทุกภาคส่วนในการ 

ร่วมมือกันต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจ ได้แก่ การมอบรางวัล 

แก่หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน และปราบปราม 

การค้ามนุษย์ การมอบรางวัลแก่นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนที่ชนะการประกวดหนังสั้น 

และแอนิเมช่ันรณรงค์ ต่อต้านการค้ามนุษย์ การนำาเสนอผลงานสำาคัญของรัฐบาลและผลงาน 

ของหน่วยง�นต่�ง ๆ  ทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนา เอกชนและองค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น

เสนาธิการทหารเรือร่วมพิธีเปิดงาน
“วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำาปี ๒๕๖๒”



   

   

   

หนา้ ๖

ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมงาน “นาวีวิจัย ๒๐๑๙ สร้างนวัตกรรม นำาสู่สายการผลิต”

 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน “นาวีวิจัย 

๒๐๑๙ สร้างนวัตกรรม นำาสู่สายการผลิต” โดยมี พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำานวยการ 

สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ในโอกาสเดียวกันนี ้

พลเรือเอก พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ได้เป็นประธาน 

ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศนาวีและประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ

ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  

ตำาบลศาลายา อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  

 สำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จัดให้มีงานนาวีวิจัยเป็น

ประจำาทกุปี มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกยอ่งเกียรตคิุณนกัวิจยัของกองทัพเรือ เปดิโอกาส 

ให้หน่วยงานต่าง ๆ  ได้นำาเสนอผลงานวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย 

และพัฒนาสรา้งนวตักรรมใหม ่ๆ  นำาไปสูส่ายการผลติ เพ่ือเป็นการพ่ึงพาตนเอง และเป็นการ

ต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป 

การจัดงานในปีน้ี กองทัพเรือได้มีการมอบรางวัลเกียรติยศนาวีให้บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ 

ประจำาปี ๒๕๖๒ จำานวน ๔ นาย คือ

มหกรรมทางเรือนานาชาตินานาสาระ

 นอกจากนี้ยังมีการประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ ประจำาป ี

งบประมาณ ๒๕๖๒ จำานวน ๙ ผลงาน ดังนี้

 ผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ ๓ ผลงาน ได้แก่

 • รางวัลดีเด่น

  ๑.  การหล่อใบจักรนิกเกิลอะลูมิเนียมบรอนซ์สำาหรับเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (PCF) 

โดยมี นาวาเอก เฉวียง เถื่อนบุญ จากกรมอู่ทหารเรือ เป็นนายทหารโครงการ

  ๒. อากาศยานไร้นักบินขึ้น - ลงทางดิ่งแบบนารายณ์ ๓.๐ โดยมี นาวาเอก ภาณุพงศ์  

ขุมสิน จากสำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นนายทหารโครงการ

 •  รางวัลชมเชย

  ๑. ปลอกทวีแรงถอย (Blank Firing Attachment : BFA) ของปืนกลขนาด .๕๐ 

นิ้ว แบบเอ็ม ๒ ลำากล้องหนัก (M2 HB) โดยมี นาวาเอก ชัชวาล โตรุ่ง จากกองเรือยุทธการ 

เป็นนายทหารโครงการ

 ผลงานวิจัยด้านสิ่งประดิษฐ์ ๔ ผลงาน ได้แก่

 •  รางวัลดีเด่น

  Test Set Simulator ระบบเครื่องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนำาวิถีต่อสู้รถถังแบริเออร์ 

โดยมี นาวาโท วิรัตน์วงษ์ไสว จากสำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็น 

นายทหารโครงการ

 •  รางวัลชมเชย

  ๑. ระบบเบิก - คืน และตรวจสอบอาวุธปืน โดยมี นาวาโท สิทธิพร เจริญวัย 

จากกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็นนายทหารโครงการ

  ๒. กล้องวงจรปิดเคลื่อนที่แบบ Hybrid (Hybrid Mobile CCTV) เพื่อสนับสนุน

งานด้านความมั่นคงและใช้งานทั่วไป โดยมี เรือเอก พิทักษ์ ทรัพย์คณารักษ์ จากกรมยุทธศึกษา 

ทหารเรือ เป็นนายทหารโครงการ

  ๓. เครื่องฝึกหัดการช่วยฟื้นคืนชีพและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ  

ไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมี นักเรียนจ่า ธวัชชัย บุญเพียร จากกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นนายทหาร

โครงการ

 ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านหลักการ ๒ ผลงาน ได้แก่

 •  รางวัลชมเชย

  ๑. โปรแกรมบริหารข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 

สำานักงานวิจัยและพัฒนา การทางทหารกองทัพเรือ โดยมี นาวาเอก ชุติภาส ช่างเกวียน  

จากสำานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นนายทหารโครงการ

  ๒. Education Multimedia : การส่งเสริมการเรียนรู้ทางการพยาบาลในศตวรรษ 

ที่ ๒๑ โดยมี นาวาโทหญิง สุปรานี พลธนะ จากกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นนายทหารโครงการ

 ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำาคัญและน่าสนใจ คือ การสาธิตผลงานวิจัยสนับสนุน

การตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือพร้อมทั้งของ 

ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม สำานักงานวิจัยและพัฒนาการ 

ทางทหารกองทัพบก ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การบินและอวกาศ สถาบันเทคโนโลยี 

ป้องกันประเทศ องค์การมหาชน และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก 

โดยในส่วนของการจัดแสดงผลงานวิจัยมีผลงานที่น่าสนใจ เช่น การสร้างตะเกียงระบบเลนส์ 

หมุนพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้กับประภาคารกระโจมไฟของกรมอุทกศาสตร์ ทุ่นระเบิดทอดประจำา 

ที่ปราบเรือดำาน้ำาแบบล่องหน ระบบควบคุมบังคับบัญชาแบบพกพา ระบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องฝึกจำาลองยุทธ์ NWS การผลิต ลูกปืน ๓๐ x ๑๗๓ มิลลิเมตร ชนิดฝึก และผลงานวิจัย 

อากาศยานไร้นักบินเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลในแบบต่าง ๆ ที่สำานักงานวิจัยและพัฒนาการ 

ทางทหารกองทัพเรือได้สร้าง และนำาไปสู่การใช้งานตามแนวคิดในการจัดงาน คือ “นาวีวิจัย ๒๐๑๙ 

สร้างนวัตกรรม นำาสู่สายการผลิต” (INNOVATION AND BEYOND) 

 ๑. พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ทางเรือ กองเรือยุทธการ ผลงานการให้ความช่วยเหลือผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลทีมหมู่ป่า

อะคาเดมี ที่อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเป็น ผู้บังคับบัญชาและสั่งการ ตลอดจน 

นำาชุดปฏิบัติงานพิเศษเข้าพื้นที่กระทั่งสามารถปฏิบัติภารกิจลุล่วง ให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย

 ๒. นาวาโท บพิธ ทศเทพพิทักษ์ หัวหน้านายช่างโรงงานหล่อหลอมและไม้แบบ 

แผนกโรงงานเครื่องกล กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ผลงานประสบ

ความสำาเร็จในการวิจัยและทดสอบใบจักรเรือแมงกานีส อะลูมิเนียมบรอนซ์หรือใบจักร 

Voith Schneider (VSP) ในฐานะนักวิจัยด้านการข้ึนรูปโลหะและออกแบบแม่พิมพ์ งานหล่อ 

ด้วยเทคนิคการเอียงเทหล่อ Tilting Casting ครั้งแรกในประเทศไทย สามารถทดแทน

การนำาเข้าจากต่างประเทศได้โดยสมบูรณ์ ทำาให้ประหยัดงบประมาณแก่ทางราชการ 

ได้เป็นจำานวนมาก

 ๓. พันจ่าตรี สันติ คุ้มคำา ชุดปฏิบัติการข่าวหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย 

ตามลำาแม่น้ำาโขง ผลงานการปฏิบัติด้านการข่าวที่โดดเด่นทำาให้สามารถจับกุมผู้กระทำา 

ผิดกฎหมายในคดีสำาคัญหลายคดี

 ๔. จ่าเอก เฉลิม บุญกองชาติ ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมรบพิเศษท่ี ๑ หน่วยบัญชาการ 

สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผลงานการให้ความช่วยเหลือผู้ฝึกสอนและ 

นักฟุตบอลทีมหมู่ป่าอะคาเดมี ที่อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเป็นกำาลังพลในการ

ลำาเลียงขวดอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำาเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไปยังโถง ๓ 

ตลอดจนเป็นผู้ท่ีดำาน้ำานำาทางแพทย์และเจ้าหน้าท่ีเวชศาสตร์ใต้น้ำาไปยังจุดท่ีพบผู้ประสบภัย 

เพื่อตรวจรักษาพร้อมลำาเลียงอาหาร น้ำาดื่ม และยาไปให้ผู้ประสบภัย จ่าเอก เฉลิม ฯ 

เป็นนักดำาน้ำาที่ยืนหยัดทำางาน เข้าทำางาน ทุกวันทั้งงานหลักที่ผู้ควบคุมการดำาน้ำามอบหมาย 

หรืองานจิตอาสาที่ช่วยหน่วยงานอื่น ตั้งแต่วันแรกของการดำาน้ำา ค้นหาจนกระทั่งภารกิจ

สำาเร็จโดยไม่ป่วยหรือขอพัก 



   

รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานพิธีปิดการฝึกศึกษาอบรมหลักสูตรทหารใหม่
ภาคสาธารณศึกษา ผลัดที่ ๑/๒๕๖๒

 พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกศึกษาอบรม หลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษา ผลัดที่ ๑/๒๕๖๒ พร้อมกับ 

ตรวจพลสวนสนาม มอบโล่เกียรติยศ และมอบรางวัลให้กับพลทหารใหม่ที่มีผลการฝึกศึกษายอดเยี่ยม ณ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ

รักษาฝั่ง (พื้นที่เกล็ดแก้ว) อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

   

   

 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดและ 

ร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีร่ีส์ คร้ังท่ี ๓ “ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททา 

รักษาเมืองใต้” ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 การแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรี่ส์ เป็นโครงการจัดการแข่งขัน 

ในห้วงเวลาสำาคัญระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เก็บคะแนน

สะสมต่อเนื่อง ๕ สนาม ณ พื้นที่หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหา

กษัตริย์ไทยและกระตุ้นให้บุคลากรของกองทัพเรือ ตลอดจนประชาชน ทั่วไป หันมาสนใจการ

เล่นกีฬาและฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงผ่านการแข่งขันไตรกีฬาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ว่ายน้ำา 

ปั่นจักรยาน และวิ่งทางไกล โดยการแข่งขันสนามที่ ๓ “ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษา

เมืองใต้” มีทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละและระลึก

ถึงพระกรุณาคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ใน “วันอาภากร” วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็น 

วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ 

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิด
และร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรี่ส์ ครั้งที่ ๓

   

หนา้ ๗

ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการแถลงข่าวการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕ 
 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าว 

การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต คร้ังท่ี ๔๕ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์ 

ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ พลเรือโท ยงยุทธ 

พร้อมพรหมราช รองเสนาธิการทหารเรือ นาวาเอก ภาสกร สุวรรณพันธ์ ผู้บังคับ 

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และ นางสาวทัศชล เทพกำาปนาท ผู้แทน 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ 

ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

มหกรรมทางเรือนานาชาตินานาสาระ

(แก้ม THE STAR) ร่วมด้วยนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี อาทิ พันจ่าตรี อินทัช ฤกษ์เย็น  

จ่าเอก ปรัชญา ธรรมโชติ จ่าเอก อภิชัย ดาวัลย์ จ่าตรีหญิง ไตรสิกขา พึงชุ่มช่ืน จ่าตรีหญิง ไหมแพร 

ศิริสาร โดยมีกำาหนดการแสดง ดังนี้  การแสดงภาคแรก เป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิก 

โดยวงซิมโฟนีออเคสตร้าดุริยางค์ราชนาวี การแสดงภาคหลัง เป็นการขับร้อง โดย นักร้องรับเชิญ 

และนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวี 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและร่วมบริจาคได้ท่ีสำานักงานคณะกรรมการจัดการแสดง

กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๕ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฝ่ายหารายได้) กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๑ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย 

จำากัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กาชาดคอนเสิร์ต 

ครั้งที่ ๔๕ เลขบัญชี ๑๑๕ - ๒๖๘๑๒ - ๒ และส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ 

(กรุณาเขียนช่ือท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน) และสำารองท่ีน่ังได้ท่ีหมายเลข โทรศัพท์ 

๐ ๒๔๗๒ ๗๖๖๐  และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๙๘ 

 กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำาหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕ 

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในวันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

(รอบประชาชน) และวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (รอบเสด็จพระราชดำาเนิน) เวลา ๑๙.๓๐ น. 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ พระบรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระร�ชกุศล 

บำารุงสภากาชาดไทย อันเป็นการสนองพระราชปณิธานในการช่วยเหลือรักษาพยาบาล 

เพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ดนตรี

แนวคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทย สำาหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต 

ในปีนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินนักร้อง ประกอบด้วย สำาราญ ช่วยจำาแนก (อี๊ด วงฟลาย) 

ทชภณ พลกองเส็ง (พลพล) นภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน THE STAR) และ วิชญาณี เปียกลิ่น 
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พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ   น�ว�เอก พาสุกรี วิลัยรักษ์  

¼ÙéªèÇÂºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ  นาวาเอก วุฒิฉัตร ราชรัตนารักษ์

»ÃÐ¨Ó¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ     นาวาโท สัมนา พุดตาล นาวาโทห ญิง ปานแก้ว ดวงนภา นาวาโท ยุทธเศรษฐ วังกานนท์ นาวาโทห ญิง ภัทรียา สงเคราะห์  

                     นาวาตรี ประทีป จันทร์ศิริ เรือตรี รภัสสิทธิ์ ฉัตรอัครสรณ์

ฝ่ÒÂศÔÅ»์   นาวาตรีหญิง หม่อมหลวงพิมพ์อาภา อาภากร เรือโทหญิง ศิชา แก้วใหญ่ พันจ่าเอก พรไพรัตน์ สิริตระกูลศักดิ์

ฝ่ÒÂภÒ¾   นาวาโท โสภณ อินทรบุญ เรือตรี เอกรัตน์ อนุเวช

 นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นางภทรวรรณ วัฒนมงคล 

อุปนายกสมาคมภริยาฯ นางพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ นางจุฬารัตน์  ศรีวรขาน อุปนายก

สมาคมภริยาฯ นางพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาส 

ท่ีมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาพระเกียรติยศ เฉลิมพระนามาภิไธย และพระนาม 

ณ พระราชวังศุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ 

ร่วมกิจกรรมบริก�รประช�ชน เน่ืองในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� สมเด็จพระน�งเจ้� ฯ พระบรมร�ชินี 

ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินี ณ บริเวณพ้ืนท่ีสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นางภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ นางพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ นางกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายก 

สมาคมภริยาฯ นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ นางพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ให้การต้อนรับอดีตนายกสมาคมภริยาฯ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  

ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำารวจ นายทหารช้ันผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และแขกรับเชิญ เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบรอบ ๔๔ ปี ณ ห้องป่ินเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ 

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์ นายกสมาคม 

ภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  

พัชรสุธ�พิมลลักษณ พระบรมร�ชินี เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� ๓ มิถุน�ยน ๒๕๖๒ ในส่วนของ 

กองทัพไทย และกองทัพเรือ โดยมี นายทหารช้ันผู้ใหญ่พร้อมคู่สมรส ร่วมบันทึกเทปฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ 

กองทัพบก ช่อง ๕ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นางภทรวรรณ วัฒนมงคล 

อุปนายกสมาคมภริยาฯ นางพิชญา  อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ นางจุฬารัตน์  ศรีวรขาน อุปนายก

สมาคมภริยาฯ นางพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ ในโอกาสท่ีมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อม สถาปนาพระเกียรติยศ เฉลิมพระนามาภิไธย และพระนาม ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สมาคมภริยาทหารเรือ


