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     พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รับมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ จาก พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ 
ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี 
บำาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี  
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ
คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธี ณ ท้องพระโรง 
พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑



หนา้ ๒

ประวัติผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

การศึกษา 
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๘                  
• โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๗๕                                              
• หลักสูตรต้นหนและนายทหารศูนย์ยุทธการ                       
• หลักสูตรนายทหารการสื่อสาร                                          
• หลักสูตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิด                                   
• หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ ๒๗
• หลักสูตรผู้บังคับการเรือและยุทธวิธีเรือผิวนํ้า                               
• หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๕๓
• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๓๕
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๕๕
• หลักสูตร Mine Countermeasure International Officer 
  และ Mine Warfare Orientation Officer ประเทศสหรัฐอเมริกา                
• Maritime Security เครือรัฐออสเตรเลีย

ประวัติการรับราชการ 

• นายทหารประจําเรือเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ             
• ต้นหนเรือหลวงถลาง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     
• ต้นปืนเรือหลวงแม่กลอง กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  
• นายทหารสื่อสาร กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ          
• ผู้บังคับการเรือหลวงท่าดินแดง (ลําแรก) กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ  
• ต้นเรือเรือหลวงโพสามต้น กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ         
• นายทหารประจํากอง กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     
• ผู้บังคับการเรือหลวงบางระจัน กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ   
• หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยมในการรบ กรมยุทธการทหารเรือ                    
• นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ                                      
• นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  
• ผู้บังคับการเรือหลวงเจ้าพระยา หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ      
• ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ          
• ผู้อํานวยการกองสื่อสาร กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ      
• ผู้บังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ     
• ผู้อํานวยการกองการศึกษา กรมกําลังพลทหารเรือ               
• เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ                     
• รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓                                          
• รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ                                      
• ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ                   
• ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ                       
• ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง       
• เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ           
• ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ     
• เสนาธิการทหารเรือ
• รองผู้บัญชาการทหารเรือ

ประวัติผู้บัญชาการทหารเรือ



ประวัติผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์

ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงนโยบายเชิงโอวาท ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญช�ก�รทห�รเรือ ได้แถลงนโยบ�ยเชิงโอว�ท 

ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๒ แก่กำ�ลังพลกองทัพเรือ ณ ห้องเจ้�พระย� หอประชุม

กองทัพเรือ เขตบ�งกอกใหญ่ กรุงเทพมห�นคร เมื่อวันที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๖๑ 

 ในก�รแถลงนโยบ�ยเชิงโอว�ทประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๖๒ ครั้งนี้ กำ�ลังพล 

ที่เข้�รับฟังนโยบ�ยผู้บัญช�ก�รทห�รเรือประกอบด้วย น�ยทห�รชั้นน�ยพลเรือ ผู้บังคับ 

หน่วยกำ�ลังรบ ผู้บังคับก�รเรือชั้น ๓ ขึ้นไป นักศึกษ�หลักสูตรของกองทัพเรือ ประจำ�ป ี

งบประม�ณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ นักเรียนน�ยเรือ ชั้นปีที่ ๕ และนักเรียนบังคับบัญช�ทุกชั้น 

รวมถึงนักเรียนบังคับบัญช�นักเรียนจ่�ทห�รเรือทุกส�ยวิทย�ก�ร ตลอดจนผู้ช่วยทูต 

ทห�รเรือที่ประจำ�ก�รในสำ�นักง�นผู้ช่วยทูตทห�รเรือ ๑๘ ประเทศทั่วโลก ที่เข้�ร่วม 

รับฟังผ่�นวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ รวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๗ น�ย 

 นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในภาพรวมอยู่บนพื้นฐานของการดํารงจุดมุ่งหมายในการ 

บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๗๙ ที่ว่า “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนําในภูมิภาค และเป็นเลิศ 

ในการบริหารจัดการ” โดยการนํายุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๑๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ ที่มีจุดมุ่งในการกําหนดบทบาทหลักของ 

กองทัพเรือใน ๑๐ ปีข้างหน้า ได้แก่ บทบาทในการปฏิบัติการทางทหาร (Military Role) บทบาทในการรักษากฎหมายและช่วยเหลือ 

และบทบาทในกิจการระหว่างประเทศ (Diplomatic Role) และยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งให้ความ

สําคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อให้กองทัพเรือมีกําลังรบที่เหมาะสม และพร้อมปฏิบัติการทั้งสองฝั่งทะเลและสามพื้นที่

ปฏิบัติการทัพเรือภาคอย่างสมดุล ตามแนวคิดระดับยุทธศาสตร์ว่า “สองฝั่งมหาสมุทรและสามพื้นที่ปฏิบัติการ” หรือ “Two Oceans 

and Three Areas, (OOAAA/Double O Triple A)” ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการ เพื่อตอบสนองแนวความคิด

ทางยุทธศาสตร์และบทบาทกองทัพเรือไว้ ๕ ประการ เรียงตามลําดับความสําคัญ ประกอบด้วย ๑) ปกป้องสถาบัน  ๒) ป้องกันประเทศ

ทางทะเล  ๓) สนับสนุนการรบทางบก  ๔) การรักษาผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงทางทะเล และ ๕) การพึ่งพาตนเอง การพัฒนา

ประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน 

 ในภาพรวมนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยังดํารงการปฏิบัติในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มกําลังความสามารถ รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ 

เรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) การดําเนินการตามกรอบงานของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ  

ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) โดยมีกรอบทิศทางและแนวทางการปฏิบัติสําหรับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ 

ที่มุ่งพัฒนา ด้านองค์บุคคล “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์” ด้านองค์วัตถุ “กําลังรบต้องมีขีดความสามารถ

สมบูรณ์ในตัวเอง Expeditionary Force” ด้านองค์ยุทธวิธี “สปิริต นักรบชาวเรือ” และ ด้านการบริหารจัดการ “มีโครงสร้างกําลังรบ

ที่เหมาะสม ยกระดับการบริหารจัดการที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม” อันเป็นการปฏิบัติที่สืบสานปณิธานของ

บรรพบุรุษทหารเรือ ไปสู่การบรรลุภารกิจ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับภาพ “รับไม้ (ผลัด) ไร้การ

สะดุด” รวมทั้งสะท้อนค่านิยมของกองทัพเรือ “SAIL” ให้ปรากฏสู่สายตาประชาชน ภูมิภาค และประชาคมโลก เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่

ประชาชนและสังคม เป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

Stop the Past, Start the New.
“หยุดสิ่งร้ายในอดีต เริ่มสิ่งที่ดีงามเพื่อความวัฒนาถาวร”

หนา้ ๓

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ



 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญช�ก�รทห�รเรือ เดินท�งตรวจเยี่ยมทห�รน�วิกโยธินที่ปฏิบัติหน้�ที่ในพื้นที่ภ�คใต้ ณ หน่วยเฉพ�ะกิจน�วิกโยธินภ�คใต ้

หน่วยบัญช�ก�รน�วิกโยธิน ค่�ยจุฬ�ภรณ์ ตำ�บลโคกเคียน อำ�เภอเมืองนร�ธิว�ส จังหวัดนร�ธิว�ส เมื่อวันที่ ๑๙ ตุล�คม ๒๕๖๑

 โอก�สนี ้ผูบ้ญัช�ก�รทห�รเรอื ไดก้ล�่วใหโ้อว�ทและขอบคณุทห�รพร�นน�วกิโยธนิทีไ่ดป้ฏบิตัหิน�้ทีด่ว้ยคว�มเสยีสละทำ�ใหป้ระช�ชนเกดิคว�มเชือ่มัน่ อกีทัง้ยงัสร�้งคว�มอบอุน่ใจ

ให้แก่ประช�ชนในพื้นที่ พร้อมทั้งขอให้ทห�รพร�นน�วิกโยธินทุกน�ยยึดมั่นในคว�มเสียสละ เพร�ะทุกคนคือทห�รของประช�ชนที่อ�ส�ม�แก้ไขปัญห� และช่วยเหลือประช�ชน 

ในพื้นที่ช�ยแดนใต้ เพื่อสร้�งคว�มรักส�มัคคีของคนในช�ติให้คว�มสงบสุขกลับคืนม�อีกครั้ง

 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญช�ก�รทห�รเรือ เดินท�งตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภ�คใต้ฝั่งอ่�วไทย ณ กองบัญช�ก�รทัพเรือภ�คที่ ๒ อำ�เภอเมืองสงขล� 

จังหวัดสงขล� เมื่อวันที่ ๒๐ ตุล�คม ๒๕๖๑

 โดยผู้บัญช�ก�รทห�รเรือได้กล่�วชื่นชมกำ�ลังพลที่ปฏิบัติหน้�ที่ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�ด้วยคว�มเข้มแข็งและร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่�งดีโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รปกป้องอธิปไตย 

ก�รรักษ�ผลประโยชน์ของช�ติ และก�รให้คว�มช่วยเหลือพ่ีน้องประช�ชน รวมถึงก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ก�รทำ�ก�รประมงผิดกฎหม�ยจนได้รับก�รยอมรับจ�กประช�ชนและหน่วยง�นต่�งๆ 

ในพ้ืนท่ีเป็นอย่�งดี พร้อมท้ังได้ฝ�กให้กำ�ลังพลมีก�รพัฒน�ให้ก้�วหน้�ทันยุคสมัยท่ีกำ�ลังเปล่ียนแปลง เพ่ือพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ อันจะส่งผลให้กองทัพเรือเป็นหน่วยง�นท่ีได้รับคว�มไว้ว�งใจ 

เป็นที่พึ่งและเป็นที่เชื่อมั่นของประช�ชน

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ 

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒

หนา้ ๔

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมกำาลังพล



พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล
รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

แนะนำาผู้บังคับบัญชา

แนะนำ�ผู้บังคับบัญช�

การศึกษา

• โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

• โรงเรียนเตรียมทห�ร รุ่นที่ ๑๘

• โรงเรียนน�ยเรือ รุ่นที่ ๗๕

• หลักสูตรส่งท�งอ�ก�ศน�วิกโยธิน ศูนย์ก�รฝึกหน่วยบัญช�ก�รน�วิกโยธิน   

• หลักสูตรต้นปืน กองก�รฝึก กองเรือยุทธก�ร

• หลักสูตรน�ยทห�รสื่อส�ร โรงเรียนสื่อส�ร กรมสื่อส�รทห�รเรือ

• หลักสูตรน�ยทห�รช้ันต้นพรรคน�วิน รุ่นท่ี ๒๗ สถ�บันวิช�ก�รทห�รเรือช้ันสูง

• หลักสูตรเสน�ธิก�รทห�รเรือ รุ่นที่ ๕๓

• หลักสูตรวิทย�ลัยก�รทัพเรือ รุ่นที่ ๓๕

• ปริญญ�โทรัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต (นโยบ�ยส�ธ�รณะ)

  มห�วิทย�ลัยบูรพ�

• หลักสูตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร รุ่นที่ ๕๕

• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ ๒๐ สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน   

การศึกษา

• โรงเรียนเตรียมทห�ร รุ่นที่ ๑๗

• โรงเรียนน�ยเรือ รุ่นที่ ๗๔

• หลักสูตรน�ยทห�รช้ันต้นพรรคน�วิน รุ่นท่ี ๒๖ สถ�บันวิช�ก�รทห�รเรือช้ันสูง

• หลักสูตรเสน�ธิก�รทห�รเรือ รุ่นที่ ๕๒

• หลักสูตรวิทย�ลัยก�รทัพเรือ รุ่นที่ ๓๕

• หลกัสูตรวิทย�ลัยก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร รุ่นที่ ๕๕

• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง (วิทย�ลัยตล�ดทุน) รุ่นที่ ๒๒  

  สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

   

ประวัติการรับราชการ

• ผ ูบ้งัคบัก�รเรอืหลวงต�กใบ

• ผู้อำ�นวยก�รกองก�รฐ�นทัพและอสังห�ริมทรัพย์ 

  กรมส่งกำ�ลังบำ�รุงทห�รเรือ

• รองเจ้�กรมส่งกำ�ลังบำ�รุงทห�รเรือ

• เจ้�กรมส่งกำ�ลังบำ�รุงทห�รเรือ

• เจ้�กรมช่�งโยธ�ทห�รเรือ

• เจ้�กรมส่งกำ�ลังบำ�รุงทห�รเรือ (อัตร�พลเรือโท)

• รองเสน�ธิก�รทห�รเรือ

• ที่ปรึกษ�พิเศษกองทัพเรือ

• ประธ�นคณะที่ปรึกษ�กองทัพเรือ

ประวัติการรับราชการ

• ผู้บังคับก�รเรือหลวงสัตหีบ 

• ผู้บังคับก�รกรมต่อสู้อ�ก�ศย�นที่ ๑ 

  หน่วยบัญช�ก�รต่อสู้อ�ก�ศย�นและรักษ�ฝั่ง

• เสน�ธกิ�รกองเรอืท ุน่ระเบดิ

• รองเลข�นุก�รกองทัพเรือ

• รองเจ้�กรมข่�วทห�รเรือ

• ผู้บัญช�ก�รกองเรือลำ�น้ำ� กองเรือยุทธก�ร

• รองเจ้�กรมสรรพ�วุธทห�รเรือ

• เจ้�กรมก�รสื่อส�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศทห�รเรือ

• รองเสน�ธิก�รทห�รเรือ

• หัวหน้�คณะน�ยทห�รฝ่�ยเสน�ธิก�รประจำ�ผู้บังคับบัญช�

หนา้ ๕



หนา้ ๖

พลเรือเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือเอก นพดล สุภากร 
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

การศึกษา

• โรงเรียนเตรียมทห�ร รุ่นที่ ๑๘

• โรงเรียนน�ยเรือ รุ่นที่ ๗๕

• หลักสูตรน�ยทห�รช้ันต้นพรรคน�วิน รุ่นท่ี ๒๗ สถ�บันวิช�ก�รทห�รเรือช้ันสูง

• หลักสูตรผู้บังคับก�รเรือและยุทธวิธีเรือผิวนำ้�  

• หลักสูตรเสน�ธิก�รทห�รเรือ รุ่นที่ ๕๓ 

• หลักสูตรวิทย�ลัยก�รทัพเรือ รุ่นที่ ๓๗ 

• หลักสูตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร รุ่นที่ ๕๖ 

• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง รุ่นที่ ๒๓ สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน 

• หลักสูตรนวัตกรรมก�รบริห�รในโลกยุคใหม่สำ�หรับนักบริห�รระดับสูง รุ่นที่ ๑

  สถ�บันพัฒนบริห�รศ�สตร์

การศึกษา

• โรงเรียนสวนกุหล�บวิทย�ลัย รุ่นที่ ๙๗

• โรงเรียนเตรียมทห�ร รุ่นที่ ๒๐

• โรงเรียนน�ยเรือ รุ่นที่ ๗๗

• หลักสูตรน�ยทห�รช้ันต้นพรรคน�วิน รุ่นท่ี ๒๙ สถ�บันวิช�ก�รทห�รเรือช้ันสูง 

• หลักสูตรเสน�ธิก�รทห�รเรือ รุ่นที่ ๕๔ 

• หลักสูตรวิทย�ลัยก�รทัพเรือ รุ่นที่ ๓๙ 

• หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร รุ่นที่ ๕๙ 

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประช�ธิปไตย รุ่นที่ ๖

การศึกษา

• โรงเรียนอัสสัมชัญศรีร�ช� รุ่นที่ ๒๙

• โรงเรียนเตรียมทห�ร รุ่นที่ ๑๘

• โรงเรียนน�ยเรือ รุ่นที่ ๗๕

• หลักสูตรเสน�ธิก�รทห�รเรือ รุ่นที่ ๕๓

• หลักสูตรผู้บังคับก�รเรือและยุทธวิธีเรือผิวน้ำ�

• หลักสูตรวิทย�ลัยก�รทัพเรือ รุ่นที่ ๓๖

• หลักสูตรวิทย�ลัยก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร รุ่นที่ ๕๗

ประวัติการรับราชการ

• ผู้บังคับก�รเรือ ต.๑๔

• ผู้บังคับก�รเรือหลวงท้�ยเหมือง

• น�ยธงผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รทห�รเรือ

• น�ยทห�รฝ่�ยเสน�ธิก�รประจำ�เสน�ธิก�รทห�รเรือ 

• น�ยทห�รฝ่�ยเสน�ธิก�รประจำ�ผู้บัญช�ก�รทห�รเรือ 

• ผู้ช่วยทูตทห�รเรือไทย ประจำ�กรุงม�ดริด ณ ร�ชอ�ณ�จักรสเปน 

• เสน�ธิก�รกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธก�ร 

• รองเจ้�กรมข่�วทห�รเรือ 

• ผู้บัญช�ก�รกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธก�ร 

• เสน�ธิก�รฐ�นทัพเรือสัตหีบ 

• รองปลัดบัญชีทห�รเรือ 

• ปลัดบัญชีทห�รเรือ 

• รองเสน�ธิก�รทห�รเรือ

ประวัติการรับราชการ

• ผู้บังคับก�รเรือหลวงร�ชฤทธิ์

• ผู้บังคับกองพันต่อสู้อ�ก�ศย�นที่ ๒๑ กรมต่อสู้อ�ก�ศย�นที่ ๒ 

  หน่วยบัญช�ก�รต่อสู้อ�ก�ศย�นและรักษ�ฝั่ง

• ผู้อำ�นวยก�รกองก�รส่งกำ�ลังและบริก�ร กรมส่งกำ�ลังบำ�รุงทห�รเรือ   

• ผู้อำ�นวยก�รกองส่งกำ�ลังบำ�รุง กองเรือยุทธก�ร

• ผู้บังคับก�รกรมต่อสู้อ�ก�ศย�นที่ ๒ หน่วยบัญช�ก�รต่อสู้

  อ�ก�ศย�นและรักษ�ฝั่ง

• รองเสน�ธิก�รฐ�นทัพเรือสัตหีบ

• รองผู้อำ�นวยก�รก�รท่�เรือสัตหีบ ฐ�นทัพเรือสัตหีบ

• รองเจ้�กรมส่งกำ�ลังบำ�รุงทห�รเรือ

• เจ้�กรมส่งกำ�ลังบำ�รุงทห�รเรือ

• ผู้บัญช�ก�รฐ�นทัพเรือสัตหีบ  

ประวัติการรับราชการ

• ผู้บังคับก�รเรือ ต.๙๕ 

• ผู้บังคับก�รเรือหลวงน�ค� 

• ผู้บังคับก�รกองสนับสนุน กองเรือยุทธก�ร 

• ผู้บังคับก�รศูนย์ฝึกทห�รใหม่ กรมยุทธศึกษ�ทห�รเรือ 

• ผู้บัญช�ก�รหน่วยบัญช�ก�รต่อสู้อ�ก�ศย�นและรักษ�ฝั่ง 

• รองผู้บัญช�ก�รโรงเรียนน�ยเรือ 

• รองเจ้�กรมส่งกำ�ลังบำ�รุงทห�รเรือ 

• เจ้�กรมสวัสดิก�รทห�รเรือ 

• เจ้�กรมส่งกำ�ลังบำ�รุงทห�รเรือ 

• ผู้บัญช�ก�รฐ�นทัพเรือสัตหีบ 

• รองเสน�ธิก�รทห�ร

แนะนำ�ผู้บังคับบัญช�



 น�งเกสร� ประทุมสุวรรณ น�ยกสม�คมภริย�ทห�รเรือ  ส่งมอบหน้�ท่ีน�ยกสม�คมภริย�ทห�รเรือ ให้กับ น�ว�เอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ 

โดยมี คณะกรรมก�รบริห�รสม�คมภริย�ฯ ร่วมพิธีฯ ณ อ�ค�ร ๓๘ ปี ภริย�น�วี สม�คมภริย�ทห�รเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมห�นคร เม่ือวันท่ี 

๒๗ กันย�ยน ๒๕๖๑

 น�ว�เอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ น�ยกสม�คมภริย�ทห�รเรือ ให้ก�รต้อนรับ พลเรือโท 

พรชัย  แย้มกล่ิน เจ้�กรมแพทย์ทห�รเรือ พร้อมคณะ เข้�แสดงคว�มยินดี เน่ืองในโอก�สเข้�รับ 

ตำ�แหน่งน�ยกสม�คมภริย�ฯ ณ ห้องรับรอง สม�คมภริย�ทห�รเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมห�นคร  

เม่ือวันท่ี ๓ ตุล�คม ๒๕๖๑

 น�ว�เอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ น�ยกสม�คมภริย�ทห�รเรือร่วมคณะผู้บัญช�ก�รทห�รเรือ ประกอบพิธีบวงสรวงสักก�ระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

เพื่อเป็นสิริมงคล ณ พระร�ชวังเดิม และพื้นที่วังนันทอุทย�น กรุงเทพมห�นคร เมื่อวันที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๖๑

 น�ว�เอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ น�ยกสม�คมภริย�ทห�รเรือ 

เป็นประธ�นก�รประชุมสม�คมภริย�ทห�รเรือ (ว�ระพิเศษ) คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ 

โดยมี อุปน�ยกสม�คมภริย�ฯ และประธ�นฝ่�ยคณะกรรมก�รบริห�ร

สม�คมภริย�ฯ ร่วมประชุมฯ ณ อ�ค�ร ๓๘ ปี ภริย�น�วี สม�คมภริย�

ทห�รเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมห�นคร เม่ือวันท่ี ๒ ตุล�คม ๒๕๖๑ 

 น�ว�เอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ น�ยกสม�คมภริย�ทห�รเรือ 

พร้อมด้วย อุปน�ยกสม�คมภริย�ฯ ให้ก�รต้อนรับ ดร.บุษบ� ชัยจินด� 

น�ยกสม�คมแม่บ้�นตำ�รวจ พร้อมคณะ เข้�แสดงคว�มยินดี เน่ืองใน

โอก�สท่ีท่�นเข้�รับตำ�แหน่งน�ยกสม�คมภริย�ฯ ท้ังน้ี น�ยกสม�คม

ภริย�ทห�รเรือ มอบแจกันดอกไม้อวยพรวันเกิดให้กับน�ยกสม�คม

แม่บ้�นตำ�รวจ ณ ห้องรับรอง สม�คมภริย�ทห�รเรือ เขตพระนคร 

กรุงเทพมห�นคร เม่ือวันท่ี ๘ ตุล�คม ๒๕๖๑

หนา้ ๗
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พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ   น�ว�เอก พ�สุกรี วิลัยรักษ์  

¼ÙéªèÇÂºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ  น�ว�เอก วุฒิฉัตร ร�ชรัตน�รักษ์

»ÃÐ¨Ó¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ   น�ว�โท สัมน� พุดต�ล น�ว�โทห ญิง ป�นแก้ว ดวงนภ� น�ว�โท ยุทธเศรษฐ วังก�นนท์ น�ว�โทห ญิง ภัทรีย� สงเคร�ะห์  

                    เรือเอก ประทีป จันทร์ศิริ พันจ่�เอก รภัสสิทธิ์ ฉัตรอัครสรณ์

ฝ่ÒÂศÔÅ»์   น�ว�ตรีหญิง หม่อมหลวงพิมพ์อ�ภ� อ�ภ�กร เรือโทหญิง ศิช� แก้วใหญ่ พันจ่�เอก พรไพรัตน์ สิริตระกูลศักดิ์

ฝ่ÒÂภÒ¾   น�ว�โท โสภณ อินทรบุญ เรือตรี เอกรัตน์ อนุเวช

สม�คมภริย�ทห�รเรือ
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กองทัพเรือ
สวนบัญ

ชาการ

สวนกําลังรบ

สวนยุทธบริการ

สวนการศึกษาและวิจัย


