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บทนํา 
ทหารนอกจากจะมีหนาที่ปองกันประเทศและรักษาอธิปไตยแลว หนาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ 

รักษาความปลอดภัยองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศโดยใกลชิดใหพนจากอันตรายท้ังปวง ซ่ึง
เรียกวา ราชองครักษ แตมิใชวาทหารทุกคนจะไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่ดังกลาวแมจะมีจิตใจที่เปยมลนดวยความ
จงรักภักดีและยอมที่จะนอมถวายชีวิตเปนราชพลี ดังนั้น เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหผูใดเปนราช
องครักษ จึงถือวาเปนเกียรติยศอยางสูงยิ่งแกตนเองและวงศตระกูลที่ไดมีโอกาสปฏิบัติราชการสนองพระเดช
พระคุณใกลชิดเบื้องพระยุคลบาท นายทหารสัญญาบัตรที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนราช
องครักษ มักจะไดรับการเสนอขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองคดวย 
นอกจากนี้ ยังไดรับพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องตางๆ เชน พระราชทานชื่อสกุล เปนตน ผูที่เปน ราช
องครักษจึงตองปฏิบัติตนใหถูกตองตามแบบธรรมเนียม และไมกระทําการใด ๆ อันเปนการกระทบตอเบื้องพระ
ยุคลบาท 

เร่ืองราชองครักษและนายทหารพิเศษนี้ จะกลาวถึงราชองครักษประเภทตาง ๆ การจัดเวรประจํา
พระองค นายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองคของ ทร. การแตงกายของราชองครักษและนายทหาร
พิเศษ เพื่อใหเกิดความเขาใจในเบื้องตน กับไดรวบรวมหลักเกณฑ ตําแหนง ๆ ที่ขอพระราชทานแตงตั้งเปนราช
องครักษและนายทหารพิเศษได รวมทั้งรายชื่อผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษ เพื่อประโยชนในการ
คนควาและอางอิงดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๑ 
ราชองครักษ 

 ราชองครักษ คือ นายทหารสังกัดกรมราชองครักษซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของ สมุหราชองครักษ มี
หนาที่รักษาความปลอดภยัสําหรับองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราช-อาคันตุกะ ทั้งนี้โดยตองปฏิบัติให
ถูกตองตามพระราชประสงค  

  ราชองครักษ แบงเปน ๓ ประเภท ดังนี ้ 
  ๑. ราชองครักษพิเศษ  
  ๒. ราชองครักษเวร  
  ๓. ราชองครักษประจํา  

การแตงตั้งราชองครักษทุกประเภท พระมหากษัตริยจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ และจํานวนราช
องครักษแตละประเภทพึงมีโอกาสใด เปนจํานวนเทาใดนั้น ใหเปนไปตามพระราช-ประสงค 

ราชองครักษพิเศษ 
 ราชองครักษพิเศษ (รอพ.) เปนตําแหนงกิตติมศักดิ์ การแตงตั้งและการพนจากตําแหนงเปนพระราช

อํานาจของพระมหากษัตริย 
๑. คุณสมบัต ิ
 กรมราชองครักษ (รอ.) ไดกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะไดรับการขอพระราชทานแตงตั้งเปนราช

องครักษพิเศษ ไวดังนี้ 
๑.๑ จะตองเปนผูที่มีรางกายสมบูรณ แข็งแรง มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ราช

องครักษ 
๑.๒ เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย ปฏิบัติตนอยูในกรอบแหงคุณธรรมและจริยธรรมอันดี ไมเคยมี

เร่ืองเสื่อมเสียทั้งในเรื่องสวนตัวหรือในหนาที่การงานใด ๆ มากอน ทั้งนี้รวมทั้งบุคคลในครอบครัวจักตองไม
เคยมีเร่ืองอื้อฉาว หรือมีพฤติการณเสียหายใด ๆ อันอาจจะสงผลกระทบตอเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยดวย 
และจะตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง คือ  

 ๑.๒.๑ เปนราชองครักษเวร ยศ พล.อ. พล.ร.อ. พล.อ.อ. 
  ๑.๒.๒ เปนนายทหารสัญญาบัตร ช้ัน นายพล นายพลเรือ นายพลอากาศ และไดปฏิบัติราชการ
สนองพระเดชพระคุณโดยตรงตอองคพระมหากษัตริย สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ หรือปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณในโครงการสวนพระองค หรือโครงการในพระราชดําริ
โดยตอเนื่องและเปนเวลานาน กอใหเกิดผลโดยตรงอันดียิ่งตอสถาบันพระมหากษัตริยหรือประเทศชาติ หรือได
กระทําการสูรบอยางกลาหาญกับราชศัตรู หรือไดกระทําความดีความชอบเปนพิเศษ และเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอราชการทหาร จนไดรับพระราชทานเหรียญกลาหาญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีศักดิ์รามาธิบดีช้ันอัศวิน 
ขึ้นไป หรือไดคิดคนพัฒนาความรู ระบบกรรมวิธี หรือประดิษฐส่ิงใหมเปนผลสําเร็จ หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐให



ดีขึ้นกวาเดิมเปนอันมาก หรือแสดงใหเปนที่ปรากฏวามีฝมือและชื่อเสียงยอดเยี่ยมในทางศิลปวิทยาตาง ๆ อัน
เปนประโยชนอยางยิ่งตอประชาชนหรือประเทศชาติ  

๒. การดําเนินการขอพระราชทานแตงตั้ง รอพ. 
 โดยปกติแลวการเสนอขอพระราชทานแตงตั้งนายทหารเปนราชองครักษพิเศษนั้น รอ.จะทูลเกลาฯ 

เสนอขอพระราชทานโดยตรงโดยไมตองผานความเห็นชอบจากแตละเหลาทัพ แตหากแตละเหลาทัพได
พิจารณาแลวเห็นวามีนายทหารที่มีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสมตาม ขอ ๑.๒.๒ ก็สามารถเสนอขอพระราชทาน
แตงตั้งเปน รอพ. ได ทั้งนี้ รอ.จะนําความกราบบังคมทูลโดยตรง โดยไมตองเสนอขอความเห็นชอบจาก กห. 
หากทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรผูใดเปนราชองครักษพิเศษแลว สมุหราชองครักษ 
(สรอ.) จะเชิญกระแสพระบรมราชโองการเสนอสภากลาโหม หรือ รมว.กห. เพื่อรับทราบ 

๓. หลักฐานการขอพระราชทานแตงตั้งเปน รอพ. 
๓.๑ แบบกรอกประวัติยอ จํานวน ๓ ชุด 
๓.๒ ภาพถายขาวดํา ขนาด ๒ นิ้ว X ๒.๕ นิ้ว แตงกายเครื่องแบบปกติขาว ไมสวมแวนตา และไมไว

หนวด 
๔. ชวงเวลาที่จะขอพระราชทานแตงตั้งเปน รอพ. 

การขอพระราชทานแตงตั้งเปน รอพ. ไมมีการกําหนดชวงเวลาไว แตละ เหลาทัพสามารถดําเนินการ
เสนอขอพระราชทาน ฯ ไดตลอดป 

๕. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง รอพ. 
รอพ.ทุกนายจะดํารงตําแหนงดังกลาวตลอดไป แมวาจะสิ้นชีวิตแลว ทั้งนี้ การพนหนาที่ รอพ. จะ

เกิดขึ้นตอเมื่อมีการประกาศพระบรมราชโองการเทานั้น  
ราชองครักษเวร  

ราชองครักษเวร (รอว.) แตงตั้งจากนายทหารสัญญาบัตรประจําการและคงรับ ราชการตามตําแหนงเดิม 
มีหนาที่ประจํา ตามเสด็จ รักษาการณ และปฏิบัติกิจการอยางอื่นในสวนพระองคพระมหากษัตริย 

๑. คุณสมบัติ  
เพื่อความสะดวกในการที่พระมหากษัตริยจะทรงพระราชดําริแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรเปนราช

องครักษเวร กห.จึงไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาไวในระเบียบ กห. วาดวยการแตงตั้งราชองครักษ 
พ.ศ.๒๕๓๓ ดังนี้  

  ๑.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียน นายเรือ โรงเรียน
นายเรืออากาศ  หรือโรงเรียนทหารของตางประเทศที่มีฐานะเชนเดียวกับโรงเ รียนดังกลาวตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด (ขอ ๘.๑)  

  ๑.๒ เปนผูมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง มีความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมตอการปฏิบัติ
หนาที่ราชองครักษ (ขอ ๘.๒)  



  ๑.๓ นายทหารสัญญาบัตรประจําการ ช้ันนายพล นายพลเรือ และนายพลอากาศ ซ่ึงดํารง
ตําแหนงผูบังคับบัญชา รองผูบังคับบัญชา ผูชวยผูบังคับบัญชา หรือดํารงตําแหนงเสนาธิการ รองเสนาธิการ 
ผูชวยเสนาธิการ ของหนวย (ขอ ๘.๓)  
  ๑.๔ นายทหารสัญญาบัตรที่รับเงินเดือน ระดับ น.๕ และดํารงตําแหนง รองผูบังคับบัญชา 
ผูชวยผูบังคับบัญชา หรือเสนาธิการ ของหนวยที่มีอัตราผูบังคับบัญชา เปน พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป 
(ขอ ๘.๔)  
  ๑.๕ นายทหารสัญญาบัตรที่ดํารงตําแหนง ผูชวยทูตทหาร ผูชวยทูตฝาย ทหารบก ผูชวยทูตฝาย
ทหารเรือ และผูชวยทูตฝายทหารอากาศ ประจําตางประเทศ (ขอ ๘.๕)  
  ๑.๖ นายทหารเรือสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังนี้  
   ๑.๖.๑ ผูบังคับการกรม รองผูบังคับการกรม และผูบังคับกองพัน ในกรมนักเรียนนาย
เรือรักษาพระองค (ขอ ๘.๗.๑)  

๑.๖.๒ ผูบังคับการเรือช้ัน ๑ (ขอ ๘.๗.๒)  
 ๑.๖.๓ ผูบังคับบัญชาหนวยกําลังรบ ที่มีอัตราเปนนาวาเอก ขึ้นไป (ขอ ๘.๗.๓)  
 ๑.๖.๔ ผูบังคับการกรม รองผูบังคับการกรม ผูบังคับกองพันและรองผูบังคับกองพัน

หนวยกําลังรบที่เปนหนวยทหารรักษาพระองค (ขอ ๘.๗.๔)  
 เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ ทร. กพ.ทร. จึงไดรวบรวมรายชื่อ ตําแหนงตาง ๆ ตาม
หลักเกณฑที่ กห.กําหนดไวในผนวก ก. 

๒. การดําเนินการขอพระราชทานแตงตั้งเปน รอว.  
 เมื่อนายทหารสัญญาบัตรผูใดมีคุณสมบัติอยูในเกณฑแตงตั้งเปนราชองครักษเวร ตาม ๑.๑ และ 

๑.๒ กับขอใดขอหนึ่งตาม ๑.๓ ถึง ๑.๖ ให นขต.กห. ทบ. ทร. ทอ. ซ่ึงเปนตนสังกัด รวบรวมหลักฐานและ
ประวัติยอของนายทหารผูนั้น และเสนอบัญชีรายช่ือและประวัติของนายทหารดังกลาวไปยัง รอ. เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบในขั้นตน แลวจึงเสนอ กห.เพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติจากสภากลาโหมหรือ รมว.กห.ตอไป 
เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหเสนอเรื่องคืน รอ. เพื่อนําความกราบบังคมทูล ถาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนาย
ทหารสัญญาบัตรผูใดเปนราชองครักษเวรแลว สรอ.จะเชิญกระแสพระบรมราชโองการแจงตอ กห. เพื่อ
ดําเนินการตอไป ซ่ึง รอ.จะกําหนดวัน เวลา สําหรับอบรม รอว.ใหมทุกนายดวย (รายละเอียดของวันเวลา
ดังกลาวไมสามารถกําหนดได ขึ้นอยูกับสํานักพระราชวัง) 

๓. หลักฐานการขอพระราชทานแตงตั้งเปน รอว. 
๓.๑ แบบกรอกประวัติยอ จํานวน ๓ ชุด  
๓.๒ ภาพถายขาวดํา ขนาด ๒ นิ้ว X ๒.๕ นิ้ว แตงเครื่องแบบปกติขาว ไมสวมแวนตา และไม

ไวหนวด 
๔. ชวงเวลาที่จะขอพระราชทานแตงตั้งเปน รอว. 



 ๔.๑ แตละเหลาทัพจะดําเนินการขอพระราชทานแตงตั้ง รอว. ภายหลังจากมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลา ฯ นายทหารสัญญาบัตร และการยายนายทหารประจําป ซ่ึงมี ๒ ชวง คือ ชวง เดือน ต.ค. และ 
เดือน เม.ย.  

๔.๒ การขอพระราชทานแตงตั้ง ผชท.ทร.ไทย/ตางประเทศ เปน รอว.จะ ดําเนินการภายหลัง
จากที่ กห.ลงคําสั่งอนุมัติตัวบุคคลแลว (ประมาณ มิ.ย. - ส.ค.๔๒) 

 

  
 ๕. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง รอว.  

    ๕.๑ รอว.จะพนหนาที่ ฯ ในกรณีใดกรณหีนึ่ง ดังตอไปนี ้ 
               ๕.๑.๑ ออกจากประจําการ  
               ๕.๑.๒ ไปรับราชการฝายพลเรือน และพนจากตําแหนงในกระทรวงกลาโหม  

        ๕.๑.๓ ไดเปนราชองครักษเวรครบ ๓ ปบริบูรณ  



      ๕.๒ โดยปกติ รอว.ทุกนายจะปฏิบัติหนาที่วาระละ ๓ ป เมื่อใกลจะครบกําหนดพนตําแหนง 
สรอ.จะนําความกราบบังคมทูลเพื่อขอทราบพระราชประสงควา จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหผูนั้นยังคงรับ
ราชการสนองพระเดชพระคุณตอไปอีกหรือไม หากทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนง รอว.สืบตอไป
อีกวาระหนึ่ง แม รอว.ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงตรงตามที่ระเบียบ กห.ฯ กําหนด รอว.ก็สามารถปฏิบัติหนาที่ ฯ 
สืบตอไปไดจนกวาจะมีพระบรม-ราชโอการใหพนตําแหนง  

ราชองครักษประจํา 
 ราชองครักษประจํา (รอป.)เปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการที่มียศและเงินเดือนไมเกินอัตรากําลัง

เจาหนาที่ของกรมราชองครักษในตําแหนงราชองครักษประจําที่วาง โดยไมจํากัดชั้นยศ การแตงตั้งเปนพระราช
อํานาจของพระมหากษัตริยและดํารงอยูในตําแหนงไดคราวละ ไมเกิน ๓ ป เวนแตจะมีพระราชประสงคใหคง
อยูตอไปหรือพนจากตําแหนงกอนกําหนดนี้ก็ได  
 ๑. การดําเนินการขอพระราชทานแตงตั้ง รอป. รอ.จะมหีนังสือถึงเหลาทัพตาง ๆ เพือ่ขอใหพิจารณา
คัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ รอป. หรือ รอ. จะมีหนงัสือขอตัว 
นายทหารสัญญาบัตร โดยระบุรายช่ือมาทีเ่หลาทัพตาง ๆ หลังจากนัน้ แตละเหลาทัพ ก็จะเสนอบัญชีรายช่ือและ
ประวัติของนายทหารผูนั้น ไปยัง รอ. เพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบในขั้นตน เมื่อ รอ.เห็นชอบแลวจึงเสนอ กห. 
เพื่อขอรับการพิจารณาอนุมตัิจากสภากลาโหมหรือ รมว.กห.ตอไป เมื่อไดรับอนุมัตแิลว ใหเสนอเรื่องคืน รอ. 
เพื่อนําความกราบบังคบทูล ถาทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง นายทหารสัญญาบัตรผูใดเปนราชองครักษ
ประจําแลว สรอ. จะเชิญกระแสพระบรมราชโองการแจงตอ กห. เพื่อดําเนินการตอไป  

๒. หลักฐานการขอพระราชทานแตงตัง้เปน รอป.  
      ๒.๑ แบบกรอกประวัติยอ จํานวน ๓ ชุด  

       ๒.๒ ภาพถายขาวดํา ขนาด ๒ นิ้ว X ๒.๕ นิ้ว แตงเครื่องแบบปกติขาว ไมสวมแวนตา และไมไว
หนวด  

๓. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง รอป.  
        ๓.๑ รอป. จะพนจากหนาที่ ฯ ในกรณีใดกรณหีนึ่ง ดังตอไปนี้  

๓.๑.๑ ออกจากประจําการ  
๓.๑.๒ ไปรับราชการที่อ่ืน และขาดจากตาํแหนงหนาทีใ่นกรมราชองครักษ  

        ๓.๒ รอป.จะปฏิบัติหนาที่วาระละ ๓ ป เมื่อใกลจะครบกําหนดพนตําแหนง สรอ.จะนําความขึ้น
กราบบังคมทูลเพื่อขอทราบพระราชประสงควา จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหผูนั้นยังคงรับราชการสนอง
พระเดชพระคุณตอไปอีกหรือไม แลวรายงานให กห.ทราบเพื่อดําเนินการตอไป หากมิไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ ใหคงเปนราชองครักษประจําสืบไป ก็ใหยายไปรับราชการตามที่ กห.เห็นสมควร  
 
 
 
 



 

 
 



บทท่ี ๒ 
เวรประจําพระองค 

 การปฏิบัติหนาที่เวรประจําพระองคนั้น เปนหนาที่อันสําคัญประการหนึ่งของ ราชองครักษ และถือเปน
เกียรตยิศอยางสูงยิ่งที่ราชองครักษไดรับความไววางพระราชหฤทัยใหปฏิบัติหนาที่ถวายความปลอดภัยและ
ถวายพระเกยีรติยศโดยใกลชิดเบื้องพระยุคลบาท ซ่ึงยากที่ผูอ่ืนจะไดรับพระราชทานเกียรติสูงเชนนี้ นาย
ทหารที่เปนราชองครักษทั้งปวงจึงควรจะมีความสํานึกในพระมหากรณุาธิคุณอันหาที่สุดมิได และมีจิตใจ
เปยมลนดวยความจงรักภักด ียอมที่จะเสียสละทุกสิ่งแมแตชีวิตเพื่อนอมถวายเปนราชพลี การไดมโีอกาสไป
ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณ ในหนาที่เวรประจาํพระองคนั้น ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของความสํานึก
ในหนาที่และเปนความภาคภูมิใจในเกียรติยศของราชองครักษที่ตองรักษาใหคงไวตลอดไป 

เมื่อไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนราชองครักษเวรแลว รอ. จะจัดใหหมุนเวียนกัน
ไปปฏิบัติหนาที่เวรประจําพระองค  

๑. สถานที่ปฏิบัติหนาท่ี  
      ปจจุบันนี้ รอ. จัดราชองครักษและนายตํารวจราชสํานักเวรไปปฏิบัติหนาที่เวรประจําพระองค ๒ 
แหง ดังนี้ 
       ๑.๑ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันละ ๒๐ นาย โดยจัดจากราชองครักษเวร วันละ ๑๙ นาย 
นายตํารวจราชสํานักเวร วันละ ๑ นาย 
               ทั้ง ๑๓ นายนี้ หมุนเวียนกันปฏิบัติหนาที่ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐานที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระตําหนักที่ประทับของ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
การผลัดเปลี่ยนเวรประจําพระองค จะเริ่มเวลา ๑๔๐๐ โดยแบงเวลาการปฏิบัติหนาที่เปน ๖ ผลัด ผลัดละ ๒ 
ช่ัวโมง หมุนเวียนกันไปจนครบ ๑ วัน  
       ๑.๒ ณ พระตําหนักนนทบุรี (ประจําพระองค พล.อ.สมเด็จพระบรม- โอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร) วันละ ๙ นาย โดยจัดจากราชองครักษเวร วันละ ๘ นาย นายตํารวจราชสํานักเวร วันละ ๑ 
นาย  
                การผลัดเปลี่ยนเวรประจําพระองค จะเริ่มเวลา ๑๔๐๐ โดยแบงเวลาการปฏิบัติหนาที่เปน ๘ 
ผลัด ผลัดละ ๒ ช่ัวโมง หมุนเวียนกันไปจนครบ ๑ วัน ทั้งนี้ จะจัดนายตํารวจ ราชสํานักเวรใหอยูในผลัดที่ ๓ 
เสมอ 

๒. หลักเกณฑและวิธีการจัดเวรประจําพระองค 
       ๒.๑ รอ.รับผิดชอบในการจัดราชองครักษเวรไปปฏิบัติหนาที่เวรประจํา พระองคในแตละวันเมื่อ
ดําเนินการเสร็จแลว จะสงรางคําสั่ง กห.สง สป.เพื่อดําเนินการออกคําสั่ง ในขณะเดียวกันจะสงสําเนารางคําสั่ง
การจัดเวรดังกลาวใหแตละเหลาทัพทราบดวย เพื่อแจงใหผูที่ตองปฏิบัติหนาที่ ฯ ทราบและมาปฏิบัติหนาที่
ตอไป 

       ๒.๒ ปจจุบันนี้ รอ.ใชเครื่องคอมพิวเตอรจัดเวรประจําพระองคในแตละเดือน ซ่ึงมีหลักเกณฑการ
จัด พอสรุปไดดังนี้  



            ๒.๒.๑ จัดใหปฏิบัติหนาที่เวรประจําพระองค ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน และ ตําหนัก
นนทบุรี สลับกันไป 

๒ .๒ .๒  ความถี่ในการปฏิบัติหนาที่ เวรประจําพระองคแตละครั้งจะ  หางกัน  ๔๐  วัน
โดยประมาณทั้งนี้อาจจะชากวานั้นหรือเร็วกวานั้นบางขึ้นอยูกับจํานวนราช- องครักษ ที่จะปฏิบัติหนาที่ หรือ
ความจําเปนอื่น ๆ ที่อาจจะมี 

๒.๒.๓ โดยปกติแลวจะจัดใหปฏิบัติหนาที่ในวันหยุดราชการ ๑ คร้ัง และวันปฏิบัติราชการ ๑ 
คร้ัง สลับกันไป โดยถือเอาวันศุกร เสาร อาทิตย และวันหยุดราชการประจําปเปนกลุมวันหยุดราชการ และวัน 
จันทร อังคาร พุธ และพฤหัสบดี ที่ไมตรงกับวันหยุด ราชการเปนกลุม วันปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒.๔ จากหลักเกณฑในขอ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๓ จะสรุปตัวอยางการจัดเวรประจําพระองคได
ดังนี้ 

ตัวอยาง 
พล.ร.ต.รักเกียรติ ยิ่งชีพ ถูกจัดใหไปปฏิบัติหนาที่เวรประจําพระองค ณ พระตําหนักจิตรลดา

รโหฐาน ในวันอังคารที่ ๒๑ เม.ย. และ พล.ร.ต.รักเกียรติ ฯ ไปปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนด ดังนั้น ในครั้งตอไป 
พล.ร.ต.รักเกียรติ ฯ จะถูกจัดใหไปปฏิบัติหนาที่ ฯ ณ พระตําหนักนนทบุรี ในกลุมวันหยุดราชการ ประมาณ ๑๔ 
- ๒๘ มิ.ย. 

จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวา รอ.ถือเอาการปฏิบัติหนาที่เวรประจําพระองคจริงเปนสําคัญ 
มิไดถือเอาการมีช่ือในคําสั่งจัดเวรประจําพระองคเปนสําคัญ ทั้งนี้ เพราะผูที่จะขึ้นปฏิบัติหนาที่ ฯ ในแตละวัน
นั้น รอ. จะทูลเกลา ฯ ถวายรายนามกอนถึงเวลาผลัดเปลี่ยนเวรดวยทุกครั้ง 

๒.๒.๕ หาก รอว.มีความจําเปนที่จะของดการปฏิบัติหนาที่ ฯ หรือ ขอรนระยะเวลาใหเร็วขึ้น 
หรือขอเลื่อนระยะเวลาใหชาออกไป จะตองแจง กพ.ทร. หรือ รอ. เพื่อดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนถึงเดือนปฏิบัติ
หนาที่ ฯ ประมาณ ๑๕ วัน เชน เวรประจําพระองคเดือน พ.ค. รอ. จะจัดเสร็จประมาณวันที่ ๑๕ เม.ย. 

๓. การเตรียมตัวเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําพระองค 
      เมื่อไดรับทราบกําหนดการปฏิบัติหนาที่ ฯ จากหนวยที่เกี่ยวของแลว จะตองตอบรับการปฏิบัติ
หนาที่ให กพ.ทร.หรือ รอ.ทราบดวย 

     การเตรียมตัวไปปฏิบัติหนาที่ ฯ ดําเนินการดังนี้ 
     ๓.๑  ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

๓.๑.๑ เดินทางไปถึง รอ.กอนเวลา ๑๓๐๐ ของวันปฏิบัติหนาที่ ฯ เมื่อถึงเวลา ๑๓๐๐ รอป.ที่
เปนเวรประจําวันจะบรรยายสรุปใหทราบเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ 

๓.๑.๒ การแตงกาย เครื่องแบบปกติกากีคอแบะ เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ (กระบี่ ถุง
มือ ไมตองนําไปเพราะ รอ.จะเตรียมไวให) ในบางกรณี อาจจะตองแตงเครื่องแบบครึ่งยศ หรือเต็มยศ ซ่ึง จนท.
รอ.จะแจงใหผูปฏิบัติหนาที่ ฯ ทราบโดยตรง 

๓.๑.๓ การแตงกายในขณะเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ ฯ เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว 



๓.๑.๔ ในกรณีที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจา ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ มิได
ประทับอยู ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ใหงดการปฏิบัติหนาที่ ฯ ในหวงเวลาที่มิไดประทับอยู แตถามี
พระองคหนึ่งประทับอยู คงไปปฏิบัติหนาที่ ฯ ตามปกติ แตลดจํานวนลงเทาที่จําเปน โดย รอ.จะแจงใหผูปฏิบัติ
หนาที่ ฯ ทราบโดยตรง 

     ๓.๒ ณ พระตําหนักนนทบุรี 
๓.๒.๑ เดินทางไปถึงพระตําหนักนนทบุรี กอนเวลา ๑๒๓๐ ของวันปฏิบัติหนาที่ ฯ จะมี

เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกและชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และหนาที่ที่ตองปฏิบัติ 
๓.๒.๒ การแตงกาย เครื่องแบบปกติกากีคอแบะ เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ (ตองนําไป

ดวยทุกครั้ง) ในกรณีที่จะตองแตงเครื่องแบบเต็มยศ เจาหนาที่จะแจงใหผูปฏิบัติหนาที่ ฯ ทราบ โดยตรง 
๓.๒.๓ การแตงกายในขณะเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ ฯ เครื่องแบบปกติกากีคอพับ แขนยาว 

(หามใชเครื่องแบบแขนสั้น) และในระหวางปฏิบัติหนาที่ ฯ หามแตงกายนอกเครื่องแบบ หรือแตงกายพลเรือน 
ทั้งนี้ ในระหวางที่มิไดขึ้นเวร อนุญาตใหแตงเครื่องแบบปกติกากีคอพับ แขนยาวได แตถามีพระราชกระแสให
เขาเฝา ฯ จะตองแตงเครื่องแบบปกติคอแบะ สวมปลอกแขนราชองครักษเวรเขาเฝา ฯ ทุกครั้ง 

๓.๒.๔ ในกรณีที่ พล.อ.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราช-กุมาร มิไดประทับอยู 
ใหปฏิบัติหนาที่ ฯ ตามปกติ ไมมีการงดการปฏิบัติหนาที่ ฯ  

๔. การงดเวรและการเปลี่ยนเวรประจําพระองค 
       ๔.๑ ในกรณีที่ เหตุเกิดจากความจําเปนเพราะการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  เชน เสด็จฯแปร
พระราชฐานไปประทับแรมตางจังหวัด ซ่ึงอาจจะงดหรือลดจํานวนราชองครักษเวร ถาเปนการเรงดวนหรือ
ระยะเวลากระชั้นชิด รอ.จะแจงใหผูปฏิบัติหนาที่ ฯ ทราบโดยตรง (ทางโทรเลข หรือทางโทรศัพท) และหากมี
เวลาเพียงพอ จะมีรายงานเสนอขออนุมัติระงับการปฏิบัติหนาที่ ฯ แลวแจงให แตละเหลาทัพตาง ๆ ดําเนินการ
ตอไป 

     ๔.๒ ในกรณีที่ความจําเปนนั้นเกิดจากผูปฏิบัติหนาที่ ฯ เอง เชน เจ็บปวย ไดรับอุบัติเหตุจนไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ ฯ ได หรือมีราชการสําคัญเรงดวนยิ่งซึ่งอาจไปปฏิบัติหนาที่เวรประจําพระองคแลวเกิดผล
เสียหายตอทางราชการ ใหแจงให กพ.ทร.ทราบโดยดวน ทั้งนี้ กพ.ทร.จะดําเนินการจัดเวรประจําพระองคสํารอง
ไปปฏิบัติหนาที่ ฯ แทน  

     ๔.๓ ในกรณีที่ รอว.ทราบถึงการปฏิบัติราชการลวงหนา มากกวา ๒ วัน ให รอว.ดําเนินการขอ
เปลี่ยนการปฏิบัติหนาที่ ฯ ดวยตนเอง แลวมีบันทึก หรือโทรเลขเสนอ ทร. (ผาน กพ.ทร.) ขอเปลี่ยนการปฏิบัติ
หนาที่ ฯ ดังกลาว และเมื่อ ทร.(ผช.เสธ.ทร.ฝกพ.ทําการแทน ผบ.ทร.) อนุมัติแลว สบ.ทร.จะแจงใหผูเกี่ยวของ
และ รอ.ทราบตอไป  

๕. การจัดเวรประจําพระองคสํารอง 
              เนื่องจากในแตละเดือน ปรากฎวามีราชองครักษเวร ปวย หรือติดราชการ กระทันหันและไมทราบ

กําหนดสิ้นสุดภารกิจ ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ฯ ในเดือนนั้นได กพ.ทร.จึงมีความจําเปนที่จะตองพิจารณา



จัดเวรประจําพระองคสํารองไวสําหรับปฏิบัติหนาที่เวรประจําพระองคแทนในกรณีดังกลาว ซ่ึง ทร.ไดกรุณา
อนุมัติหลักเกณฑในการจัดเวรประจําพระองคสํารอง1 เมื่อ ๖ ส.ค.๒๙ สรุปไดวา ในกรณีผูมีหนาที่อยูเวรประจํา
พระองคไมสามารถไปปฏิบัติหนาที่ไดเพราะติดราชการจําเปนหรือปวยซ่ึงทางโรงพยาบาลรับไวเปนคนไขใน
ขอใหแจง กพ.ทร.ทราบในโอกาสแรก เพื่อ กพ.ทร.จะไดพิจารณาจัดเวรประจําพระองคสํารองและเสนอขอ
อนุมัติ ทร.ตอไป 
      ๕.๑ หลักเกณฑในการจัดเวรประจําพระองคสํารอง 

                   ๕.๑.๑ เปน รอว. ยศ พล.ร.ต. , น.อ. , น.ท., และ น.ต. 
                    ๕.๑.๒ เปน รอว. ที่ปฎิบัติราชการในพืน้ที่กรุงเทพมหานครหรือ ปริมณฑล ตามปกต ิ

      ๕.๑.๓ เปน รอว. ที่ไมไดปฏิบัติหนาทีเ่วรประจําพระองคในเดือน ลาสุด 
               ๕.๑.๔ ไมเคยเปน รอป. มากอน เนื่องจาก จะไมสามารถจัดผูที่เคยเปน รอป.ปฏิบัติหนาที่

เวรประจําพระองคสํารอง ณ พระตําหนักนนทบุรี ได ดังนั้น เพื่อเปนการตัดปญหาดังกลาว จึงไมพิจารณา
จัดผูที่เคยเปน รอป.  

                       ๕.๑.๕ เปน รอว.ที่มิไดของดเวรในเดือนลาสุด  
               ๕.๑.๖ จัด รอว. ตามขอ ๕.๑.๑ - ๕.๑.๕ เปนเวรประจําพระองคสํารองไมเกิน ๑ คร้ังตอป 

ยกเวนกรณีที่ไมสามารถหาผูที่เหมาะสมได จึงจะพิจารณาจากผูปฏิบัติหนาที่เวรประจําพระองคมาแลวเปน
ระยะนานที่สุดกอน 

     ๕.๒ ขั้นตอนการจัดเวรประจําพระองคสํารอง 
                 ๕.๒.๑ กพ.ทร.จะคัดเลือกเวรประจําพระองคสํารอง จํานวน ๖ นาย (พล.ร.ต. ๓ นาย และ 
น.อ. , น.ท. และ น.ต. คละกันไป จํานวน ๓ นาย )  
                 ๕.๒.๒ จะพิจารณาเรียงลําดับ ๑. - ๓. จากผูที่เขาเวรประจําพระองค มาแลว เปน
ระยะเวลานานที่สุดกอน ดังนี้ 

ตัวอยาง สมมติวา กพ.ทร.จะพิจารณาจัดเวรประจําพระองค เดือน พ.ย. 
พล.ร.ต.นิ่ง ปฏิบัติหนาที่ ฯ เมื่อ ๑ ต.ค. 
พล.ร.ต.ลึก ปฏิบัติหนาที่ ฯ เมื่อ ๑๒ ก.ย. 
พล.ร.ต.สงบ ปฏิบัติหนาที่ ฯ เมื่อ ๒๑ ต.ค  
พล.ร.ต.เร็ว ปฏิบัติหนาที่ ฯ เมื่อ ๓๐ ส.ค. 
พล.ร.ต.มั่น ปฏิบัติหนาที่ ฯ เมื่อ ๒ ต.ค.  

จากรายชื่อขางตน จะพิจารณาจัดเวรประจําพระองคสํารอง ประจําเดือน พ.ย. ดังนี้ 
          เวรสํารอง คนท่ี ๑. คือ พล.ร.ต.เร็ว 

 เวรสํารอง คนที่ ๒. คือ พล.ร.ต.ลึก 
 เวรสํารอง คนที่ ๓. คือ พล.ร.ต.นิ่ง 

       ๕.๒.๓ กพ.ทร. จะตองตรวจสอบดวยวา รอว.ดังกลาวจะตองไมไดเปนเวรประจําพระองค
สํารองภายในระยะเวลา ๑ ป นั้น 



เชน พล.ร.ต.พงษ ไดเคยเปนเวรประจําพระองคสํารอง เมื่อ ป ๔๐ (ม.ค. - ก.ย.๔๐ 
ระยะเวลา ๑ ป ) กพ.ทร.ก็ไมสามารถจัด พล.ร.ต.พงษ เปนเวรประจํา พระองคสํารองได จนกวา จะพนเดือน 
ก.ย.๔๑ ไปแลว  

๕.๒.๔ หากมี รอว.ที่ปฏิบัติหนาที่ ฯ ในวันเดียวกัน จะตองเลือกผูที่มีอาวุโสนอยกวาเปนเวร
ประจําพระองคสํารองลําดับแรกกอน เชน (เรียงลําดับอาวุโส) 

น.อ.สบ ปฏิบัติหนาที่ ฯ ๑๒ พ.ย. 
น.ท.พิว ปฏิบัติหนาที่ ฯ ๑๐ ธ.ค.  
น.ต.หมู ปฏิบัติหนาที่ ฯ ๑๒ พ.ย. 

          จากรายชื่อขางตน กพ.ทร.จะพิจารณาจัดเวรประจําพระองคสํารองดังนี ้
เวรสํารอง คนที่ ๑. น.ต.หมู 
เวรสํารอง คนที่ ๒. น.อ.สบ 
เวรสํารอง คนที่ ๓. น.ท.พิว 

๕.๒.๕ ในกรณีที่ไดพิจารณาจัดเวรประจําพระองคสํารองไปปฏิบัติหนาที่ ฯ แทนในเดือน
ที่ไดรับการอนุมัติใหเปนเวรประจําพระองคสํารองแลว เวรประจําพระองคสํารองผูนั้นจะไมสามารถขอให 
รอ.งดการปฏิบัติหนาที่ ฯ ในเดือนถัดไปได เนื่องจากเปนการปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง ทร. และไมใชวงรอบ
ของระยะการปฏิบัติหนาที่ ฯ ของ รอ. แตอยางใด  

              การปฏิบัติหนาที่ในฐานะราชองครักษ ไมวาจะเปน รอพ.,รอว. หรือ รอป.ลวนแตเปน
หนาที่ที่มีเกียรติเปนอยางยิ่ง ดังนั้น ราชองครักษทุกประเภท และทุกนายจะตองมีความสํานึกในหนาที่ของตน 
กระทําหนาที่ของตนดวยความรับผิดชอบอยางเต็มที่ และจะตองไมกระทําการใด ๆ เพื่อใหกระทบตอเบื้องพระ
ยุคลบาทโดยเด็ดขาด จึงจะไดช่ือวามีความเปนผูที่เหมาะสมตอการเปนราชองครักษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๑ 
หนวยทหารรักษาพระองคของ ทร. 

หนวยทหารรักษาพระองคไดจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยมี
กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองคเปนหนวยแรก หลังจากนั้นไดมีการสถาปนาเปนหนวยทหารรักษา
พระองคเพิ่มขึ้น แตเปนหนวยทหารของกองทัพบกทั้งสิ้น 

หนวยทหารรักษาพระองคของ ทร. มีขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อ ๑๓ ก.ค. ๒๔๕๔ (รศ.๑๓๐) พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหยกกองทหารซึ่งประจําเรือพระที่นั่งมหาจักรีขึ้นเปนกอง
ทหารรักษาพระองค ใหมีนามวา “กองเรือพระที่นั่งรักษาพระองค” และใหทหารซึ่งประจําการในกองเรือพระที่
นั่งรักษาพระองคประดับเครื่องหมายเปนแผนโลหะรูปอักษรพระปรมาภิไธยยอกับพระมหามงกุฎที่อกเสื้อ
เครื่องแบบ รายละเอียดปรากฏในประกาศกระทรวงทหารเรือ ลงวันที่ ๑๓ ก.ค. รศ.๑๓๐ (ราชกิจจานุเบกษา เลม 
๒๘ ศก ๑๓๐ หนา ๑๔๘ แผนกกฤษฎีกา) เรือพระที่นั่งมหาจักรีจึงสังกัด “กองเรือพระที่นั่งรักษาพระองค” 
ตั้งแตนั้นมาโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง แมจะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดหนวยเรือหลายครั้ง แตไมมีการแตงตั้ง ผบ.
กองเรือพระที่นั่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จประพาสทางทะเลจึงมีการจัดกระบวนเรือ และแตงตั้ง 
ผบ.กระบวนเรือขึ้นเฉพาะคราว เขาใจวา กองเรือพระที่นั่งรักษาพระองคยุบเลิกไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ.๒๔๗๕ คงเหลือแต “เรือพระที่นั่งมหาจักรี” และ “เครื่องหมายทหาร
ประจําเรือพระที่นั่ง” มาจนถึง พ.ศ.๒๔๗๙ ทร.จึงไดโอนเรือพระที่นั่งมหาจักรีมาใชราชการและเปลี่ยนชื่อเปน 
“ร.ล.อางทอง” เรือพระที่นั่งจึงหมดไป 

ในการประชุม ผบ.เหลาทัพเมื่อ พ.ค.๒๑ ผบ.ทอ.ไดเสนอขอให ทอ.มีหนวยทหารรักษาพระองคเพื่อ
เปนเกียรติประวัติแก ทอ. โดยมีความมุงหมายที่จะให รร.นอ. เปนหนวยทหารรักษาพระองค ซ่ึงที่ประชุมเห็นวา 
ถา ทอ.มีหนวยทหารรักษาพระองค ก็ควรขอให ทร.ดวย และในการประชุมของ บก.ทหารสูงสุด เมื่อ ๑ มิ.ย.๒๑ 
เห็นพองกันวา ควรจัดใหมีหนวยทหารรักษาพระองคขึ้นใน ทร. และ ทอ. และให ทบ.ดําเนินการจัดตั้งกรม
นักเรียน รร.จปร.เปนหนวยทหารรักษาพระองคในโอกาสนี้ดวย เนื่องจากเดิมกรมนักเรียน รร.จปร. ยังมิไดรับ
การแตงตั้งเปนหนวยทหารรักษาพระองคเปนทางราชการ แตมีสภาพเสมือนหนึ่งเปนหนวยทหารรักษาพระองค 

ในสวนของ ทร.นั้น ไดมีการพิจารณารวมกันแลว รร.นร. กร. และ นย. เสนอขอจัดตั้งหนวยทหารรักษา
พระองค คือ 

         - รร.นร.ขอใหจัดตั้ง กองนักเรียน รร.นร.ยศ.ทร. ซ่ึงขณะนั้นยังมีช่ือตามอัตราวา กองการปกครอง 
รร.นร.ยศ.ทร. เปนหนวยทหารรักษาพระองค เชนเดียวกับ กรมนักเรียน รร.จปร. 

         - กร.เสนอขอใหจัดตั้งเปนเรือพระที่นั่งโดยจัดหาเรือพระที่นั่งขึ้นเปนการเฉพาะ ๑ ลํา ทํานอง
เดียวกับเรือพระที่นั่งมหาจักรีลําเดิม 

         - นย. เสนอขอใหจัดตั้ง พัน.ร.๙ ผส.นย. เปนหนวยทหารรักษาพระองค โดยมีเหตุผลวา มีพระ
ตําหนักทักษิณราชนิเวศนอยูใกลเคียงกับที่ตั้งของหนวย พัน.ร.๙ ผส.นย. 
ทร. มีหนังสือถึง บก.ทหารสูงสุด2 เมื่อ ๑๓ พ.ย.๒๑ ใหเสนอขอจัดตั้ง กอง นนร. รร.นร. พัน.ร.๙ กรม ร.๓ นย. 
และ บก.กรม ร.๓ นย. ซ่ึงเปนหนวยเหนือระดับกรม เปนหนวยทหารรักษาพระองค และ บก.ทหารสูงสุด ได



เสนอรายงานขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาเปนหนวยทหารรักษาพระองค พรอมกับหนวยของ 
ทบ. และ ทอ. 

เมื่อ ๑๐ ก.ย.๒๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาหนวยทหาร
ของ ทร. เปนหนวยทหารรักษาพระองค และ กห. อนุมัติเมื่อ ๒๒ ก.ย.๒๓ ใหใชคํายอ ดังนี้ 
 ๑. กอง นนร.รร.นร. เปนหนวยทหารรักษาพระองค เรียกชื่อเต็มวา “กองนักเรียนนายเรือ รักษา
พระองค โรงเรียนนายเรือ” ใชคํายอวา “กอง นนร.รอ.รร.นร.” 

๒. พัน.ร.๙ กรม ร.๓ นย. เปนหนวยทหารรักษาพระองค เรียกชื่อเต็มวา “กองพันทหารราบที่ ๙ 
รักษาพระองค กรมทหารราบที่ ๓ กรมนาวิกโยธิน” ใชคํายอวา “พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย.” 

๓. บก.กรม ร.๓ นย. เปนหนวยทหารรักษาพระองค เรียกชื่อเต็มวา “กองบังคับการกรมทหารราบที่ 
๓ รักษาพระองค กรมนาวิกโยธิน” ใชคํายอวา “บก.กรม ร.๓ รอ.นย.”  

      ตอมา กห.ไดมีคําสั่งแกอัตรากองทัพเรือให กรมทหารราบเปนหนวยข้ึนตรง กองพลนาวิกโยธิน 
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน และ รร.นร. เปน นขต.ทร.จึงไดเสนอขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยน
นามหนวยทหารรักษาพระองค 

      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานพระบรม- ราชานุญาต
เปลี่ยนนามหนวยทหารรักษาพระองคในสังกัด ทร. เปนดังนี้ 

๑. กองนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค โรงเรียนนายเรือ เปน กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค 
โรงเรียนนายเรือ ตั้งแต ๒๒ ต.ค.๓๓ 

๒. กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค กรมทหารราบที่ ๓ กรมนาวิก-โยธิน เปน กองพันทหาร
ราบที่ ๙ รักษาพระองค กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ตั้งแต ๒๗ มี.ค.
๓๓ 

๓. กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค กรมนาวิกโยธิน เปน กองบังคับการ กรม
ทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค กองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ตั้งแต ๒๗ มี.ค.๓๓  

สําหรับการใชคํายอนั้น กห.ไดอนุมัติใหใชคํายอดังนี้ 
๑. เมื่อ ๑๓ พ.ย.๓๓ ให กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค โรงเรียน นายเรือ ใชคํายอวา “กรม 

นนร.รอ.รร.นร.” 
         ๒. เมื่อ ๕ เม.ย.๓๓ ให กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค กองพล นาวิกโยธิน หนวย
บัญชาการนาวิกโยธิน ใชคํายอวา “พัน.ร.๙ รอ.พล.นย.” และ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษา
พระองค กองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ใชคํายอวา “บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย.” 
 

 
 
 
 



บทท่ี ๒ 
การแตงตั้งนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองค 

นายทหารพิเศษ คือ ผูซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ตั้งใหมียศทหารเปนพิเศษ สังกัดในหนวยทหาร 
หรือผูมียศทหารอยูแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหเปนนายทหารพิเศษหนวยใดหนวยหนึ่ง 

การแตงตั้งนายทหารพิเศษ นั้น นอกจากความเหมาะสมในดานตาง ๆ แลว ยังยึดถือหลักการพิจารณาอีก
ประการหนึ่งวา ตองเปนผูมีเกียรติสูงตลอดจนฐานะมั่นคงพอที่จะครองเกียรติที่ไดรับไวไดตลอดชีวิต 

หลักเกณฑและคุณสมบัติในการขอพระราชทานแตงตั้งนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองค ท่ี 
กห.กําหนด 

รมว.กห.อนุมัติเมื่อ ๒๔ มี.ค.๓๑ ใหใชหลักเกณฑการขอพระราชทานแตงตั้งนายทหารพิเศษประจํา
หนวยทหารรักษาพระองค ดังนี้  

๑. นายทหารยศ พล.อ. พล.ร.อ. และ พล.อ.อ. ในสังกัดเหลาทัพตามหลักเกณฑและคุณสมบัติที่กําหนด
ไวของแตละเหลาทัพ ใหขอพระราชทานแตงตั้งไดหลายหนวยในเหลาทัพนั้น สําหรับ พล.อ. พล.ร.อ. และ 
พล.อ.อ. นอกสังกัดเหลาทัพที่มีความสําคัญของทหาร หรือจะตองปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีของหนวยทหารรักษา
พระองคและยังไมเคยไดรับการแตงตั้งมากอน ควรขอพระราชทานแตงตั้งได ๑ หนวย ในเหลาทัพนั้น 

๒. นายทหารยศ พล.ท. พล.ร.ท. และ พล.อ.ท. ในสังกัดเหลาทัพเฉพาะที่มีตําแหนงหลักและมี
ความสําคัญทางทหารที่เหลาทัพกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติไว ใหขอพระราชทานแตงตั้งไดไมเกิน ๒ 
หนวย ในเหลาทัพนั้น สําหรับ พล.ท. พล.ร.ท. และ พล.อ.ท. ตําแหนงอื่น ๆ รวมทั้ง พล.ท. พล.ร.ท. และ 
พล.อ.ท. นอกสังกัดเหลาทัพที่มีความสําคัญทางทหารหรือจะตองปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีของหนวยทหารรักษา
พระองค และยังไมเคยไดรับการแตงตั้งมากอน ควรขอพระราชทานแตงตั้งได ๑ หนวย ในเหลาทัพนั้น 

๓. การขอพระราชทานแตงตั้งนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองคใหแกนายทหารสัญญา
บัตรอื่น ๆ ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดเหลาทัพควรใหเปนไปตามหลักเกณฑและคุณสมบัติที่แตละเหลาทัพ
กําหนดไว 

๔. การขอพระราชทานแตงตั้งนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองคใหแกนายทหารสัญญา
บัตรนอกสังกัดเหลาทัพ เมื่อเหลาทัพขอพระราชทานแตงตั้งใหเปนนายทหารพิเศษแลว เหลาทัพก็ควรจะจัดหา
เครื่องแบบใหดวย 

หลักเกณฑการขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองค ท่ี ทร.กําหนด 
ทร.ไดกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานแตงตั้งใหนายทหารที่ดํารงยศและ

ตําแหนงตาง ๆ เปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองค ตั้งแตป ๒๓ และไดมีการอนุมัติเพิ่มเติม
โดยใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ กห. และแกไขชื่อตําแหนงใหถูกตองตามอัตราการจัดสวนราชการ นับถึงป 
๔๐ รวม ๑๖ คร้ัง ตามผนวก ข. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน กพ.ทร.จึงไดรวบรวมตําแหนงตาง ๆ โดย
อางอิงหลักเกณฑและการอนุมัติไวตาม ผนวก ค. สําหรับหลักเกณฑที่ ทร.อนุมัติทั้ง ๑๖ คร้ัง นั้น ไดนํามารวมไว
ดวยกัน สรุปไดดังนี้ 



๑. ผูที่จะไดรับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษา
พระองค จะตองเปนนายทหารเรือสัญญาบัตรประจําการที่ไดรับหรือเคยไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา ฯ 
แตงตั้งเปนราชองครักษแลว และประกอบคุณงามความดีแกทางราชการสมควรแกการยกยอง โดยมีหลักเกณฑ
ดังนี้ 

     ๑.๑ ผูที่ดํารงยศ พล.ร.อ. หรือดํารงตําแหนงอัตรา พล.ร.อ. ใหเสนอขอ พระราชทานแตงตั้งเปนนาย
ทหารพิเศษประจํา กรม นนร.รอ.รร.นร. และ ประจํา บก.กรม ร.๓ รอ. พล.นย. 

     ๑.๒ ผูที่ดํารงตําแหนงตาง ๆ ใน ทร.ที่ ทร.อนุมัติไวแลว ใหเสนอขอ พระราชทานแตงตั้งเปนนาย
ทหารพิเศษประจํา กรม นนร.รอ.รร.นร. ยกเวน ผูที่เปนพรรค นย.ใหเสนอขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหาร
พิเศษประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย. 

     ๑.๓ นายทหารเรือสัญญาบัตรประจําการยศ พล.ร.ท. นอก ทร. ในตําแหนงอื่น ๆ ซ่ึง ทร.เห็นสมควร 
ใหเสนอขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองคหนวยหนึ่งหนวยใดใน ทร. 

     ๑.๔ นายทหารเรือสัญญาบัตร สังกัด ทร.ที่รับเงินเดือนอัตรา น.อ.พิเศษ มีฐานะมั่นคงพอที่จะรักษา
เกียรติที่ไดรับไวไดตลอดชีวิตและเคยเปนนายทหารประจําหนวยทหารรักษาพระองคแลวไดประกอบคุณงาม
ความดีแกทางราชการโดยเฉพาะแกหนวยทหารที่จะพิจารณาแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษจนปรากฏเดนชัดวา
ความดีนั้นสมควรยกยองโดยมีรายละเอียดการประกอบคุณงามความดีใหสามารถพิจารณาไดแนนอน และไม
เปนผูที่เคยไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษา
พระองคหนวยใดหนวยหนึ่งอยูแลว  

๑.๔.๑ เมื่อผูนั้นเคยบังคับบัญชาใน กรม นนร.รอ.รร.นร. ในตําแหนง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร. 
รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร. เสธ.กรม นนร.รอ.รร.นร. และ ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.นร. ใหเสนอขอ
พระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กรม นนร.รอ.รร.นร. 

  ๑.๔.๒ เมื่อผูนั้นเคยบังคับบัญชาใน บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย. และ พัน.ร.๙ รอ. กรม ร.๓ 
พล.นย. ในตําแหนง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. เสธ.กรม ร.๓ พล.นย. ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม 
ร.๓ พล.นย. และ รอง ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. ใหเสนอขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษ
ประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย. 

๒. ตําแหนงตาง ๆ ใน ทร.ที่ ทร.อนุมัติไวใหขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจําหนวย
ทหารรักษาพระองค ตามขอ ๑.๒ ไดแก 

     ๒.๑ รอง เสธ.ทร. ผช.เสธ.ทร.ฝกพ. ผช.เสธ.ทร.ฝขว. ผช.เสธ.ทร.ฝยก. ผช.เสธ.ทร.ฝยบ. 
ปช.ทร. หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร. ปษ.ทร. รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา และตําแหนงอัตรา 
พล.ร.ท. ใน กร. ฐท.สส. และ สรส. 

     ๒.๒ ผูบังคับบัญชาและรองผูบังคับบัญชาของหนวยทหารรักษาพระองคและ หน.หนวยในสาย
วิทยาการที่ผลิต นนร. ไดแก ผบ.รร.นร. รอง ผบ.รร.นร. เสธ.รร.นร. หน.ฝศษ.รร.นร. ศาสตราจารย 
ฝศษ.รร.นร. ผบ.นย. รอง ผบ.นย. เสธ.นย. ผบ.พล.นย. รอง ผบ.พล.นย. เสธ.พล.นย. จก.อร. จก.อศ. และ 
จก.พธ.ทร. 



     ๒.๓ จก.ยศ.ทร. รอง จก.ยศ.ทร. และ เสธ.ยศ.ทร. 
     ๒.๔ หน.นขต.ทร. 
     ๒.๕ ผบ.หนวยกําลังรบระดับ ผบ.กองพล ผบ.กองเรือ หรือ ผบ.กองพลบิน รอง ผบ.กองเรือตาง 

ๆ กองเรือภาค กองเรือปองกันฝง เสนาธิการกองเรือ ผบ.กองเรือปองกันฝงเขต ๑ - ๓ รอง ผบ.กองเรือ
ปองกันฝงเขต ๑ - ๓ เสธ.กองเรือปองกันฝงเขต ๑ - ๓ รอง ผบ. กบร.กร. เสธ.กบร.กร. รอง ผบ.สอ./รฝ.  

     ๒.๖ รอง เสธ.กร. หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.กร. ผบ.กฝร. รอง ผบ.กฝร.เสธ.กฝร. ผบ.นสร.กร. รอง 
ผบ.ศฝ.นย. เสธ.ศฝ.นย. รอง ผบ.ฐท.สส. เสธ.ฐท.สส.รอง ผบ.ฐท.กท. เสธ.ฐท.กท. รอง ผบ.ฐท.สข. 
เสธ.ฐท.สข. รอง ผบ.ฐท.พง. และ เสธ.ฐท.พง. 

๓. การขอพระราชทานแตงตั้งตามขอ ๑.๑ – ๑.๓ กพ.ทร.เปนผูดําเนินการ สวนขอ ๑.๔ หนวยทหาร
รักษาพระองคพิจารณาความเหมาะสมแลวเสนอผานตามสายการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

๔. การจะขอพระราชทานแตงตั้งนายทหารผูหนึ่งผูใดเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษา
พระองค ซ่ึงนอกเหนือจากหลักเกณฑที่ ทร.กําหนดไวอยูในอํานาจการพิจารณาและริเร่ิมของ ผบ.ทร. 

ขั้นตอนในการเสนอขอแตงตั้ง 
เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณในตําแหนงอัตราพลเรือ

ตรีขึ้นไป และ ทร.ไดออกคําสั่งยายนายทหารยศ น.อ. เพื่อบรรจุในอัตรา น.อ.พิเศษ แลว กพ.ทร.จะดําเนินการ
เสนอขอพระราชทานแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ ทร.กําหนด เปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหาร
รักษาพระองค ปละ ๒ คร้ัง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

๑. ตรวจสอบรายชื่อนายทหารยศ พล.ร.อ.ทุกนาย วาจะตองเสนอขอพระราชทานแตงตั้งผูใดเปนนาย
ทหารพิเศษประจํา กรม นนร.รอ.รร.นร. และ ประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย. 

๒. ตรวจสอบรายชื่อนายทหารยศ พล.ร.ท. และผูที่ดํารงตําแหนงอัตรา พล.ร.ท. ทร.วาผูใดยังมิไดเปน
นายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองคของ ทร. 

๓. ตรวจสอบรายชื่อนายทหารที่ดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามที่ ทร.อนุมัติวาผูใด ยังมิไดเปนนายทหาร
พิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองคของ ทร. 

๔. ออกขาวแจงเตือน นย. และ รร.นร.ใหพิจารณาเสนอรายชื่อนายทหารยศ น.อ. รับเงินเดือนอัตรา 
น.อ.พิเศษ (ระดับ น.๕) ที่เคยรับราชการในหนวยทหารรักษาพระองคในตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 

๕. รวบรวมรายชื่อที่ผูที่อยูในเกณฑที่จะตองเสนอขอแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษ ตามขอ ๑. – ๔. เพื่อ
ตรวจสอบประวัติวาเปนราชองครักษหรือเคยเปนราชองครักษหรือไม หากไมเคยเปน ตรวจสอบวากําลังเสนอ
ขอพระราชทานแตงตั้งเปนราชองครักษหรือไม 

๖. สงประวัติยอใหผูมีคุณสมบัติครบถวนกรอกขอมูลและลงนาม 
๗. ตรวจสอบประวัติยอ 
๘. เสนอขอความเห็นชอบจาก ทร. และขอใหลงนามเสนอไป บก.ทหารสูงสุด 

 
 



บทท่ี ๑ 
การแตงกายของราชองครักษและนายทหารพิเศษ 

การแตงกายของราชองครักษ 
๑. การแตงกายเครื่องแบบชนิดตาง ๆ  

เครื่องแบบและสวนประกอบของเครื่องแบบของนายทหารสัญญาบัตรที่เปน ราชองครักษนั้น 
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบของแตละเหลาทัพ แตการจะแตงเครื่องแบบชนิดใดเพื่อใหเหมาะสมตาม
โอกาสและสถานที่ในการปฏิบัติในหนาที่ราชองครักษ กรมราชองครักษ ไดกําหนดหลักเกณฑไว ดังนี้ 

     ๑.๑ เคร่ืองแบบปกติคอพับแขนยาว 
ใชในการปฏิบัติหนาที่ราชองครักษ ณ พระตําหนัก หรือสถานที่ประทับแรมตางจังหวัด 
     ๑.๒ เคร่ืองแบบปกติคอแบะ ใชในโอกาสตาง ๆ ดังนี้ 

๑.๒.๑ ในการปฏิบัติหนาที่ราชองครักษ ณ สถานที่ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกลเคียง เชน การปฏิบัติหนาที่เวรประจําพระองค ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน หรือพระตําหนักนนทบุรี 
หรือในโอกาสปฏิบัติหนาที่ราชองครักษตามเสด็จ ไปจากกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกลเคียง และไมมี
กําหนดการใหแตงเครื่องแบบเปนอยางอื่น 

๑.๒.๒ ในการปฏิบัติหนาที่ราชองครักษ ณ พระตําหนัก หรือสถานที่ประทับแรมตางจังหวัด 
เฉพาะงานที่เปนรัฐพิธี หรือเปนพิธีการ ซ่ึงกรมราชองครักษจะกําหนดตามความเหมาะสม 

     ๑.๒.๓ ในการปฏิบัติหนาที่ราชองครักษในตางประเทศ 
     ๑.๓ เคร่ืองแบบปกติคอแบะ ประดับเหรียญ 

ใชในการปฏิบัติหนาที่ราชองครักษในการเสด็จ ฯ ไปในงานสวนสนามแสดงแสนยานุภาพทาง
ทหาร และมีกําหนดการใหแตงเครื่องแบบดังกลาว 

     ๑.๔ เคร่ืองแบบปกติขาว 
ใชในโอกาสปฏิบัติในหนาที่ราชองครักษ ณ สถานที่ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด

ใกลเคียงเฉพาะงานอันเปนพิธีการ หรือรัฐพิธีที่ไมมีกําหนดการใหแตงเครื่องแบบเปนอยางอื่น 
     ๑.๕ เคร่ืองแบบปกติขาว ประดับเหรียญ 

ใชในโอกาสปฏิบัติหนาที่ราชองครักษอันเปนพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีการที่มีกําหนดการให
แตงเครื่องแบบปกติขาว ประดับเหรียญ 

     ๑.๖ เคร่ืองแบบครึ่งยศ 
ใชในโอกาสปฏิบัติหนาที่ราชองครักษในงานอันเปนพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีการที่มี

กําหนดการใหแตงเครื่องแบบครึ่งยศ 
     ๑.๗ เคร่ืองแบบเต็มยศ 

ใชในโอกาสปฏิบัติหนาที่ราชองครักษในงานอันเปนพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีการที่มี
กําหนดการใหแตงเครื่องแบบครึ่งยศ 

     ๑.๘ เคร่ืองแบบเต็มยศรักษาพระองค 



ใชในโอกาสที่ปฏิบัติหนาที่ราชองครักษพระราชพิธีฉัตรมงคล  พระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และในโอกาสเสด็จ ฯ ไปในงานถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนาม
ของทหารรักษาพระองค หรือในงานพระราชพิธีอ่ืน ๆ อันมีความสําคัญ ซ่ึงกรมราชองครักษจะกําหนดเปนครั้ง
คราว 

๒. การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๔๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 

๒๔๗๗ วาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณและการใชเครื่องหมายราชองครักษ ไดกําหนดเกี่ยวกับการ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไวในหมวด ๑ ดังนี้ 

     ๒.๑ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหปฏิบัติตามประกาศสํานักคณะ รัฐมนตรี เร่ืองลําดับเกียรติ
และระเบียบการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย 

     ๒.๒ ทหารซึ่งไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหประดับเครื่องราช-อิสริยาภรณตางประเทศ 
ใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณนั้นได 

     ๒.๓ เมื่อแตงเครื่องแบบปกติซ่ึงไมประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหใชแพรแถบ อยางแพรแถบของ
เครื่องราชอิสริยาภรณนั้น ทําเปนแถบสูงประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร กวางประมาณ ๓ เซนติเมตร ติดที่อกเสื้อขาง
ซายเหนือกระเปาบน เวนแตเครื่องราชอิสริยาภรณใดซึ่งมีกฎหมายกําหนดใหประดับที่อกเสื้อขางขวา ก็ใหติด
แพรแถบที่อกเสื้อขางขวา และสําหรับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณใดมีกฎหมายกําหนดเครื่องหมายสําหรับ
ประดับแพรแถบ ก็ใหประดับเครื่องหมายที่แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณนั้นดวย ในกรณีมีแพรแถบหลายแถบ
ใหติดเรียงกันเปนแถวตามยาว แถวละไมเกิน ๕ แถบ 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณและการจัดลําดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณไทย ได
รวบรวมไวแลวใน อทร.๑๐๐๔ สิทธิกําลังพล 

๓. การใชเคร่ืองหมายราชองครักษ 
นายทหารที่เปนราชองครักษจะตองใชเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย และสายยงยศ

ประกอบกับเครื่องแบบในขณะที่ปฏิบัติหนาที่ราชองครักษจะตองใชปลอกแขนดวย 
     ๓.๑ เครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย 

ใชรูปอักษรพระปรมาภิไธยยอในองคพระมหากษัตริยรัชกาลที่ตนเปนราชองครักษภายใตเลข
ลําดับรัชกาล และพระมหามงกุฎติดบนอินทรธนูขางขวา ใหยอดพระมหามงกุฎอยูทางดานคอ สําหรับทหารเรือ
ทําดวยโลหะสีเงิน ถาเปนนายทหารสัญญาบัตรต่ํากวาชั้นนายพลเรือ ติดทับกึ่งกลางแถบเครื่องหมายยศ ถาเปน
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ และจอมพลเรือ ติดบนอินทรธนูถัดจากเครื่องหมายยศไปทางดานคอ เวน
แตเมื่อแตงเครื่องแบบปกติลําลองคอพับใหติดที่กึ่งกลางอินทรธนู เมื่อแตงเครื่องแบบฝกหรือเครื่องแบบสนาม
ใหงดติดเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย 

ผูที่เปนราชองครักษประจํา ใหมีเครื่องหมายรูปครุฑทําดวยโลหะสีเงินติดบนอินทรธนูขางซาย
อีกดวย การติดเครื่องหมายรูปครุฑนี้ ใหอนุโลมตามการติดเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย 
 



ภาพการประดบัเคร่ืองหมายอักษรพระปรมาภิไธยบนอนิทรธน ู

ยศเรือตรี 

ยศเรือโท 
 



ยศเรือเอก 

ยศนาวาตร ี



ยศนาวาโท 

ยศนาวาเอก 

ยศพลเรือตรี 



ยศพลเรือโท 

ยศพลเรือเอก 

สายยงยศไหมทอง 

สายยงยศไหมเหลือง 



     ๓.๒ การใชสายยงยศ 
นายทหารที่เปนราชองครักษใชสายยงยศเปนสายถัก ๒ เสน ประกอบดวย ตุมโลหะสีทอง ๒ 

ตุม สายเกลี้ยง ๒ เสน ปลายสายรวบติดใตอินทรธนูขางขวา สายถักคลองใตแขนขวาผานหนาอก ๑ เสน อีก ๑ 
เสน ผานหนาอก สายเกลียวทําเปนบวงคลองใตแขนขวา ๑ เสน สวนอีก ๑ เสน ทําเปนบวงผานหนาอกมารวม
กับปลายสายถัก ทั้ง ๒ เสนคลองที่ดุมอกเสื้อใหตุมโลหะสีทองอยูที่อกเสื้อ ถาเปนเสื้อช้ันนอกคอปดคลองที่ดุม
เสื้อเม็ดที่ ๑ ถาเปนเสื้อช้ันนอกคอแบะหรือเสื้อช้ันนอกเปดอก คลองใตชายพับประมาณแนวเดียวกับดุมเม็ดที่ ๑ 
ของเสื้อช้ันนอกคอปด 

เมื่อแตงเครื่องแบบที่มิไดกําหนดใหใชสายยงยศราชองครักษ ก็ใหใชสายยงยศอยางอื่นใน
โอกาสที่ปฏิบัติหนาที่นั้น ๆ หรือในโอกาสอันควรไดดวย 

เมื่อแตงเครื่องแบบปกติขาวประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องแบบปกติกากีคอแบะประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบสโมสร หรือเครื่องแบบกันหนาวที่ใช
เสื้อช้ันนอกคอปดสีน้ําเงินดํา หรือเครื่องแบบสําหรับใชในประเทศที่มีอากาศหนาวที่ใชเสื้อสโมสรสีดํา ใชสาย
ยงยศไหมทอง 

เมื่อแตงเครื่องแบบปกติขาว ไมประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ใชสาย ยงยศไหมเหลือง 
เมื่อแตงเครื่องแบบนอกจากที่กลาวแลว ไมใชสายยงยศ และผูที่เปน ราชองครักษ ไมใชสายยง

ยศอยางอื่นอีก 
     ๓.๓ การใชปลอกแขน 

นายทหารราชองครักษขณะที่ทําการในหนาที่ประจําพระองคโดยเฉพาะ เชน รับเสด็จ นําเสด็จ 
ตามเสด็จ หรือแซงเสด็จ หรือไปในการตาง ๆ ในหนาที่ราชองครักษ ใชปลอกแขนสักหลาดสีน้ําเงินดํา กวาง ๑๐ 
เซนติเมตร มีแถบสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ ทาบกลางปลอกแขนโดยรอบเวนระยะระหวางแถบ ๕ 
มิลลิเมตร ตรงกลางดานนอกมีอักษร พระปรมาภิไธยยอในองคพระมหากษัตริยรัชกาลปจจุบัน ภายใตเลขลําดับ
รัชกาลและพระมหามงกุฎ ปกดวยดิ้นทอง ที่ขอบบนและขอบลางของปลอกแขนขลิบลวดไหมทอง สวมที่แขน
เสื้อขางซายเหนือขอศอก 

เมื่อปฏิบัติหนาที่ราชองครักษในตางประเทศ ถามีความจําเปนตองแตงเครื่องแบบปกติคอแบะ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหงดประดับปลอกแขน แตใหประดับสาย ยงยศราชองครักษ แทน 

ภาพปลอกแขน 
     ๓.๔ การประดับเข็มอักษรพระปรมาภิไธยยอ 

ผูที่เคยเปนราชองครักษในรัชกาลใด เมื่อพนจากตําแหนงแลว และไดรับพระราชทานเข็ม
อักษรพระปรมาภิไธยยอในองคพระมหากษัตริยรัชกาลนั้น ประกอบดวยแถบแพรเปนเกียรติยศ ใหติดที่อกเสื้อ
ขางขวาเหนือกระเปาบน ถามีเครื่องหมายอื่นติดอยูแลวใหติดเครื่องหมายนี้เหนือขึ้นไป 

?????????? 
????????? 
?????????? 



ภาพเข็มอักษรพระปรมาภไิธยยอ 
๔. ราชองครักษเวรท่ีพนหนาท่ี 

ตามกฎหมายวาดวยราชองครักษ กําหนดไววา ราชองครักษเวรพนจากตําแหนงในกรณีใดกรณี
หนึ่ง คือ ออกจากประจําการไปรับราชการฝายพลเรือนและพนจากตําแหนงในกระทรวงกลาโหม หรือไดเปน
ราชองครักษเวรครบ ๓ ปบริบูรณ ดังนั้น ผูที่พนจากหนาที่ราชองครักษเวรดวยเหตุใดก็ตาม จะตองงดประดับ
เครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยยอและสายยงยศราชองครักษ 

๕. การใชผาพันแขนทุกข 
นายทหารราชองครักษ ถาตองแตงเครื่องแบบไวทุกขตามหมายกําหนดการ หรือกําหนดการใน

โอกาสปฏิบัติหนาที่ตองใชปลอกแขนราชองครักษ ใหสวมปลอกแขนทับบน ผาพันแขนทุกข โดยแลบผาพัน
แขนทุกขออกจากสวนลางของปลอกแขน ๑ เซนติเมตร 

การแตงกายของนายทหารพิเศษ 
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 

๒๔๗๗ และฉบับแกไขกําหนดเกี่ยวกับการประดับอักษรพระปรมาภิไธยไว เปนเครื่องหมายพิเศษ ในขอ ๒๔. 
ดังนี้  

“ขอ ๒๔. เครื่องหมายพิเศษ มีดังนี้ 
ฯลฯ 
(๙) นักเรียนนายเรือและทหารในกองนักเรียนนายเรือรักษา พระองค โรงเรียนนายเรือ กอง

บังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค กรมนาวิกโยธิน และกองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค กรม
ทหารราบที่ ๓ กรมนาวิกโยธิน ใหมีเครื่องหมายเปนแผนโลหะสีทอง รูปอักษรพระปรมาภิไธยยอ ภปร ประดับ
ที่อกเสื้อตอนบนเบื้องขวา” 

นายทหารสัญญาบัตรที่ รับราชการประจําการในหนวยทหารรักษาพระองคจึงประดับ
เครื่องหมายพิเศษรูปอักษรพระปรมาภิไธยยอ ภปร. กับเครื่องแบบได 

ขอบังคับ กห.ที่๑๕/๑๓๘๙๔/๒๔๗๙ วาดวยการแตงตัว ขอ ๒. กําหนดไววา นายทหารสัญญา
บัตรที่เคยรับราชการประจําการในกองพันทหารรักษาพระองค เมื่อตองยายไปรับราชการที่อ่ืนแลว จะแตง
เครื่องแบบของทหารรักษาพระองคอีกไมได อยางไรก็ตามในมาตรา ๒ ไดกําหนดไววา นายทหารพิเศษ แตง
เครื่องแบบไดอยางนายทหารประจําการ 
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บทท่ี ๒ 
การขอพระราชทานพระมหากรุณาในกรณตีาง ๆ 

 ราชองครักษทุกคนเปนผูที่มีเกียรติไดรับความไววางพระราชหฤทัยใหปฏิบัติราชการสนองพระเดช
พระคุณโดยใกลชิดเบื้องพระยุคลบาทนอกจากนั้นยังไดรับพระราชทานพระมหากรณุาในเรื่องตาง ไดแก 

     ๑.การขอพระราชทานใหทรงประกอบพิธีสมรส 
     ๒.การขอพระราชทานชื่อบุตรและบุตรี 
     ๓.การขอพระราชทานชื่อสกุล 
     ๔.การขอพระราชทานอุปสมบทเปนนาคหลวง หรือนาคในพระบรมราชา- นุเคราะห 
     ๕.การขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ 
     ๖.การขอพระราชทานเพลิงศพและหีบเพลิง 
โดยเหตุที่กรมราชองครักษ (รอ.) มิใชหนวยบังคับบัญชาราชองครักษตามสายการบังคับบัญชา รอ.จึง

ไดกําหนดวิธีการขอพระราชทาน คือ หากราชองครักษผูใดมีความประสงคจะขอพระราชทานพระมหากรุณาใน
เร่ืองใด ๆ ใหเสนอขอพระราชทานทางหนวยตนสังกัดตามสายการบังคับบัญชาจนถึง สล. สป. บก.ทหารสูงสุด 
ทบ. ทร. และ ทอ. เพื่อใหหนวยตนสังกัดไดตรวจสอบความถูกตองและพิจารณาความเหมาะสมของผูขอ
พระราชทานกอน แลวจึงเสนอเรื่องให รอ.ดําเนินการตอไป เวนการขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ และการขอ
พระราชทานหีบเพลิง ใหขอทางสํานักพระราชวังโดยตรง 

การลงนามในหนังสือเสนอ รอ.ในการขอพระราชทานพระมหากรุณาเรื่องตางๆ แกราชองครักษผบ.ทร.
ไดมอบอํานาจให ผช.ผบ.ทร.ทําการแทนในนามของ ผบ.ทร. ตามคําสั่ง ทร.ที่ ๑๑๔/๒๕๔๑ ลง ๒๓ ก.ค.๔๑ 

แบบฟอรมการขอพระราชพระมหากรุณาในกรณีตาง ๆ 
     ๑. รายละเอียดในการขอพระราชทานใหทรงประกอบพิธีสมรส 
     ๒. ขอมูลผูขอพระราชทานพระมหากรุณาใหทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทาน 
     ๓. แบบรายงานขอพระราชทานชื่อบุตรและบุตร ี
     ๔. รายละเอียดในการขอพระราชทานชื่อบุตรและบุตร ี
     ๕. รายละเอียดในการขอพระราชทานชื่อสกุล 
     ๖. รายละเอียดในการขอพระราชทานอุปสมบทเปนนาคหลวง,นาคในพระบรมราชานุเคราะห 
     ๗. รายละเอียดในการขอพระราชทานเพลิงศพเปนกรณีพิเศษ 

 
 

 



ผนวก ก. 
ตําแหนงตาง ๆ ที่สามารถเสนอขอแตงตั้งเปนราชองครักษเวร 

ลําดับ ชื่อตําแหนง อัตรา จํานวน คุณสมบัตติาม  

 คํายอ คําเต็ม   
ระเบียบ กห. 
ขอ 

๑. รอง เสธ.ทร. รองเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒. ผช.เสธ.ทร.ฝกพ.  ผูชวยเสนาธิการทหารเรือ ฝาย
กําลังพล  

พล.ร.ท
. 

๑ ๘.๑๘.๒ และ 
๘.๓  

๓. ผช.เสธ.ทร.ฝขว.  ผูชวยเสนาธิการทหารเรือ ฝาย
การขาว 

พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓ 

๔. ผช.เสธ.ทร.ฝยก.  ผูชวยเสนาธิการทหารเรือ ฝาย
ยุทธการ  

พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๕. ผช.เสธ.ทร.ฝยบ.  ผูชวยเสนาธิการทหารเรือ ฝาย
ยุทธบริการ  

พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๖. ลก.ทร.  เลขานุการกองทัพเรือ  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๗. รอง ลก.ทร.  รองเลขานุการกองทัพเรือ  น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๘. จก.สบ.ทร.  เจากรมสารบรรณทหารเรือ  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๙. รอง จก.สบ.ทร.  รองเจากรมสารบรรณทหารเรือ น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๐. จก.กพ.ทร.  เจากรมกําลังพลทหารเรือ  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๑. รอง จก.กพ.ทร.  รองเจากรมกําลังพลทหารเรือ น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๒. จก.ขว.ทร. เจากรมขาวทหารเรือ  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๓. รอง จก.ขว.ทร.  รองเจากรมขาวทหารเรือ  น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  



๑๔. ผชท.ทร.ไทย/
วอชิงตัน 

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงวอชิงตัน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๑๕. ผชท.ทร.ไทย/
ลอนดอน  

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงลอนดอน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๑๖. ผชท.ทร.ไทย/ปารีส  ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงปารีส  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๑๗. ผชท.ทร.ไทย/
โตเกียว 

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงโตเกียว  

น.อ.พ. ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๑๘. ผชท.ทร.ไทย/
มอสโก 

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงมอสโก  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๑๙. ผชท.ทร.ไทย/
บอนน 

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงบอนน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๒๐. ผชท.ทร.ไทย/นิ
วเดลี  

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงนิวเดลี  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๒๑. ผชท.ทร.ไทย/ยาง
กุง  

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงยางกุง  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๒๒. ผชท.ทร.ไทย/
กัวลาลัมเปอร  

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงกัวลาลัมเปอร  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๒๓. ผชท.ทร.ไทย/
สิงคโปร  

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงสิงคโปร  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  



๒๔. ผชท.ทร.ไทย/
พนมเปญ  

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงพนมเปญ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๒๕. ผชท.ทร.ไทย/
เวียงจันทน  

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงเวยีงจันทน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๒๖. ผชท.ทร.ไทย/
ฮานอย  

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงฮานอย  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๒๗. ผชท.ทร.ไทย/
มะนิลา  

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงมะนิลา  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๒๘. ผชท.ทร.ไทย/
จาการตา 

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงจาการตา 

น.อ.พ. ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕ 

๒๙. ผชท.ทร.ไทย/
แคนเบอรรา  

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงแคนเบอรรา 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๓๐. ผชท.ทร.ไทย/
ปกกิ่ง  

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงปกกิ่ง 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๓๑. ผชท.ทร.ไทย/โซล  ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงโซล  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๓๒. ผชท.ทร.ไทย/
เวลลิงตัน 

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงเวลลิงตัน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕ 

๓๓. ผชท.ทร.ไทย/
อิสลามาบัด 

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงอิสลามาบัด 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕ 



๓๔. ผชท.ทร.ไทย/
มาดริด  

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงมาดริด  

น.อ.พ. ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๓๕. ผชท.ทร.ไทย/
สตอกโฮลม  

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงสตอกโฮลม  

น.อ.พ. ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๓๖. ผชท.ทร.ไทย/
ออสโล 

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงออสโล  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕ 

๓๗. ผชท.ทร.ไทย/
โคลัมโบ 

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงโคลัมโบ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕ 

๓๘. ผชท.ทร.ไทย/
โคเปนเฮเกน 

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงโคเปนเฮเกน  

น.อ.พ. ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๓๙. ผชท.ทร.ไทย/โรม  ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงโรม  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๔๐. ผชท.ทร.ไทย/บัน
ดารเสรีเบกาวนั  

ผูชวยทูตฝายทหารเรือประจํา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 
กรุงบันดารเสรีเบกาวัน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๕  

๔๑. จก.ยก.ทร. เจากรมยุทธการทหารเรือ พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๔๒. รอง จก.ยก.ทร.  รองเจากรมยุทธการทหารเรือ น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๔๓. จก.กบ.ทร.  เจากรมสงกําลังบํารุงทหารเรือ พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๔๔. รอง จก.กบ.ทร.  รองเจากรมสงกําลังบํารุง
ทหารเรือ 

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๔๕. จก.สส.ทร.  เจากรมสื่อสารทหารเรือ  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  



๔๖. รอง จก.สส.ทร. รองเจากรมสื่อสารทหารเรือ  น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๔๗. จก.กพร.ทร. เจากรมกจิการพลเรือน
ทหารเรือ 

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๔๘. รอง จก.กพร.ทร.  รองเจากรมกิจการพลเรือน
ทหารเรือ 

น.อ.พ. ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๔๙. ปช.ทร.  ปลัดบัญชีทหารเรือ  พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๕๐. รอง ปช.ทร.  รองปลัดบัญชีทหารเรือ พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๕๑. ผช.ปช.ทร.  ผูชวยปลัดบัญชีทหารเรือ  พล.ร.ต
.  

๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๕๒. ผอ.สตช.ทร.  ผูอํานวยการสํานักงานตรวจ
บัญชีทหารเรือ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๕๓. รอง ผอ.สตช.ทร.  รองผูอํานวยการสํานักงาน 
ตรวจบัญชีทหารเรือ  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๕๔. จก.จร.ทร.  เจากรมจเรทหารเรือ  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๕๕. รอง จก.จร.ทร.  รองเจากรมจเรทหารเรือ  น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๕๖. รอง ผบ.กร.  รองผูบัญชาการกองเรือ
ยุทธการ 

พล.ร.ท
.  

๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๕๗. เสธ.กร.  เสนาธิการกองเรือยุทธการ พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๕๘. รอง เสธ.กร.  รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ พล.ร.ต
.  

๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๕๙. ผบ.กภ.๑ กร.  ผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๑ 
กองเรือยุทธการ  

พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๖๐. รอง ผบ.กภ.๑ กร.  รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ 
๑กองเรือยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  



๖๑. เสธ.กภ.๑ กร.  เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๑ กอง
เรือยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๖๒. ผบ.กภ.๒ กร.  ผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ 
กองเรือยุทธการ  

พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๖๓. รอง ผบ.กภ.๒ กร.  รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ 
๒กองเรือยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๖๔. เสธ.กภ.๒ กร.  เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๒ 
กองเรือยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๖๕. ผบ.กภ.๓ กร.  ผูบัญชาการกองเรือภาคที่ ๓ 
กองเรือยุทธการ  

พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๖๖. รอง ผบ.กภ.๓ กร.  รองผูบัญชาการกองเรือภาคที่ 
๓กองเรือยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๖๗. เสธ.กภ.๓ กร.  เสนาธิการกองเรือภาคที่ ๓ 
กองเรือยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๖๘. ผบ.กตอ.กร.  ผูบัญชาการกองเรือตรวจอาว 
กองเรือยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๖๙. รอง ผบ.กตอ.กร. รองผูบัญชาการกองเรือตรวจ
อาวกองเรือยุทธการ 

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๗๐. เสธ.กตอ.กร.  เสนาธิการกองเรือตรวจอาว 
กองเรือยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๗๑. ผบ.หมวดเรือที่ ๑ 
กตอ.กร. 

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๑ กองเรือ
ตรวจอาว กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๗๒. ผบ.ร.ล.มกุฎราช
กุมารหมวดเรอืที่
๑กตอ.กร. 

ผูบังคับการเรือหลวง
มกุฎราชกุมาร หมวดเรือที่ ๑ 
กองเรือตรวจอาวกองเรือ
ยุทธการ 

น.ท.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๗๓. ผบ.หมวดเรือที่ ๒ 
กตอ.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรอื
ตรวจอาว กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๗๔. ผบ.หมวดเรือที่ ๓ 
กตอ.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๓ กองเรือ
ตรวจอาว กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๗๕. ผบ.กฟก.๑ กร.  ผูบัญชาการกองเรือฟริเกตที ่๑ 
กองเรือยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  



๗๖. รอง ผบ.กฟก.๑ กร.  รองผูบัญชาการกองเรือฟริเกต
ที่ ๑ กองเรือยทุธการ  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๗๗. เสธ.กฟก.๑ กร. เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ 
กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๗๘. ผบ.หมวดเรือที่ ๑ 
กฟก.๑ กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๑ กอง
เรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๗๙. ผบ.ร.ล.ตาป หมวด
เรือที่ ๑ กฟก.๑ กร.  

ผูบังคับการเรือหลวงตาป 
หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ 
๑ กองเรือยุทธการ  

น.ท.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๘๐. ผบ.ร.ล.คีรีรัฐ 
หมวดเรือที่ ๑ กฟก.
๑ กร.  

ผูบังคับการเรือหลวงคีรีรัฐ 
หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ 
๑ กองเรือยุทธการ  

น.ท.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๘๑. ผ บ .ร .ล .
รั ต น โ ก สิ น ท ร 
หมวดเรือที่ ๑ กฟก.
๑ กร.  

ผูบังคับการเรือหลวง
รัตนโกสินทร หมวดเรือที่ ๑ 
กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือ
ยุทธการ  

น.ท.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๘๒. ผ บ .ร .ล .สุ โ ข ทั ย 
หมวดเรือที่ ๑ กฟก.
๑ กร.  

ผูบังคับการเรือหลวงสุโขทัย 
หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ 
๑ กองเรือยุทธการ  

น.ท.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๘๓. ผบ.หมวดเรือที่ ๒ 
กฟก.๑ กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๒ กอง
เรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ 

น.อ.พ. ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓ 

๘๔. ผ บ .ร .ล .ท า จี น 
ห ม ว ด เ รื อ ที่  ๒ 
กฟก.๑ กร.  

ผูบังคับการเรือหลวงทาจีน 
หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ 
๑ กองเรือยุทธการ  

น.ท.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๘๕. ผ บ .ร .ล .ป ร ะ แ ส 
ห ม ว ด เ รื อ ที่  ๒ 
กฟก.๑ กร.  

ผูบังคับการเรือหลวงประแส 
หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ 
๑ กองเรือยุทธการ 

น.ท.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๘๖. ผบ .ร .ล .ป น เ ก ล า 
ห ม ว ด เ รื อ ที่  ๒ 
กฟก.๑ กร.  

ผูบังคับการเรือหลวงปนเกลา 
หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ 
๑ กองเรือยุทธการ  

น.ท.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒ 



๘๗. ผบ .ร .ล .พุทธยอด
ฟาจุฬาโลกหมวด
เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.  

ผูบังคับการเรือหลวงพุทธยอด
ฟาจุฬาโลก หมวดเรือที่ ๒ กอง
เรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ 

น.อ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒ 

๘๘. ผบ .ร .ล .พุทธ เ ลิ ศ
หลานภาลัยหมวด
เรือที่ ๒ กฟก.๑ กร.  

ผูบังคับการเรือหลวงพุทธเลศิ
หลานภาลัย หมวดเรือที่ ๒ 
กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือ
ยุทธการ 

น.อ. ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๘๙. ผบ.หมวดเรือที่ ๓ 
กฟก.๑ กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๓ กอง
เรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๙๐. ผบ.กฟก.๒ กร.  ผูบัญชาการกองเรือฟริเกตที ่๒ 
กองเรือยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๙๑. รอ ง  ผบ .กฟก .๒ 
กร.  

รองผูบัญชาการกองเรือฟริเกต
ที่ ๒ กองเรือยทุธการ  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๙๒. เสธ.กฟก.๒ กร.  เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ 
กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๙๓. ผบ .หมวดเรือที่  ๑ 
กฟก.๒ กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๑ กอง
เรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือ
ยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๙๔. ผบ.ร.ล.เจาพระยา 
หมวดเรือที่ ๑ กฟก.
๒ กร.  

ผูบังคับการเรือหลวงเจาพระยา
หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ 
๒ กองเรือยุทธการ  

น.อ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๙๕. ผบ .ร .ล .บางปะกง 
หมวดเรือที่ ๑ กฟก.
๒ กร.  

ผูบังคับการเรือหลวงบางปะกง
หมวดเรือที่ ๑ กองเรือฟริเกตที่ 
๒ กองเรือยุทธการ  

น.อ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๙๖. ผบ.หมวดเรือที่ ๒ 
กฟก.๒ กร. 

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๒ กอง
เรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือ
ยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๙๗. ผ บ .ร .ล .ก ร ะ บุ รี 
ห ม ว ด เ รื อ ที่  ๒ 
กฟก.๒ กร.  

ผูบังคับการเรือหลวงกระบุรี 
หมวดเรือที่ ๒ กองเรือ ฟริเกต
ที่ ๒ กองเรือยทุธการ  

น.อ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  



๙๘. ผ บ .ร .ล .ส า ย บุ รี 
ห ม ว ด เ รื อ ที่  ๒ 
กฟก.๒ กร.  

ผูบังคับการเรือหลวงสายบุรี 
หมวดเรือที่ ๒ กองเรือฟริเกตที่ 
๒ กองเรือยุทธการ 

น.อ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๙๙. ผบ.หมวดเรือที่ ๓ 
กฟก.๒ กร. 

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๓ กอง
เรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือ
ยุทธการ  

น.อ.พ. ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๐๐. ผบ .ร .ล .น เ ร ศ ว ร
ห ม ว ด เ รื อ ที่  ๓ 
กฟก.๒ กร. 

ผูบังคับการเรือหลวงนเรศวร
หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ 
๒กองเรือยุทธการ 

น.อ. ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๑๐๑. ผ บ .ร .ล .ต า ก สิ น
ห ม ว ด เ รื อ ที่  ๓ 
กฟก.๒ กร. 

ผูบังคับการเรือหลวงตากสนิ 
หมวดเรือที่ ๓ กองเรือฟริเกตที่ 
๒กองเรือยุทธการ  

น.อ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๑๐๒. ผบ.กบฮ.กร. ผูบัญชาการกองเรือบรรทุก
เฮลิคอปเตอร กองเรือยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๐๓. รอง ผบ.กบฮ.กร. รองผูบัญชาการกองเรือบรรทุก
เฮลิคอปเตอร กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๐๔. เสธ.กบฮ.กร. เสนาธิการกองเรือบรรทุก
เฮลิคอปเตอร กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๐๕. ผบ .หมวดเรือที่  ๑ 
กบฮ.กร. 

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๑ กองเรือ
บรรทุกเฮลิคอปเตอร กองเรือ
ยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๐๖. ผบ .ร .ล .จักรีนฤเบ
ศร  หมวดเรือที่  ๑ 
กบฮ.กร. 

ผูบังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบ
ศร หมวดเรือที่ ๑ กองเรือ
บรรทุก เฮลิคอปเตอร กองเรือ
ยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๑๐๗. ผบ.หนวยบิน ร.ล.
จักรีนฤเบศร หมวด
เรือที่ ๑ กบร.กร. 

ผูบังคับการหนวยบิน เรือหลวง
จักรีนฤเบศร หมวดเรือที่ ๑ 
กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร 
กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๐๘. ผบ.หมวดเรือที่ ๒ 
กบฮ.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรอื
บรรทุกเฮลิคอปเตอร กองเรือ
ยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  



๑๐๙. ผบ.หมวดเรือที่ ๓ 
กบฮ.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๓ กองเรือ
บรรทุกเฮลิคอปเตอร กองเรือ
ยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๑๐. ผบ.กดน.กร.  ผูบัญชาการกองเรือดําน้ํา กอง
เรือยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๑๑. รอง ผบ.กดน.กร.  รองผูบัญชาการกองเรือดําน้ํา 
กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๑๒. เสธ.กดน.กร.  เสนาธิการกองเรือดําน้ํา กอง
เรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๑๓. ผบ .หมวดเรือที่  ๑ 
กดน.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๑ กองเรือ
ดําน้ํา กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๑๔. ผบ.หมวดเรือที่ ๒ 
กดน.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรอื
ดําน้ํา กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๑๕. ผบ.หมวดเรือที่ ๓ 
กดน.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๓ กองเรือ
ดําน้ํา กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๑๖. ผบ.กทบ.กร.  ผูบัญชาการกองเรือทุนระเบิด 
กองเรือยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๑๗. รอง ผบ.กทบ.กร.  รองผูบัญชาการกองเรือทุน
ระเบิด กองเรอืยุทธการ  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๑๘. เสธ.กทบ.กร.  เสนาธิการกองเรือทุนระเบดิ 
กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๑๙. ผบ .หมวดเรือที่  ๑ 
กทบ.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๑ กองเรือ
ทุนระเบิด กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๒๐. ผบ.ร.ล.โพสามตน 
หมวดเรือที่ ๑ กทบ.
กร.  

ผูบังคับการเรือหลวงโพสาม
ตนหมวดเรือที่ ๑ กองเรือทุน
ระเบิด กองเรอืยุทธการ 

น.ท.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๑๒๑. ผบ.หมวดเรือที่ ๒ 
กทบ.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรอื
ทุนระเบิด กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๒๒. ผบ.หมวดเรือที่ ๓ 
กทบ.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๓ กองเรือ
ทุนระเบิด กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๒๓. ผบ.กยพ.กร.  ผูบัญชาการกองเรือยกพลขึน้
บกกองเรือยุทธการ 

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  



๑๒๔. รอง ผบ.กยพ.กร.  รองผูบัญชาการกองเรือยกพล
ขึ้นบก กองเรอืยุทธการ 

น.อ.พ. ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๒๕. เสธ.กยพ.กร.  เสธนาธิการกองเรือยกพลขึน้
บก กองเรือยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๒๖. ผบ .หมวดเรือที่  ๑ 
กยพ.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๑ กองเรือ
ยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๒๗. ผบ.หมวดเรือที่ ๒ 
กยพ.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรอื
ยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๒๘. ผบ.หมวดเรือที่ ๓ 
กยพ.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๓ กองเรือ
ยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๒๙. ผบ.กยบ.กร.  ผูบัญชาการกองเรือยุทธบริการ 
กองเรือยุทธการ 

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๓๐. รอง ผบ.กยบ.กร.  รองผูบัญชาการกองเรือยุทธ
บริการ กองเรือยุทธการ 

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๓๑. เสธ.กยบ.กร.  เสนาธิการกองเรือยุทธบริการ 
กองเรือยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๓๒. ผบ .หมวดเรือที่  ๑ 
กยบ.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๓ กองเรือ
ยุทธบริการ กองเรือยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๓๓. ผ บ .ร .ล .สิ มิ ลั น 
หมวดเรือที่ ๑ กยบ.
กร.  

ผูบังคับการเรือหลวงสิมิลัน 
หมวดเรือที่ ๑ กองเรือยุทธ
บริการ กองเรือยุทธการ 

น.อ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๒  

๑๓๔. ผบ.หมวดเรือที่ ๒ 
กยบ.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรอื
ยุทธบริการ กองเรือยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๓๕. ผบ.หมวดเรือที่ ๓ 
กยบ.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๓ กองเรือ
ยุทธบริการ กองเรือยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๓๖. ผบ.กลน.กร.  ผูบัญชาการกองเรือลําน้ํา กอง
เรือยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๓๗. รอง ผบ.กลน.กร.  รองผูบัญชาการกองเรือลําน้ํา 
กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๓๘. เสธ.กลน.กร.  เสนาธิการกองเรือลําน้ํา กอง
เรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  



๑๓๙. ผบ .หมวดเรือที่  ๑ 
กลน.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๑ กองเรือ
ลําน้ํา กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๔๐. ผบ.หมวดเรือที่ ๒ 
กลน.กร. 

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๒ กองเรอื
ลําน้ํา กองเรือยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓ 

๑๔๑. ผบ.หมวดเรือที่ ๓ 
กลน.กร.  

ผูบังคับหมวดเรือที่ ๓ กองเรือ
ลําน้ํา กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓ 

๑๔๒. ผบ.กบร.กร.  ผูบัญชาการกองการบิน
ทหารเรือ กองเรือยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๔๓. รอง ผบ.กบร.กร.  รองผูบัญชาการกองการบิน
ทหารเรือ กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๔๔. เสธ.กบร.กร.  เสนาธิการกองการบิน
ทหารเรือ กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๔๕. ผบ.กองบิน ๑ กบร.
กร.  

ผูบังคับการกองบิน ๑ กองการ
บินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ
๘.๗.๓  

๑๔๖. ผ บ .ก อ ง บิ น  ๒ 
กบร.กร.  

ผูบังคับการกองบิน ๒ กองการ
บินบินทหารเรือ กองเรือ
ยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๔๗. ผบ.สนบ.กบร.กร.  ผูบังคับการสถานีการบิน กอง
การบินทหารเรือ กองเรือ
ยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๔๘. ผบ.นสร.กร.  ผูบังคับการหนวยสงคราม
พิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๔๙. ผบ.กฝร.  ผูบัญชาการกองการฝก กองเรือ
ยุทธการ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๕๐. รอง ผบ.กฝร.  รองผูบัญชาการกองการฝก 
กองเรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๕๑. เสธ.กฝร.  เสนาธิการกองการฝก กองเรือ
ยุทธการ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๕๒. ผบ.กอง สน.กร.  ผูบังคับการกองสนับสนุน กอง
เรือยุทธการ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๕๓. ผบ.กปฝ.  ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝง  พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓ 



๑๕๔. รอง ผบ.กปฝ.  รองผูบัญชาการกองเรือปองกัน
ฝง 

พล.ร.ต
.  

๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๕๕. เสธ.กปฝ.  เสนาธิการกองเรือปองกันฝง  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓ 

๑๕๖. ผ บ .ก ป ฝ .เ ข ต  ๑ 
กปฝ.  

ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝง 
เขต ๑ กองเรือปองกันฝง  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๕๗. รอง ผบ.กปฝ.เขต ๑ 
กปฝ.  

รองผูบัญชาการกองเรือปองกัน
ฝง เขต ๑ กองเรือปองกันฝง  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๕๘. เ ส ธ .กปฝ .เ ข ต  ๑ 
กปฝ.  

เสนาธิการกองเรือปองกันฝง 
เขต ๑ กองเรือปองกันฝง 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๕๙. ผบ .กป ฝ .เ ข ต  ๒ 
กปฝ.  

ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝง 
เขต ๑ กองเรือปองกันฝง 

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๖๐. รอง  ผบ .กปฝ .เขต 
๒ กปฝ.  

รองผูบัญชาการกองเรือปองกัน
ฝง เขต ๒ กองเรือปองกันฝง  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๖๑. เ สธ .กปฝ .เ ขต  ๒ 
กปฝ.  

เสนาธิการกองเรือปองกันฝง 
เขต ๒ กองเรอืปองกันฝง  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๖๒. ผบ .ก ป ฝ .เ ข ต  ๓ 
กปฝ.  

ผูบัญชาการกองเรือปองกันฝง 
เขต ๓ กองเรือปองกันฝง  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๖๓. รอง  ผบ .กปฝ .เขต 
๓ กปฝ.  

รองผูบัญชาการกองเรือปองกัน
ฝง เขต ๓ กองเรือปองกันฝง  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๖๔. เ สธ .กปฝ .เ ขต  ๓ 
กปฝ.  

เสนาธิการกองเรือปองกันฝง 
เขต ๓ กองเรือปองกันฝง  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๖๕. ผบ.นย.  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน  

พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๖๖. รอง ผบ.นย.  รองผูบัญชาการหนวย
บัญชาการนาวกิโยธิน  

พล.ร.ต
.  

๓ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๖๗. เสธ.นย.  เสนาธิการหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๖๘. ผบ.พล.นย.  ผูบัญชาการกองพลนาวิกโยธิน 
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  



๑๖๙. รอง ผบ พล.นย.  รองผูบัญชาการกองพลนาวิก
โยธินหนวยบญัชาการนาวิก
โยธิน  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๗๐. เสธ.พล.นย.  เสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน 
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๗๑. ผ บ .ก ร ม  ร .๑ 
พล.นย.  

ผูบังคับการกรมทหารราบที่ ๑ 
กองพลนาวกิโยธิน หนวย
บัญชาการนาวกิโยธิน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๗๒. ผบ .กรม  ร .๓  รอ .
พล.นย. 

ผูบังคับการกรมทหารราบที่ ๓ 
รักษาพระองค กองพลนาวกิ
โยธินหนวยบญัชาการนาวิก
โยธิน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๔  

๑๗๓. รอง  ผบ .กรม  ร .๓ 
รอ.พล.นย. 

รองผูบังคับการกรมทหารราบ
ที่ ๓ รักษาพระองค กองพล
นาวิกโยธิน หนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน 

น.อ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๔  

๑๗๔. ผบ .พั น .ร .๙  ร อ .
กรม ร.๓ พล.นย.  

ผูบังคับกองพันทหารราบที่ ๙ 
รักษาพระองค กรมทหารราบที่ 
๓กองพลนาวกิโยธิน หนวย
บัญชาการนาวกิโยธิน 

น.ท.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๔  

๑๗๕. รอ ง  ผบ .พั น .ร .๙ 
รอ. กรม ร.๓ 
พล.นย.  

รองผูบังคับกองพันทหารราบที่ 
๙ รักษาพระองค กรมทหาร
ราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน  

น.ต.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๔  

๑๗๖. ผบ.กรม ป.พล.นย.  ผูบังคับการกรมทหารปนใหญ 
กองพลนาวกิโยธิน หนวย
บัญชาการนาวกิโยธิน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๗๗. ผ บ .ก ร ม  ส น .
พล.นย.  

ผูบังคับการกรมสนับสนุน กอง
พลนาวิกโยธิน หนวย
บัญชาการนาวกิโยธิน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๗๘. ผบ.ศฝ.นย.  ผูบัญชาการศูนยการฝก หนวย
บัญชาการนาวกิโยธิน  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  



๑๗๙. รอง ผบ.ศฝ.นย.  รองผูบัญชาการศูนยการฝก 
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๘๐. เสธ.ศฝ.นย.  เสนาธิการศูนยการฝก หนวย
บัญชาการนาวกิโยธิน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๘๑. ร อ ง 
ผบ.รร.นย.ศฝ.นย.  

รองผูบัญชาการโรงเรียนทหาร
นาวิกโยธิน ศนูยการฝกหนวย
บัญชาการนาวกิโยธิน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๘๒. ผบ.กฝท.ศฝ.นย.  ผูบังคับการกองการฝกพล
ทหารศูนยการฝก หนวย
บัญชาการนาวกิโยธิน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๘๓. ผบ.กรม รปภ.นย.  ผูบังคับการกรมรักษาความ
ปลอดภัย หนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๘๔. ผ บ .ก ร ม 
รปภ .ฐท .กท .กรม 
รปภ.นย. 

ผูบังคับการกองรักษาความ
ปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
กรมรักษาความปลอดภัยหนวย
บัญชาการนาวกิโยธิน 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๘๕. ผบ .กอง  รปภ .ฐท .
สส.กรม รปภ.นย. 

ผูบังคับการกองรักษาความ
ปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ
กรมรักษาความปลอดภัยหนวย
บัญชาการนาวกิโยธิน 

น.อ.พ. ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓ 

๑๘๖. ผบ.สอ./รฝ.  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๘๗. รอง ผบ.สอ./รฝ.  รองผูบัญชาการหนวย
บัญชาการตอสูอากาศยานและ
รักษาฝง  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๘๘. เสธ.สอ./รฝ.  เสนาธิการหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๑๘๙. ผบ.กรม สอ.๑ สอ./
รฝ.  

ผูบังคับการกรมตอสูอากาศ
ยานที่ ๑ หนวยบัญชาการตอสู 
อากาศยานและรักษาฝง  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  



๑๙๐. ผ บ .ก ร ม  ส อ .๒ 
สอ./รฝ.  

ผูบังคับการกรมตอสูอากาศ
ยานที่ ๒ หนวยบัญชาการตอสู 
อากาศยานและรักษาฝง  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๙๑. ผบ.กรม รฝ.๑ สอ./
รฝ.  

ผูบังคับการกรมรักษาฝงที่ ๑ 
หนวยบัญชาการตอสูอากาศ
ยานและรักษาฝง  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๙๒. ผอ.ศสร.สอ./รฝ.  ผูอํานวยการศูนยตอสูอากาศ
ยานและรักษาฝง หนวย
บัญชาการตอสูอากาศยานและ
รักษาฝง 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๙๓. ผบ .กรม  สน .สอ ./
รฝ.  

ผูบังคับการกรมสนับสนุน
หนวยบัญชาการตอสูอากาศ
ยานและรักษาฝง  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๙๔. ผบ.ศฝ.สอ./รฝ.  ผูบังคับการศูนยการฝก หนวย
บัญชาการตอสูอากาศยานและ
รักษาฝง  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๑๙๕. ผบ.ฐท.สส.  ผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหบี  พล.ร.ท
. 

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๙๖. รอง ผบ.ฐท.สส.  รองผูบัญชาการฐานทัพเรือสัต
หีบ 

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๙๗. เสธ.ฐท.สส.  เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหบี  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๙๘. ผอ.ศกล.ฐท.สส.  ผูอํานวยการศูนยสงกําลัง ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๑๙๙. รอง  ผอ .ศกล .ฐท .
สส.  

รองผูอํานวยการศูนยสงกําลัง 
ฐานทัพเรือสัตหีบ  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๐๐. จก.กรง.ฐท.สส.  เจากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัต
หีบ 

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๐๑. รอง  จก .กรง .ฐท .
สส.  

รองเจากรมโรงงาน ฐานทัพเรือ 
สัตหีบ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๐๒. ผบ.ฐท.กท.  ผูบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  



๒๐๓. รอง ผบ.ฐท.กท.  รองผูบัญชาการฐานทัพเรือ 
กรุงเทพ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๐๔. เสธ.ฐท.กท.  เสนาธิการฐานทัพเรือกรุงเทพ  น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๐๕. ผบ.ฐท.สข.  ผูบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๐๖. รอง ผบ.ฐท.สข.  รองผูบัญชาการฐานทัพเรือ
สงขลา 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๐๗. เสธ.ฐท.สข.  เสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา  น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๐๘. ผ บ .ก ร ม 
กสพ.ฐท.สข.  

ผูบังคับการกรมกอสรางและ
พัฒนา ฐานทพัเรือสงขลา  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๒๐๙. ผบ.ฐท.พง.  ผูบัญชาการฐานทัพเรือพังงา  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๑๐. รอง ผบ.ฐท.พง.  รองผูบัญชาการฐานทัพเรือ
พังงา  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๑๑. เสธ.ฐท.พง.  เสนาธิการฐานทัพเรือพังงา  น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๑๒. ผบ.กรม สห.ทร.  ผูบังคับการกรมสารวัตร
ทหารเรือ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒และ 
๘.๗.๓  

๒๑๓. ผบ.พัน.สห.๑ กรม 
สห.ทร.  

ผูบังคับกองพันสารวัตร
ทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตร
ทหารเรือ  

น.อ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๒๑๔. จก.อร.  เจากรมอูทหารเรือ  พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๑๕. ร อ ง  จ ก .อ ร .ฝ า ย
บริหาร  

รองเจากรมอูทหารเรือฝาย
บริหาร 

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๑๖. ร อ ง  จ ก .อ ร .ฝ า ย
เทคนิค  

รองเจากรมอูทหารเรือฝาย
เทคนิค 

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๑๗. จก.กผช.อร.  เจากรมแผนการชางกรมอู
ทหารเรือ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  



๒๑๘. รอง จก.กผช.อร.  รองเจากรมแผนการชาง กรมอู
ทหารเรือ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๑๙. จก.กพช.อร.  เจากรมพัฒนาการชาง กรมอู
ทหารเรือ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๒๐. รอง จก.กพช.อร.  รองเจากรมพฒันาการชาง กรม
อูทหารเรือ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๒๑. ผอ.อธบ.อร.  ผูอํานวยการอูทหารเรือธนบุรี 
กรมอูทหารเรือ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๒๒. รอง ผอ.อธบ.อร.  รองผูอํานวยการอูทหารเรือ
ธนบุรีกรมอูทหารเรือ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๒๓. รอง ผอ.อจปร.อร.  รองผูอํานวยการอูทหารเรือ 
พระจุลจอมเกลา กรมอู
ทหารเรือ 

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๒๔. ผช .ผ อ .ฝ า ย แ ผน 
อจปร.อร.  

ผูชวยผูอํานวยการฝายแผน อู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรม
อูทหารเรือ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๒๕. ผช .ผ อ .ฝ า ย ผ ลิ ต 
อจปร.อร.  

ผูชวยผูอํานวยการฝายผลิต อู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรม
อูทหารเรือ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๒๖. จก.ชย.ทร.  เจากรมชางโยธาทหารเรือ  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๒๗. รอง จก.ชย.ทร.  รองเจากรมชางโยธาทหารเรือ น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๒๘. จก.อล.ทร.  เจากรมอิเล็กทรอนิกส
ทหารเรือ 

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๒๙. รอง จก.อล.ทร.  รองเจากรมอิเล็กทรอนิกส 
ทหารเรือ  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๓๐. จก.สพ.ทร.  เจากรมสรรพาวุธทหารเรือ  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๓๑. รอง จก.สพ.ทร.  รองเจากรมสรรพาวุธทหารเรือ น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  



๒๓๒. จก.พธ.ทร.  เจากรมพลาธิการทหารเรือ  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๓๓. รอง จก.พธ.ทร.  รองเจากรมพลาธิการทหารเรือ น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๓๔. ร อ ง 
ผอ.ศบพ.พธ.ทร.  

รองผูอํานวยการศูนยบริหาร 
ขาวสารการพัสดุ กรม
พลาธิการทหารเรือ  

น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๓๕. จก.กง.ทร.  เจากรมการเงนิทหารเรือ  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๓๖. รอง จก.กง.ทร.  รองเจากรมการเงินทหารเรือ น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๓๗. จก.ขส.ทร.  เจากรมการขนสงทหารเรือ  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๓๘. รอง จก.ขส.ทร.  รองเจากรมการขนสงทหารเรือ น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๓๙. จก.อศ.  เจากรมอุทกศาสตร  พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๔๐. รอง จก.อศ.  รองเจากรมอุทกศาสตร  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๔๑. ผช.จก.อศ.  ผูชวยเจากรมอุทกศาสตร  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๔๒. จก.สก.ทร.  เจากรมสวัสดกิารทหารเรือ  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๔๓. รอง จก.สก.ทร.  รองเจากรมสวสัดิการทหารเรือ น.อ.พ.  ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๔๔. จก.วศ.ทร.  เจากรมวิทยาศาสตรทหารเรือ พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๔๕. รอง จก.วศ.ทร. รองเจากรมวิทยาศาสตร
ทหารเรือ 

น.อ.พ. ๒ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๔๖. ผอ.สวพ.ทร.  ผูอํานวยการสํานักงานวิจยัและ
พัฒนาการทางทหาร
กองทัพเรือ 

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  



๒๔๗. รอง ผอ.สวพ.ทร.  รองผูอํานวยการสํานักงานวจิัย 
และพัฒนาการทางทหาร 
กองทัพเรือ 

น.อ.พ. ๒ ๘.๑,๘.๒ และ  

๒๔๘. ผบ.สรส.  ผูบัญชาการสถาบันวิชาการ 
ทหารเรือช้ันสูง  

พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๔๘.๑,๘.๒ 
และ ๘.๓  

๒๔๙. รอง ผบ.สรส. รองผูบัญชาการสถาบันวิชา 
การทหารเรือช้ันสูง  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๕๐. เสธ.สรส.  เสนาธิการสถาบันวิชาการ 
ทหารเรือช้ันสูง  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๕๑. รอง หน.ฝวก.สรส.  รองหัวหนาฝายวิชาการ 
สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๕๒. รอง ผอ.ศยร.สรส.  รองผูอํานวยการศูนยศึกษา 
ยุทธศาสตรทหารเรือสถาบัน
วิชาการทหารเรือช้ันสูง 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๕๓. ผบ.วทร.สรส.  ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ
สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๕๔. รอง ผบ.วทร.สรส.  รองผูบัญชาการวิทยาลัยการ
ทัพเรือสถาบันวิชาการ
ทหารเรือช้ันสูง  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๕๕. ผบ.รร.สธ.ทร.สรส.  ผูบัญชาการโรงเรียน เสนาธิ
การทหารเรือ สถาบันวิชาการ
ทหารเรือช้ันสูง  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๕๖. รอง ผบ.รร.สธ.ทร.
สรส. 

รองผูบัญชาการโรงเรียน 
เสนาธิการทหารเรือ สถาบัน
วิชาการทหารเรือช้ันสูง 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๕๗. ร อ ง  ผบ .ร ร .อส .
สรส.  

รองผูบัญชาการโรงเรียน นาย
ทหารอาวุโส สถาบันวิชาการ
ทหารเรือช้ันสูง  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  

๒๕๘. ร อ ง  ผบ .ร ร .ก ล .
สรส.  

รองผูบัญชาการโรงเรียน นาย
ทหารพรรคกลิน สถาบัน
วิชาการทหารเรือช้ันสูง  

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔  



๒๕๙. จก.ยศ.ทร.  เจากรมยุทธศกึษาทหารเรือ  พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๖๐. รอง จก.ยศ.ทร. รองเจากรมยุทธศึกษาทหารเรือ พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๖๑. เสธ.ยศ.ทร.  เสนาธิการกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๖๒. ผบ .ร ร .ชุ ม พ ล  ฯ 
ยศ.ทร.  

ผูบังคับการโรงเรียนชุมพล 
ทหารเรือ กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓  

๒๖๓. ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. ผูบังคับการศูนยฝกทหารใหม 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๓ 

๒๖๔. ผบ.รร.นร.  ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรือ  พล.ร.ท
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๖๕. รอง ผบ.รร.นร.  รองผูบัญชาการโรงเรียนนาย
เรือ 

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๖๖. เสธ.รร.นร.  เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ  พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๖๗. ผ บ .ก ร ม  น น ร .
รอ.รร.นร. 

ผูบังคับการกรมนักเรียนนาย
เรือรักษาพระองค โรงเรียน
นายเรือ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๑  

๒๖๘. รอง ผบ.กรม นนร.
รอ.รร.นร.  

รองผูบังคับการกรมนักเรียน 
นายเรือ รักษาพระองค 
โรงเรียนนายเรือ  

น.อ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๑  

๒๖๙. ผบ.พัน.กรม นนร.
รอ.รร.นร.  

ผูบังคับกองพัน กรมนักเรียน 
นายเรือรักษาพระองค 
โรงเรียนนายเรือ  

น.ท.  ๔ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๗.๑  

๒๗๐. หน.ฝศษ.รร.นร.  หัวหนาฝายศกึษา โรงเรียนนาย
เรือ  

พล.ร.ต
.  

๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๓  

๒๗๑. ร อ ง 
หน.ฝศษ.รร.นร. 

รองหัวหนาฝายศึกษา โรงเรียน
นายเรือ 

น.อ.พ.  ๑ ๘.๑,๘.๒ และ 
๘.๔ 

 
 



ผนวก ข. 
หลักเกณฑการขอพระราชทานแตงตัง้นายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองคตัง้แต ๒๓ - ๓๗ 

อนุมัติคร้ังที่ ๑ เมื่อ ๑๔ พ.ย.๒๓ 
๑. ผูดํารงยศ พล.ร.ท.ขึ้นไป ซ่ึงดํารงตําแหนงหลักใน ทร. (กองบัญชาการ) และผูที่ดํารงยศ พล.ร.อ. ซ่ึง

ดํารงตําแหนงใน บก.ทหารสูงสุด และ กห.ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํากอง นนร.
รอ.รร.นร. และประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. 

๒. ผูดํารงยศ พล.ร.อ.ใน ทร. ที่มิไดดํารงตําแหนงใน บก.ทร. ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวย
ทหารรักษาพระองคและหัวหนาหนวยในสายวิทยาการที่ผลิตจาก รร.นร. คือ ผบ.นย. จก.อร. จก.อศ. จก.พธ.ทร. 
ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. หรือ บก.กรม ร.๓ รอ.นย. แลวแตกรณี 

ตําแหนงตามหลักเกณฑในขอนี้ ไดแก 
บก.ทหารสูงสุด ผบ.ทหารสูงสุด รอง ผบ.ทหารสูงสุด (ทร.) รอง เสธ.ทหาร (ทร.) 
กห. รอง ปล.กห. (ทร.) สรอ. (ทร.) 
ทร. ผบ.ทร. รอง ผบ.ทร. ผช.ผบ.ทร. เสธ.ทร. รอง เสธ.ทร. ผช.เสธ.ทร. (ฝกพ. ฝขว. ฝยก. ฝยบ.) 

ปษ.ทร. ผบ.กร. จก.ยศ.ทร. ผบ.นย. จก.อร. จก.อศ.จก.พธ.ทร. 
อนุมัติคร้ังท่ี ๒ เม่ือ ๔ ก.พ.๒๔ 
เพิ่ม ผบ.รร.นร. รอง ผบ.รร.นร. รอง ผบ.นย. (๒ ทาน) เสธ.นย. 
อนุมัติคร้ังท่ี ๓ เม่ือ ๒๕ ธ.ค.๒๔ 
ให ปช.ทร. เปนนายทหารพิเศษ ประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. และ บก.กรม ร.๓ รอ.นย. กับให ผบ.กร. 

เปนนายทหารพิเศษประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. เพิ่มขึ้นอีกหนวยหนึ่ง 
อนุมัติคร้ังท่ี ๔ เม่ือ ๒๐ ก.ย.๒๕ 
เปนนายทหารสัญญาบัตรสังกัด ทร. รับเงินเดือนอัตรา น.อ.พิเศษขึ้นไปและมีฐานะมั่นคงพอที่จะรักษา

เกียรติที่ไดรับไวตลอดชีวิต 
ตองเปนผูที่เคยประกอบคุณงามความดีแกทางราชการโดยเฉพาะแกหนวยทหารที่จะพิจารณาแตงตั้งให

เปนนายทหารพิเศษ 
จนปรากฏชัดวาความดีนั้นสมควรยกยอง โดยมีรายละเอียดการประกอบคุณงามความดี 
ไมเปนผูที่เคยไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหเปนนายทหารพิเศษมากอน  
เปนผูที่เคยดํารงตําแหนง ผบ.กอง นนร.รอ.รร.นร. ตร.กอง นนร.รอ.รร.นร. ผช.ตร.กอง นนร.รอ.รร.นร.

นายกราบ กอง นนร.รอ.รร.นร. ผบ.กรม ร.๓ นย. รอง ผบ.กรม ร.๓ นย. เสธ.กรม ร.๓ นย. และ ผบ.พัน.ร.๙ 
รอ.นย. 

การริเร่ิมเสนอขอพระราชทานแตงตั้งควรเริ่มจากหนวยทหารรักษาพระองคเปนอันดับแรก โดยเสนอ
ผานการบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และเสนอ กพ.ทร. ดําเนินการตอไป (หลักเกณฑ
นี้ใชสําหรับผูที่เคยเปนนายทหารประจําหนวยทหารรักษาพระองค มากอน) 

อนุมัติคร้ังท่ี ๕ เม่ือ ๘ ก.พ.๒๖  



เพิ่มนายทหารชั้นยศ พล.ร.ท. ที่ดํารงตําแหนงหลักใน ทร. อีก ๔ ตําแหนง (๕ ทาน) คือ รอง ผบ.กร. 
(นว.) รอง ผบ.กร.(กล.) เสธ.กร. ผบ.ฐท.สส. ผบ.รร.นท. รอง จก.ยศ.ทร. (รองผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของ
หนวยทหารรักษาพระองค) รอง ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย. (ผูบังคับบัญชาและรองผูบังคับบัญชาชั้นตนของ
หนวยทหารรักษาพระองคที่พนตําแหนงแลว และมียศ น.อ.รับเงินเดือนอัตรา น.อ.พิเศษ) 

นายทหารชั้นยศ พล.ร.ท. ที่ดํารงตําแหนงหลักใน บก.ทหารสูงสุด และ กห. (หลักเกณฑเดิมกําหนดไว
เฉพาะชั้นยศ พล.ร.อ. ) และไดรับการแตงตั้งเปนราชองครักษแลว 

เนื่องจาก ทร.ไดเห็นชอบไดอนุมัติหลักการไวหลายครั้งแลว สมควรจะนําหลักเกณฑทั้งหมดมารวมไว
เพื่อสะดวกในการปฏิบัติของหนวยเกี่ยวของ ดังนี้ 

๑. เปนนายทหารเรือสัญญาบัตรประจําการที่ไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งเปนราชองครักษแลว เปนผู
ที่เคยประกอบคุณงามความดีแกทางราชการสมควรแกการยกยองเสนอขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหาร
พิเศษ ประจําหนวยทหารรักษาพระองค ดังนี้ 

 ๑.๑ ผูดํารงยศ พล.ร.อ. ซ่ึงดํารงตําแหนงหลักใน ทร. บก.ทหารสูงสุด และ กห. และผูดํารงยศ 
พล.ร.ท. ซ่ึงดํารงตําแหนง รอง เสธ.ทร. ผช.เสธ.ทร. (ฝกพ. ฝขว. ฝยก. ฝยบ.) ปษ.ทร. และ ปช.ทร. ขอ
พระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กอง นนร. รอ.รร.นร.หรือ บก.กรม ร.๓ รอ.นย. ตามพรรคเหลา
ของผูนั้น  

 ๑.๒ ผูดํารงยศ พล.ร.ท. ซ่ึงดํารงตําแหนงใน กร. ฐท.สส. รร.นท. แตงตั้งเปนนายทหารพิเศษ
ประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. 

 ๑.๓ ผูบังคับบัญชาและรองผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวยทหารรักษาพระองคและ หน.
หนวยในสายวิทยาการที่ผลิตจาก รร.นร. ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษา
พระองค ดังนี้ 

  ๑.๓.๑ จก.ยศ.ทร. รอง จก.ยศ.ทร. ผบ.รร.นร.ยศ.ทร. รอง ผบ.รร.นร. ยศ.ทร. จก.อร. 
จก.อศ. และ จก.พธ.ทร. ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. 

  ๑.๓.๒ ผบ.นย. รอง ผบ.นย. ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา บก.
กรม ร.๓ รอ.นย. 

 ๑.๔ ผูดํารงตําแหนงหรือรักษาราชการในตําแหนง เสธ.นย. ซ่ึงตามกฎกระทรวงกําหนดใหมี
เครื่องแบบครึ่งยศและเต็มยศรักษาพระองค เชนเดียวกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด บก.กรม ร.๓ รอ.นย. ขอ
พระราชทานแตงเปนนายทหารพิเศษประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. 

๒. เปนนายทหารเรือสัญญาบัตร สังกัด ทร. ที่รับเงินเดือนอัตรา น.อ.พิเศษ มีฐานะมั่นคงพอที่จะรักษา
เกียรติที่ไดรับไวไดตลอดชีวิตและเคยเปนนายทหารประจําหนวยทหารรักษาพระองคแลว ขอพระราชทาน
แตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. เมื่อผูนั้นเคยเปนผูบังคับบัญชา ใน กอง นนร.รอ.รร.นร. 
และเคยเปนนายทหารพิเศษประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. เมื่อผูนั้นเคยเปนผูบังคับบัญชาใน บก.กรม ร.๓ รอ.นย. 
หรือ พัน ร.๙ รอ. กรม ร.๓ นย. และจะตองมีคุณสมบัติอยูในเกณฑเหลานี้ครบถวน คือ 



 ๒.๑ เปนผูที่ เคยดํารงตําแหนง ผบ.กอง นนร.รอ.รร.นร. ตร.กอง นนร.รอ. รร.นร. ผช.ตร.กอง 
นนร.รอ.รร.นร. นายกราบ กอง นนร.รอ.รร.นร. ผบ.กรม ร.๓ นย. รอง ผบ.กรม ร.๓ นย. เสธ.กรม ร.๓ นย. ผบ.
พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย. และ รอง ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย. 

 ๒.๒ เปนผูที่เคยประกอบคุณงามความดีแกทางราชการ โดยเฉพาะแกหนวยทหารที่จะพิจารณา
แตงตั้งใหเปนนายทหารพิเศษ จนปรากฎเห็นเดนชัดวา ความดีนั้นสมควรยกยอง โดยมีรายละเอียดประกอบคุณ
งามความดีใหสามารถพิจารณาไดโดยแนนอน 

 ๒.๓ ไมเปนผูที่เคยไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหเปนนายทหารพิเศษ
ประจําหนวยทหารรักษาพระองคหนวยใดหนวยหนึ่งอยูแลว 

๓. นายทหารเรือสัญญาบัตรประจําการยศ พล.ร.ท. ในตําแหนงอื่น ๆ นอกสังกัด ทร. ที่ไดรับการแตงตั้ง
เปนราชองครักษแลว ซ่ึง ทร. เห็นสมควรขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษา
พระองคหนวยหนึ่งหนวยใดใน ทร.ไดการริเร่ิมขอพระราชทานแตงตั้งตามขอ ๑. กพ.ทร.เปนผูดําเนินการ ในขอ 
๒. ริเร่ิม มาจากหนวยทหารรักษาพระองคโดยเสนอผานตามสายการบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมแลว เสนอกพ.ทร.พิจารณาดําเนินการตอไป สวนขอ ๓. นั้น ผูบังคับบัญชาระดับสูงใน ทร. เปนผู
พิจารณา แลวให กพ.ทร.ดําเนินการตอไป 

อนุมัติคร้ังท่ี ๖ เม่ือ ๒๗ พ.ค.๒๘  
 ผูดํารงตําแหนง  ผบ .หนวยรบระดับ ผบ .กองพล ผบ.กองเรือ หรือ ผบ.กองพลบิน  ขอ

พระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. ยกเวนผูที่เปนพรรค นย.ใหขอพระราชทาน
แตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. 

อนุมัติคร้ังท่ี ๗ เม่ือ ๑๘ มิ.ย.๒๘  
 การจะขอแตงตั้งนายทหารผูหนึ่งผูใดเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองค ซ่ึง

นอกเหนือจากหลักเกณฑที่ ทร.กําหนดไว คงอยูในอํานาจการพิจารณาและริเร่ิมของ ผบ.ทร.แตเพียงทานเดียว 
อนุมัติคร้ังท่ี ๘ เม่ือ ๘ ธ.ค.๓๐  
 ใหเพิ่มตําแหนงตอไปนี้เปนนายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. จก.กพ.ทร. จก.ขว.ทร. 

จก.ยก.ทร. จก.กบ.ทร. จก.สส.ทร. ลก.ทร. เสนาธิการกองเรือตาง ๆ เสธ.รร.นร.ยศ.ทร. และ ผบ.กบร.กร. 
อนุมัติคร้ังท่ี ๙ เม่ือ ๑๖ ธ.ค.๓๐  
๑. เปนนายทหารเรือสัญญาบัตรประจําการที่ไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งเปน ราชองครักษแลวเปนผู

ที่ประกอบคุณงามความดีแกทางราชการสมควรแกการยกยอง เสนอขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษ
ประจําหนวยทหารรักษาพระองค ดังนี้ 

 ๑.๑ ผูดํารงยศ พล.ร.อ. ซ่ึงดํารงตําแหนงหลักใน ทร. บก.ทหารสูงสุด และ กห. ขอพระราชทาน
แตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. และ บก.กรม ร.๓ รอ.นย. 

 ๑.๒ ผูดํารงยศ พล.ร.ท. ซ่ึงดํารงตําแหนง รอง เสธ.ทร. ผช.เสธ.ทร. (ฝกพ. ฝขว. ฝยก. ฝยบ.) 
ปช.ทร. และดํารงตําแหนงใน กร. ฐท.สส. สรส. ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.
รอ.รร.นร. 



 ๑.๓ ผูดํารงยศ พล.ร.ท. ซ่ึงดํารงตําแหนง ปษ.ทร. ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษ
ประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. หรือเปนนายทหารพิเศษประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. หนวยใดหนวยหนึ่งแลวแต 
พรรค – เหลา ของผูนั้น 

 ๑.๔ ผูบังคับบัญชา และรองผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวยทหารรักษาพระองค และ 
หน.หนวยในสายวิทยาการที่ผลิตจาก รร.นร. ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหาร
รักษาพระองค ดังนี้ 

  ๑.๔.๑ จก.ยศ.ทร. รอง จก.ยศ.ทร. เสธ.ยศ.ทร. ผบ.รร.นร.ยศ.ทร. รอง ผบ.รร.นร.
ยศ.ทร. เสธ.รร.นร.ยศ.ทร. จก.อร. จก.อศ. และ จก.พธ.ทร. ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา 
กอง นนร.รอ.รร.นร. 

  ๑.๔.๒ ผบ.นย. รอง ผบ.นย. เสธ.นย. ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษ
ประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. 

 ๑.๕ ผูดํารงตําแหนง ผบ.หนวยรบ ระดับ ผบ.กองพล ผบ.กองเรือ หรือ ผบ.กองพลบิน กับผู
ดํารงตําแหนง เสนาธิการกองเรือ และ ผบ.กองบิน ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.
รอ.รร.นร. ยกเวน ผูที่เปน พรรค นย.ใหขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. 

 ๑.๖ ผูดํารงตําแหนง จก.กพ.ทร. จก.ขว.ทร. จก.ยก.ทร. จก.กบ.ทร. จก.สส.ทร. และ ลก.ทร. ขอ
พระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. 

๒. นายทหารเรือสัญญาบัตรสังกัด ทร. ที่รับเงินเดือนอัตรา น.อ.พิเศษ มีฐานะมั่นคงพอที่จะรักษาเกียรติ
ที่ไดรับไวไดตลอดชีวิต และเคยเปนนายทหารประจําหนวยทหารรักษาพระองคแลว ขอพระราชทานแตงตั้งเปน
นายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. เมื่อผูนั้นเคยเปนผูบังคับบัญชาใน กอง นนร.รอ.รร.นร. และเปน
นายทหารพิเศษประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. เมื่อผูนั้นเคยเปนผูบังคับบัญชาใน บก.กรม ร.๓ รอ.นย. หรือ พัน.ร.
๙ รอ.กรม ร.๓ นย. และจะตองมีคุณสมบัติอยูในหลักเกณฑเหลานี้ครบถวน คือ 

 ๒.๑ เปนผูที่เคยดํารงตําแหนง ผบ.กอง นนร.รอ.รร.นร. ตร.กอง นนร.รอ. รร.นร. ผช.ตร.กอง 
นนร.รอ.รร.นร. นายกราบ กอง นนร.รอ.รร.นร. ผบ.กรม ร.๓ นย. รอง ผบ.กรม ร.๓ นย. เสธ.กรม ร.๓ นย. ผบ.
พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย. และ รอง ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย. 

 ๒.๒ เปนผูที่เคยประกอบคุณงามความดีแกทางราชการ โดยเฉพาะแกหนวยทหารที่จะพิจารณา
แตงตั้งเปนนายทหารพิเศษ จนปรากฏเห็นเดนชัดวาความดีนั้นสมควรยกยอง โดยมีรายละเอียดประกอบคุณงาม
ความดีใหสามารถพิจารณาไดโดยแนนอน 

 ๒.๓ ไมเปนผูที่เคยไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหเปนนายทหารพิเศษ
ประจําหนวยทหารรักษาพระองคหนวยหนึ่งหนวยใดอยูแลว 

๓. นายทหารเรือสัญญาบัตรประจําการยศ พล.ร.ท. ในตําแหนงอื่น ๆ นอกสังกัด ทร. ที่ไดรับการแตงตั้ง
เปนราชองครักษแลวซ่ึง ทร. เห็นสมควร ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษา
พระองคหนวยหนึ่งหนวยใดใน ทร.ได 



๔. การจะขอแตงตั้งนายทหารผูหนึ่งผูใดเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองค ซ่ึง
นอกเหนือจากหลักเกณฑที่ ทร.กําหนดไว คงอยูในอํานาจการพิจารณาและริเร่ิมของ ผบ.ทร. แตเพียงทานเดียว 

๕. การขอพระราชทานแตงตั้ง ตามขอ ๑. กพ.ทร.เปนผูดําเนินการ ตามขอ ๒. ริเร่ิมมาจากหนวยทหาร
รักษาพระองคโดยเสนอผานตามสายการบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมแลวเสนอ 
กพ.ทร.พิจารณาดําเนินการตอไป สวนขอ ๓. นั้น ผูบังคับบัญชาระดับสูงใน ทร.เปนผูพิจารณา แลวให กพ.ทร.
ดําเนินการตอไป 

๖. เพิ่ม หน.ฝศษ.รร.นร.ยศ.ทร. จก.สบ.ทร. จก.จร.ทร. 
อนุมัติคร้ังท่ี ๑๐ เม่ือ ๑๔ เม.ย.๓๑ 
๑. เปนนายทหารเรือสัญญาบัตรประจําการที่ไดรับหรือเคยไดรับการแตงตั้งเปน ราชองรักษแลว เปนผูที่

ประกอบคุณงามความดีแกทางราชการ สมควรแกการยกยอง เสนอขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษ
ประจําหนวยทหารรักษาพระองค ดังนี้ 

 ๑.๑ ผูดํารงยศ พล.ร.อ. ซ่ึงดํารงตําแหนงหลักใน ทร. ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหาร
พิเศษประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. และ บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย. สําหรับผูดํารงยศ พล.ร.อ. ซ่ึงดํารงตําแหนง
หลักใน บก.ทหารสูงสุด และ กห. ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กรม นนร.รอ.รร.นร. 
ยกเวนผูที่เปน พรรค นย. ใหขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. 

  ๑.๒ ผูดํารงยศ พล.ร.ท. ซ่ึงดํารงตําแหนง รอง เสธ.ทร. ผช.เสธ.ทร. (ฝกพ. ฝขว. ฝยก. ฝยบ.) 
ปช.ทร. และดํารงตําแหนงใน กร. ฐท.สส. สรส. ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.
รอ.รร.นร. 

 ๑.๓ ผูดํารงยศ พล.ร.ท. ซ่ึงดํารงตําแหนง ปษ.ทร. ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษ
ประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. หรือเปนนายทหารพิเศษประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. หนวยใดหนวยหนึ่งแลวแต 
พรรค – เหลา ของผูนั้น 

 ๑.๔ ผูบังคับบัญชาและรองผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวยทหารรักษาพระองค และ 
หน.หนวยในสายวิทยาการที่ผลิตจาก รร.นร. ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหาร
รักษาพระองค ดังนี้ 

  ๑.๔.๑ จก.ยศ.ทร. รอง จก.ยศ.ทร. เสธ.ยศ.ทร. ผบ.รร.นร.ยศ.ทร. หน.ฝศษ.รร.นร.
ยศ.ทร. รอง ผบ.รร.นร.ยศ.ทร. เสธ.รร.นร.ยศ.ทร. จก.อร. จก.อศ. และ จก.พธ.ทร. ขอพระราชทานแตงตั้งเปน
นายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. 

  ๑.๔.๒ ผบ.นย. รอง ผบ.นย. เสธ.นย. ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษ
ประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. 

 ๑.๕ ผูดํารงตําแหนง ผบ.หนวยรบ ระดับ ผบ.กองพล ผบ.กองเรือ หรือ ผบ.กองพลบิน กับผู
ดํารงตําแหนง เสนาธิการกองเรือ และ ผบ.กองบิน ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.
รอ.รร.นร. ยกเวนผูที่เปน พรรค นย. ใหขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. 



 ๑.๖ ผูดํารงตําแหนง หน.นขต.ทร.นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ ๑.๑ ขอ ๑.๒ ขอ ๑.๔ และ
ขอ ๑.๕ ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.รอ. รร.นร. ยกเวนผูที่เปน พรรค นย. ให
ขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. 

๒. นายทหารเรือสัญญาบัตร สังกัด ทร. ที่รับเงินเดือนอัตรา น.อ.พิเศษ มีฐานะ มั่นคงพอที่จะรักษา
เกียรติที่ไดรับไวไดตลอดชีวิต และเคยเปนนายทหารประจําหนวยทหารรักษาพระองคแลว ขอพระราชทาน
แตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจํา กอง นนร.รอ.รร.นร. เมื่อผูนั้นเคยเปนผูบังคับบัญชาใน กอง นนร.รอ.รร.นร. 
และเปนนายทหารพิเศษประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.นย. เมื่อผูนั้นเคยเปนผูบังคับบัญชาใน บก.กรม ร.๓ รอ.นย. 
หรือ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย. และจะตองมีคุณสมบัติอยูในหลักเกณฑเหลานี้ครบถวน คือ 

 ๒.๑ เปนผูที่เคยดํารงตําแหนง ผบ.กอง นนร.รอ.รร.นร. ตร.กอง นนร.รอ. รร.นร. ผช.ตร.กอง 
นนร.รอ.รร.นร. นายกราบ กอง นนร.รอ.รร.นร. ผบ.กรม ร.๓ นย. รอง ผบ.กรม ร.๓ นย. เสธ.กรม ร.๓ นย. ผบ.
พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย. และ รอง ผบ.พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ นย. 

 ๒.๒ เปนผูที่ เคยประกอบคุณงามความดีแกทางราชการ โดยเฉพาะแกหนวย ทหารที่จะ
พิจารณาแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษจนปรากฏเห็นเดนชัดวาความดีนั้นสมควรยกยอง โดยมีรายละเอียดประกอบ
คุณงามความดีใหสามารถพิจารณาไดโดยแนนอน 

 ๒.๓ ไมเปนผูที่เคยไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหเปนนายทหารพิเศษ
ประจําหนวยทหารรักษาพระองคหนวยหนึ่งหนวยใดอยูแลว 

๓. นายทหารเรือสัญญาบัตรประจําการยศ พล.ร.ท. ในตําแหนงอื่น ๆ นอกสังกัด ทร. ที่ไดรับการแตงตั้ง
เปนราชองครักษแลว ซ่ึง ทร.เห็นสมควรขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษา
พระองคหนวยหนึ่งหนวยใดใน ทร.ได 

๔. การจะขอแตงตั้งนายทหารผูหนึ่งผูใดเปนนายทหารพิเศษประจําหนวยทหารรักษาพระองค ซ่ึง
นอกเหนือจากหลักเกณฑที่ ทร.กําหนดไว คงอยูในอํานาจการพิจารณาและริเร่ิมของ ผบ.ทร. แตเพียงทานเดียว 

๕. การขอพระราชทานแตงตั้ง ตามขอ ๑. กพ.ทร.เปนผูดําเนินการ ตามขอ ๒. ริเร่ิมมาจากหนวยทหาร
รักษาพระองคโดยเสนอผานตามสายการบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมแลวเสนอ 
กพ.ทร.พิจารณาดําเนินการตอไป สวนขอ ๓. นั้นผูบังคับบัญชาระดับสูงใน ทร.เปนผูพิจารณา แลวให กพ.ทร.
ดําเนินการตอไป 

อนุมัติคร้ังท่ี ๑๑ เม่ือ ๑๖ ธ.ค.๓๔ 
 ทร.ไดอนุมัติเพิ่มอัตรา พล.ร.ท. อีก ๕ ตําแหนง คือ หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร. ๑ ตําแหนง 

ประจําผูบังคับบัญชา ๒ ตําแหนง และ รอง หน.คณะฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา ๒ ตําแหนง 
อนุมัติคร้ังท่ี ๑๒ เม่ือ ๗ ม.ค.๓๖  
๑. ผูบังคับบัญชาและรองผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวยทหารรักษา พระองค และ หน.หนวยใน

สายวิทยาการที่ผลิตจาก รร.นร. คือ ใหเพิ่ม รอง ผบ.พล.นย. และ เสธ.พล.นย. ดวย 
๒. ผูดํารงตําแหนงหนวยกําลังรบระดับ รอง ผบ.กองเรือตาง ๆ กองเรือภาค กองเรือปองกันฝง รอง ผบ.

กบร.กร. รอง ผบ.สอ./รฝ. เสธ.กบร.กร. และ เสธ.สอ./รฝ. 



อนุมัติคร้ังท่ี ๑๓ เม่ือ ๘ ธ.ค.๓๖ 
 ผูดํารงตําแหนง รอง เสธ.กร.(๒ ตําแหนง) หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.กร. ผบ.กฝร. รอง ผบ.กฝร. 

เสธ.กฝร. ผบ.นสร.กร. รอง ผบ.ศฝ.นย. เสธ.ศฝ.นย. รอง ผบ.ฐท.สส. เสธ.ฐท.สส. รอง ผบ.สน.กท. เสธ.สน.กท. 
รอง ผบ.สน.สข. และ เสธ.สน.สข. 

อนุมัติคร้ังท่ี ๑๔ เม่ือ ๗ ก.ค.๓๗ 
 นายทหารเรือประจําการที่ดํารงยศ พล.ร.อ. หรือที่ดํารงตําแหนงอัตรา พล.ร.อ. ซ่ึงเปนหรือเคย

เปนราชองครักษแลว และเปนผูที่ประกอบคุณงามความดีแกทางราชการ เสนอขอ พระราชทานแตงตั้งเปนนาย
ทหารพิเศษประจํา กรม นนร.รอ.รร.นร. และ ประจํา บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย. 

อนุมัติคร้ังท่ี ๑๕ เม่ือ ๒ ธ.ค.๓๗ 
 ผูดํารงตําแหนง ผบ.กปฝ.เขต ๑ - ๓ รอง ผบ.กปฝ.เขต ๑ - ๓ และ เสธ.กปฝ. เขต ๑ - ๓ 
อนุมัติคร้ังท่ี ๑๖ เม่ือ ๓ ม.ค.๔๐  
 ผูดํารงตําแหนง ศาสตราจารย ฝศษ.รร.นร. รอง ผบ.ฐท.พง. และ เสธ.ฐท.พง. 

------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ค. 
ตําแหนงตาง ๆ ตามหลักเกณฑท่ี ทร.อนุมัตใิหขอพระราชทานแตงตัง้เปนนายทหารพิเศษ 

ลําดับ ตําแหนง หลักเกณฑ 
๑. รอง เสธ.ทร.   ผูดํารงตําแหนงยศ พล.ร.ท.ซ่ึงดํารงตําแหนงตามที่ทร.อนุมัติ 
๒. ผช.เสธ.ทร.ฝกพ.   ผูดํารงตําแหนงยศ พล.ร.ท.ซ่ึงดํารงตําแหนงตามที่ทร.อนุมัติ 
๓. ผช.เสธ.ทร.ฝขว.   ผูดํารงตําแหนงยศ พล.ร.ท.ซ่ึงดํารงตําแหนงตามที่ทร.อนุมัติ 
๔. ผช.เสธ.ทร.ฝยก.   ผูดํารงตําแหนงยศ พล.ร.ท.ซ่ึงดํารงตําแหนงตามที่ทร.อนุมัติ 
๕. ผช.เสธ.ทร.ฝยบ.   ผูดํารงตําแหนงยศ พล.ร.ท.ซ่ึงดํารงตําแหนงตามที่ทร.อนุมัติ 
๖. หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.ทร  ผูดํารงตําแหนงยศ พล.ร.ท.ซ่ึงดํารงตําแหนงตามที่ ทร.อนุมัติ 
๗. ปษ.ทร.   ผูดํารงตําแหนงยศ พล.ร.ท.ซ่ึงดํารงตําแหนงตามที่ ทร.อนุมัติ 
๘. รอง หน.คณะฝสธ.ประจํา

ผูบังคับบัญชา  
 ผูดํารงตําแหนงยศ พล.ร.ท.ซ่ึงดํารงตําแหนงตามที่ ทร.อนุมัติ 

๙. ลก.ทร.   ทร.ส่ังการ ๘ ธ.ค.๓๐ 
๑๐. จก.สบ.ทร.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 
๑๑. จก.กพ.ทร.   ทร.ส่ังการ ๘ ธ.ค.๓๐ 
๑๒. จก.ขว.ทร.   ทร.ส่ังการ ๘ ธ.ค.๓๐ 
๑๓. จก.ยก.ทร.   ทร.ส่ังการ ๘ ธ.ค.๓๐ 
๑๔. จก.กบ.ทร.   ทร.ส่ังการ ๘ ธ.ค.๓๐ 
๑๕. จก.สส.ทร.   ทร.ส่ังการ ๘ ธ.ค.๓๐ 
๑๖. จก.กพร.ทร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ หน.นขต.ทร. 
๑๗. ปช.ทร.   ผูดํารงยศ พล.ร.ท. ซ่ึงดํารงตําแหนงตามที่ ทร.อนุมัติ 
๑๘. ผอ.สตช.ทร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ หน.นขต.ทร. 
๑๙. จก.จร.ทร.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 
๒๐. รอง ผบ.กร.   พล ร.ท. ตําแหนงหลัก 
๒๑. เสธ.กร.   พล ร.ท. ตําแหนงหลัก 
๒๒. รอง เสธ.กร.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 
๒๓. หน.ฝสธ.ประจํา ผบ.กร.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 
๒๔. ผบ.กภ.๑ กร.   ผบ.หนวยรบระดับ ผบ.กองเรือ 
๒๕. รอง ผบ.กภ.๑ กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ รอง ผบ.กองเรือ 
๒๖. เสธ.กภ.๑ กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะเสนาธิการกองเรอื 



๒๗. ผบ.กภ.๒ กร.   ผบ.หนวยรบระดับ ผบ.กองเรือ 
๒๘. รอง ผบ.กภ.๒ กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ รอง ผบ.กองเรือ 
๒๙. เสธ.กภ.๒ กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะเสนาธิการกองเรอื 
๓๐. ผบ.กภ.๓ กร.   ผบ.หนวยรบระดับ ผบ.กองเรือ 
๓๑. รอง ผบ.กภ.๓ กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ รอง ผบ.กองเรือ 
๓๒. เสธ.กภ.๓ กร.  เขาหลักเกณฑในฐานะเสนาธิการกองเรอื 
๓๓. ผบ.กปฝ.   ผบ.หนวยรบระดับ ผบ.กองเรือ 
๓๔. รอง ผบ.กปฝ.   เขาหลักเกณฑในฐานะ รอง ผบ.กองเรือ 
๓๕. เสธ.กปฝ.   เขาหลักเกณฑในฐานะเสนาธิการกองเรอื 
๓๖. ผบ.กปฝ.เขต ๑ กปฝ.   ตําแหนงตามที่ ตร.อนุมัติ 
๓๗. รอง ผบ.กปฝ.เขต ๑ กปฝ.   ตําแหนงตามที่ ตร.อนุมัติ 
๓๘. เสธ.กปฝ.เขต ๑ กปฝ.   ตําแหนงตามที่ ตร.อนุมัติ 
๓๙. ผบ.กปฝ.เขต ๒ กปฝ.   ตําแหนงตามที่ ตร.อนุมัติ 
๔๐. รอง ผบ.กปฝ.เขต ๒ กปฝ.   ตําแหนงตามที่ ตร.อนุมัติ 
๔๑. เสธ.กปฝ.เขต ๒ กปฝ.   ตําแหนงตามที่ ตร.อนุมัติ 
๔๒. ผบ.กปฝ.เขต ๓ กปฝ.   ตําแหนงตามที่ ตร.อนุมัติ 
๔๓. รอง ผบ.กปฝ.เขต ๓ กปฝ.   ตําแหนงตามที่ ตร.อนุมัติ 
๔๔. เสธ.กปฝ.เขต ๓ กปฝ.   ตําแหนงตามที่ ตร.อนุมัติ 
๔๕. ผบ.กตอ.กร.   ผบ.หนวยรบระดับ ผบ.กองเรือ 
๔๖. รอง ผบ.กตอ.กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ รอง ผบ.กองเรือ 
๔๗. เสธ.กตอ.กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะเสนาธิการกองเรอื 
๔๘. ผบ.กฟก.๑ กร.   ผบ.หนวยรบระดับ ผบ.กองเรือ 
๔๙. รอง ผบ.กฟก.๑ กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ รอง ผบ.กองเรือ 
๕๐. เสธ.กฟก.๑ กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะเสนาธิการกองเรอื 
๕๑. ผบ.กฟก.๒ กร.   ผบ.หนวยรบระดับ ผบ.กองเรือ 
๕๒. รอง ผบ.กฟก.๒ กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ รอง ผบ.กองเรือ 
๕๓. เสธ.กฟก.๒ กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะเสนาธิการกองเรอื 
๕๔. ผบ.กบฮ.กร.   ผบ.หนวยรบระดับ ผบ.กองเรือ 
๕๕. รอง ผบ.กบฮ.กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ รอง ผบ.กองเรือ 
๕๖. เสธ.กบฮ.กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะเสนาธิการกองเรอื 



๕๗. ผบ.กดน.กร.   ผบ.หนวยรบระดับ ผบ.กองเรือ 
๕๘. รอง ผบ.กดน.กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ รอง ผบ.กองเรือ 
๕๙. เสธ.กดน.กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะเสนาธิการกองเรอื 
๖๐. ผบ.กทบ.กร.   ผบ.หนวยรบระดับ ผบ.กองเรือ 
๖๑. รอง ผบ.กทบ.กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ รอง ผบ.กองเรือ 
๖๒. เสธ.กทบ.กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะเสนาธิการกองเรอื 
๖๓. ผบ.กยพ.กร.   ผบ.หนวยรบระดับ ผบ.กองเรือ 
๖๔. รอง ผบ.กยพ.กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ รอง ผบ.กองเรือ 
๖๕. เสธ.กยพ.กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะเสนาธิการกองเรอื 
๖๖.  ผบ.กยบ.กร.  ผบ.หนวยรบระดับ ผบ.กองเรือ 
๖๗. รอง ผบ.กยบ.กร.  เขาหลักเกณฑในฐานะ รอง ผบ.กองเรือ 
๖๘. เสธ.กยบ.กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะเสนาธิการกองเรอื 
๖๙. ผบ.กลน.กร.   ผบ.หนวยรบระดับ ผบ.กองเรือ 
๗๐. รอง ผบ.กลน.กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ รอง ผบ.กองเรือ 
๗๑. เสธ.กลน.กร.   เขาหลักเกณฑในฐานะเสนาธิการกองเรอื 
๗๒. ผบ.กบร.กร.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 
๗๓. รอง ผบ.กบร.กร.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 
๗๔. เสธ.กบร.กร.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 
๗๕. ผบ.กฝร.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 
๗๖. รอง ผบ.กฝร.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 
๗๗. เสธ.กฝร.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 
๗๘. ผบ.นสร.กร.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ  
๗๙. ผบ.นย.   ผูบังคับบัญชาและรองผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวยทหารรักษา

พระองค 
๘๐. รอง ผบ.นย.   ผูบังคับบัญชาและรองผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวยทหารรักษา

พระองค 
๘๑. เสธ.นย.   ผูบังคับบัญชาและรองผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวยทหารรักษา

พระองค 
๘๒. ผบ.พล.นย.   ผบ.หนวยรบระดับกองพล/ผูบังคับบัญชาของหนวยทหารรักษาพระองค 
๘๓. รอง ผบ.พล.นย.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ  



๘๔. เสธ.พล.นย.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ  
๘๕. ผบ.ศฝ.นย.   เขาหลักเกณฑ ผบ.หนวยรบระดับกองพล 
๘๖. รอง ผบ.ศฝ.นย.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ  
๘๗. เสธ.ศฝ.นย.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ  
๘๘. ผบ.สอ./รฝ.   เขาหลักเกณฑ ผบ.หนวยรบระดับกองพล 
๘๙. รอง ผบ.สอ./รฝ.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ  
๙๐. เสธ.สอ./รฝ.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ  
๙๑. ผบ.ฐท.สส.   พล.ร.ท.ตําแหนงหลัก 
๙๒. รอง ผบ.ฐท.สส.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ  
๙๓. เสธ.ฐท.สส.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ  
๙๔. ผบ.ฐท.กท.   เขาหลักเกณฑ ผบ.หนวยรบระดับกองพล 
๙๕. รอง ผบ.ฐท.กท.   ทร.อนุมัติไวเปน รอง ผบ.สน.กท. และ เสธ.สน.กท. 
๙๖. เสธ.ฐท.กท.   ทร.อนุมัติไวเปน รอง ผบ.สน.กท. และ เสธ.สน.กท. 
๙๗. ผบ.ฐท.สข.   เขาหลักเกณฑ ผบ.หนวยรบระดับกองพล 
๙๘. รอง ผบ.ฐท.สข.   ทร.อนุมัติไวเปน รอง ผบ.สน.สข. และ เสธ.สน.สข. 
๙๙. เสธ.ฐท.สข.  ทร.อนุมัติไวเปน รอง ผบ.สน.สข. และ เสธ.สน.สข. 
๑๐๐. ผบ.ฐท.พง.   เดิมเปนอัตรา น.อ.(พิเศษ) เขาหลักเกณฑในฐานะ หน.นขต.ทร.  
๑๐๑. รอง ผบ.ฐท.พง.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 
๑๐๒. เสธ.ฐท.พง.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 
๑๐๓. ผบ.กรม สห.ทร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ หน.นขต.ทร. 
๑๐๔. จก.อร.   หัวหนาหนวยในสายวิทยาการที่ผลิตจาก รร.นร. 
๑๐๕. จก.ชย.ทร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ หน.นขต.ทร. 
๑๐๖. จก.อล.ทร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ หน.นขต.ทร. 
๑๐๗. จก.สพ.ทร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ หน.นขต.ทร. 
๑๐๘. จก.พธ.ทร.   หัวหนาหนวยในสายวิทยาการที่ผลิตจาก รร.นร. 
๑๐๙. จก.พร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ หน.นขต.ทร. 
๑๑๐. จก.กง.ทร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ หน.นขต.ทร. 
๑๑๑. จก.ขส.ทร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ หน.นขต.ทร. 
๑๑๒. จก.อศ.   หัวหนาหนวยในสายวิทยาการที่ผลิตจาก รร.นร. 
๑๑๓. จก.สก.ทร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ หน.นขต.ทร. 



๑๑๔. จก.วศ.ทร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ หน.นขต.ทร. 
๑๑๕. ผบ.สวพ.ทร.   เขาหลักเกณฑในฐานะ หน.นขต.ทร. 
๑๑๖. ผบ.สรส.   พล.ร.ท.ตําแหนงหลัก 
๑๑๗. จก.ยศ.ทร.   ผูบังคับบัญชาของหนวยทหารรักษาพระองค(๑๔ พ.ย.๒๓) 
๑๑๘. รอง จก.ยศ.ทร.   รองผูบังคับบัญชาของหนวยทหารรักษาพระองค(๘ ก.พ.๒๖) 
๑๑๙. เสธ.ยศ.ทร.   ผูบังคับบัญชาและรองผูบังคับบัญชาของหนวยทหารรักษาพระองค 
๑๒๐. ผบ.รร.นร.   ผูบังคับบัญชาของหนวยทหารรักษาพระองค 
๑๒๑. รอง ผบ.รร.นร.   รองผูบังคับบัญชาของหนวยทหารรักษาพระองค 
๑๒๒
. 

เสธ.รร.นร.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 

๑๒๓
. 

หน.ฝศษ.รร.นร.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 

๑๒๔
. 

ศาสตราจารย ฝศษ.รร.นร.   ตําแหนงที่ ทร.อนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ง. 
รายช่ือนายทหารพิเศษประจาํ กรม นนร.รอ.รร.นร. 

ตั้งแต พ.ย.๒๓ - เม.ย.๔๒ 
ลําดับ พระนาม นาม พระยศ ยศ ในขณะนั้น ตั้งแต (ตามประกาศ

สํานัก
นายกรัฐมนตรี) 

๑. นาวาเอกหญิง สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  ๒๖ พ.ย. ๒๓  
๒. นาวาเอกหญิง สมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี  ๐๓ มิ.ย. ๒๗  
๓. นาวาโท สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร ๒๖ พ.ย. ๒๓  
๔. เรือเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ๒๖ พ.ย. ๒๓  
๕. เรือโทหญิง สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ  ๒๖ พ.ย. ๒๓  
๖. นาวาโทหญิง สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  ๐๓ มิ.ย. ๒๗  
๗ นาวาเอกหญิง สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริ

โสภาพัณณวด ี 
๐๕ ก.ย. ๓๓  

๘. พลเรือตรี พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาเฉลิมพลทิฆัมพร ๑๔ ก.พ. ๓๕  
๙. พลเรือตรี พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอนุสรณมงคลการ ๑๔ ก.พ. ๓๕ 
๑๐. พลเรือเอก กนก ดวงนภา ๐๒ ก.ย. ๓๕ 
๑๑. พลเรือเอก กมล สีตะกลิน ๑๐ เม.ย.๒๔ 
๑๒. พลเรือตรี กมล สุขสิงห ๒๘ ธ.ค. ๓๑ 
๑๓. พลเรือโท กมล กูประเสริฐ ๒๔ ม.ีค. ๓๖ 
๑๔. พลเรือโท กมล จิตตจํานงค ๒๒ ม.ิย. ๔๐ 
๑๕. พลเรือตรี กระหยิ่ม พิชัยกุล ๐๕ ก.พ. ๓๓ 
๑๖. พลเรือเอก กวี สิงหะ ๐๑ ธ.ค. ๒๓ 
๑๗. พลเรือเอก กันต พิมานทิพย ๐๓ ก.พ. ๓๖ 
๑๘. นาวาเอก กัมปนาท ภูเจริญยศ ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๙. พลเรือโท กิจการณ อเนกะมัย  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๒๐. พลเรือโท กิตติ นาคะเกศ  ๑๙ ม.ค. ๓๐ 
๒๑. นาวาเอก กิตต ิกุลไพจิตร  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๒๒. นาวาเอก กิตตชัิย เสนาณรงค  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๒๓. พลเรือเอก เกตุ สันติเวชชกลุ ๐๑ ธ.ค. ๒๓ 



๒๔. พลเรือตรี เกรียงศักดิ์ ศรีภูม ิ ๑๑ ม.ิย. ๓๗ 
๒๕. พลเรือเอก เกรยีงไกร สินธวานนท ๒๕ เม.ย.๔๐ 
๒๖. พลเรือตรี เกรียงวุธ สมุทรกลิน ๒๔ ม.ีค. ๓๖ 
๒๗. พลเรือเอก เกษตร โรจนนิล ๐๗ ส.ค. ๓๔ 
๒๘. พลเรือเอก เกษม เมฆลอย ๒๘ ธ.ค. ๓๑ 
๒๙. พลเรือโท เกษม รักษเจริญ  ๐๓ ก.พ. ๒๙  
๓๐. นาวาเอก เกษมศักดิ์ พรหมบุตร  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๓๑. นาวาเอก เกาะหลัก เจริญรุกข  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๓๒. พลเรือตรี เกียรติ กอปรสุข  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๓๓. พลเรือโท กําจัด ศรีอรุณ  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๓๔. นาวาเอก เกื้อกูล นาคพัฒน  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๓๕. นาวาเอก โกมนิทร โกมุทานนท  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๓๖. พลเรือโท โกมุท กมลนาวิน  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๓๗. พลเรือโท โกวิทย วัฒนธรรม ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๓๘. พลเรือตรี โกสุม กมลนาวิน  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๓๙. พลเรือโท ไกรชิต ศิริสมบัติ  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๔๐. พลเรือโท ไกรวัล จันทเขต  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๔๑. นาวาเอก ไกรสร จันทรสุวานิชย  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๔๒. นาวาเอก ไกรเทพ ภมรบุตร  ๒๒ ก.ย. ๓๐  
๔๓. นาวาเอก ขจรศักดิ์ คุมเปลี่ยน  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๔๔. นาวาเอก ขจรศักดิ์ ประดับวทิย  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๔๕. พลเรือโท ขาว เขียวไพศาล  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๔๖. พลเรือโท คนึง เพิ่มทรัพย  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๔๗. พลเรือโท คลองวัน ปวนะฤทธิ์  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๔๘. พลเรือโท คํานวณ ปุณศรี  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๔๙. พลเรือโท คํานึง เทียนศิริ  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๕๐. พลเรือเอก คํารณ นุชนารถ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๕๑. นาวาเอก คํารณ สังขรุง  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๕๒. นาวาเอก คํารณวุฒิ คลองคํานวนการ  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๕๓. พลเรือเอก จงกล โฉมทองดี  ๐๒ ก.ย. ๓๕  



๕๔. นาวาเอก จงรกัษ โฉมทองด ี ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๕๕. นาวาเอก จรัย โกมุทแดง  ๒๐ ส.ค. ๔๐  
๕๖. พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ  ๑๐ เม.ย.๒๔ 
๕๗. พลเรือตรี จรูญ มากันต  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๕๘. พลเรือเอก จรูญ พูนสนอง  ๒๒ ม.ีค. ๓๗  
๕๙. นาวาเอก จักราวุธ สุนทรสีมะ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๖๐. พลเรือตรี จํานง สัมพัญู  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๖๑. นาวาเอก จํานงค กิตติพีรชล  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๖๒. พลเรือตรี จํารูญ แปนสมบูรณ  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๖๓. พลเรือตรี จําลอง ปนประดิษฐ  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๖๔. นาวาเอก จิตติ ภูภิรมย  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๖๕. พลเรือโท จินดา วุฑฒกนก  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๖๖. พลเรือโท จินดา ไชยอุดม  ๐๖ มิ.ย. ๒๖  
๖๗. พลเรือตรี จิระพันธุ อนุภาษ  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๖๘. พลเรือโท จุฑา เทพานนท  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๖๙. นาวาเอก จุมพล บัวทรัพย  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๗๐. พลเรือตรี จุมพล อัมระปาล  ๐๗ ส.ค. ๓๗  
๗๑. พลเรือตรี จุลปรีชา วารุณประภา  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๗๒. พลเรือโท เจตน ธัมมรัคคิต  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๗๓. พลเรือตรี เจตน มณีนาค  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๗๔. พลเรือโท จเร ศิลา  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๗๕. พลเรือตรี เจริญ อรัณยะนาค  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๗๖. พลเรือโท เจาะจง โชติชวง  ๐๖ ก.ย. ๓๓  
๗๗. พลเรือโท เจือ เกตุษเฐียร  ๐๖ มิ.ย. ๒๖  
๗๘. นาวาเอก ฉลอง พัฒนโสภณ  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๗๙. พลเรือโท ฉันท กลกิจโกวินท  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๘๐. พลเรือโท เฉลิมพล เทพหัตถี  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๘๑. พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๘๒. พลเรือโท ไฉน สุวรรณกิตต ิ ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๘๓. พลเรือโท ชนินทร รินทกุล  ๐๖ มิ.ย. ๒๖  



๘๔. นาวาเอก ชยุติ วงษกระจาง  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๘๕. พลเรือโท ชลินทร นาวานุเคราะห  ๑๔ ก.ค. ๓๒  
๘๖. พลเรือเอก ชลินทร สาครสินธุ ๑๗ เม.ย.๓๔  
๘๗. พลเรือเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  ๑๑ พ.ย. ๓๐ 
๘๘. พลเรือตรี ชวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๘๙. พลเรือโท ชอบ สิโรดม  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๙๐. พลเรือโท ชะเอิบ สดับบัณฑติย  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๙๑. พลเรือโท ชะโอษฐ พัฒนฤกษสิน  ๐๖ ก.ย. ๓๓  
๙๒. พลเรือโท ชัชชัย ไทยกลา  ๒๗ ส.ค. ๓๐  
๙๓. พลเรือตรี ชัชวาลย ศรีสุวรรณ  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๙๔. พลเรือตรี ชัชวาลย คงดิศ  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๙๕. นาวาเอก ชัชวาลย อัมระปาล  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๙๖. พลเรือตรี ชัย สุวรรณภาพ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๙๗. พลเรือตรี ชัยชิต รัตนะผล  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๙๘. พลเรือตรี ชัยยทุธ ตันตระกูล  ๒๐ ส.ค. ๔๐  
๙๙. นาวาเอก ชัยวฒัน ภูทอง  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๑๐๐. นาวาเอก ชัยวฒัน เอี่ยมสมุทร  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๑๐๑. พลเรือโท ชาญ วีระประจกัษ  ๒๐ ส.ค. ๔๐  
๑๐๒. พลเรือโท ชาติ ดิษฐบรรจง  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๑๐๓. พลเรือตรี ชาติ นาวาวิจิต  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๑๐๔. พลเรือเอก ชาติชาย ชุณหะวณั  ๒๕ ต.ค. ๓๑  
๑๐๕. นาวาเอก ชาตชิาย เสนานกิรม  ๒๘ ส.ค. ๓๑  
๑๐๖. พลเรือตรี ชาลี พรประสิทธิ์  ๒๐ ส.ค. ๔๐  
๑๐๗. พลเรือตรี ชํานาญ อินทรสมบัติ  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๑๐๘. นาวาเอก ชุมนมุ อาจวงษ  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๑๐๙. นาวาเอก ชุมพล อติแพทย  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๑๑๐. นาวาเอก ชุมพล ปจจุสานนท  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๑๑๑. พลเรือตรี ชุมพล ศิรินาวิน  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๑๒. พลเรือตรี ชุมศักดิ์ มัธยมจนัทร  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๑๑๓. นาวาเอก ชูชาติ เกษเสถียร  ๑๑ ก.ค. ๓๑  



๑๑๔. นาวาเอก ชูศักดิ์ เอโกบล  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๑๑๕. พลเรือตรี เชลง องอาจ  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๑๑๖. พลเรือเอก เชษฐา ฐานะจาโร  ๒๑ ธ.ค. ๓๙ 
๑๑๗. พลเรือโท เชษฐ กัลยาณมติร  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๑๑๘. พลเรือโท เชิดศักดิ์ สุขกิจบํารุง  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๑๑๙. นาวาเอก เชิดศักดิ์ สุคนธสิงห  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๑๒๐. พลเรือโท เชี่ยว โรจนชลา  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๑๒๑. นาวาเอก โชคชัย พลชัย  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๑๒๒. นาวาเอก โชติวัฒน สาริกะวณิช  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๒๓. พลเรือโท ชวย ญาณนนท  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๑๒๔. พลเรือตรี ณรงค โอสถานนท  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๑๒๕. พลเรือตรี ณรงค กมลศิลป  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๑๒๖. นาวาเอก ณรงค บัวทรัพย  ๒๗ ก.พ. ๓๕  
๑๒๗. นาวาเอก ณรงค เทศวิศาล  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๒๘. พลเรือโท ดํารงค เสขะนันทน  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๑๒๙. พลเรือตรี ดํารงค เชี่ยววิทย  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๑๓๐. นาวาเอก ดํารงศักดิ์ หาวเจรญิ  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๑๓๑. พลเรือตรี ดิลก ภัทรโกศล  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๑๓๒. พลเรือเอก ดิเรก ภักดี  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๑๓๓. พลเรือโท ดุสิต สิทธิศิริ  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๑๓๔. พลเรือเอก เดชา บุนนาค  ๐๓ ก.พ. ๒๙  
๑๓๕. พลเรือโท ถลาง จันทนประยรู  ๐๓ ก.พ. ๒๙  
๑๓๖. พลเรือตรี ถวิล ธรรมถนอม  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๑๓๗. พลเรือตรี ถาวร พงศพิพัฒน  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๑๓๘. พลเรือตรี ถาวร ประดับวิทย  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๑๓๙. นาวาเอก เถกิงศักดิ์ วังแกว  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๑๔๐. พลเรือโท ทรงพล อยูแสง  ๐๑ ก.ย. ๓๘  
๑๔๑. นาวาเอก ทรงศักดิ์ สงเจริญ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๑๔๒. นาวาเอก ทรงศักดิ์ กิตตพิีรชล  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๑๔๓. พลเรือตรี ทรงสิทธิ กิตติพีรชล  ๐๕ ก.พ. ๓๓  



๑๔๔. พลเรือโท ทวิช บุญยรัตพันธุ  ๐๖ มิ.ย. ๒๖  
๑๔๕. พลเรือตรี ทวี บุญเนือง  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๑๔๖. พลเรือตรี ทวี มณีดิษฐ  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๑๔๗. พลเรือโท ทวี พันธุโภคา  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๑๔๘. พลเรือตรี ทวีชัย เลียงพิบูลย  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๑๔๙. พลเรือตรี ทวีศักดิ์ ชีพเปนสุข  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๑๕๐. พลเรือตรี ทวีศักดิ์ ศรีประยรู  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๑๕๑. พลเรือตรี ทวีศักดิ์ โสมาภา  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๑๕๒. นาวาเอก ทวีศกัดิ์ แดงฉาย  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๑๕๓. พลเรือโท ทะแกลว ศรีสัมฤทธิ์  ๐๓ ก.พ. ๒๙  
๑๕๔. พลเรือโท ทัศนัย ไวถนอมสัตว  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๑๕๕. พลเรือโท ทํานุ เนตรโรจน  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๑๕๖. พลเรือตรี เทพ สุภาสงวน  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๑๕๗. พลเรือตรี เทวนิทร มุงธัญญา  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๑๕๘. นาวาเอก เทอดศักดิ์ กรานเลศิ  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๑๕๙. นาวาเอก ธนวฒัน แสงฉายา  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๖๐. นาวาเอก ธนันตชัย สายหรุน  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๑๖๑. นาวาเอก ธนุส สุญาณเศรษฐกร  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๖๒. พลเรือตรี ธรรมนูญ พรหมศริน  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๑๖๓. นาวาเอก ธรรมนูญ สุขวัฒนา  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๖๔. พลเรือโท ธวัช โพธิวิหค  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๑๖๕. พลเรือโท ธวัชชัย ตรีเพ็ชร  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๑๖๖. พลเรือตรี ธวัชชัย โกศลนาวนิ  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๑๖๗. พลเรือโท ธาดา ดิษฐบรรจง  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๑๖๘. พลเรือตรี ธํารง วิบูลเสถียร  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๑๖๙. พลเรือตรี ธํารงค ไกแกว  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๑๗๐. พลเรือตรี ธีระ หาวเจริญ  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๑๗๑. พลเรือเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ๒๑ ธ.ค. ๓๙  
๑๗๒. นาวาเอก นคร อรัณยะนาค  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๑๗๓. พลเรือตรี นงค นันทวิทย  ๒๐ ส.ค. ๔๐  



๑๗๔. นาวาเอก นพพร อาชวาคม  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๑๗๕. พลเรือโท นาว ีศานติกะนาวนิ  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๑๗๖. นาวาเอก นาวี เปลงวิทยา ๐๕ มี.ค. ๓๘ 
๑๗๗. นาวาเอก นิคม หอมเจริญ  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๑๗๘. พลเรือตรี นิตย ศรีสมวงษ  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๑๗๙. พลเรือโท นิพนธ ศิริธร  ๐๖ มิ.ย. ๒๖  
๑๘๐. พลเรือเอก นิรันดร ศิรินาวนิ  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๑๘๑. นาวาเอก นิรันดร ภุมมะโสภณ  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๑๘๒. พลเรือตรี นเรศ กัณฑะพงศ  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๑๘๓. พลเรือโท วทินนา พึ่งพระเกียรติ  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๑๘๔. พลเรือโท บรรจง ทรัพยแสนดี  ๑๔ ก.ค. ๓๒  
๑๘๕. พลเรือโท บรรจง ฑีขะระ  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๑๘๖. พลเรือตรี บรรจง เที่ยงคํา  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๑๘๗. พลเรือตรี บรรจบ อาจวารินทร  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๑๘๘. พลเรือเอก บรรจบ บุนนาค  ๒๐ ส.ค. ๓๕  
๑๘๙. พลเรือตรี บรรณวิทย เกงเรียน  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๑๙๐. พลเรือตรี บรรเจิด พันธุเจริญ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๑๙๑. พลเรือตรี บริสุทธิ์ จันทรไทย  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๑๙๒. นาวาเอก บวร มิ่งเมือง  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๑๙๓. พลเรือโท บัณฑิต สุวงศ  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๑๙๔. พลเรือตรี บัณฑิต ชุณหะวัน  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๑๙๕. พลเรือตรี บัณฑิตย นุตสาระ  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๑๙๖. พลเรือตรี บํานาญ บูรณพงศ  ๐๙ มิ.ย. ๓๓  
๑๙๗. นาวาเอก บุญชู พุกะทรัพย  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๑๙๘. พลเรือตรี บุญปลอด มะมวงแกว  ๐๖ ก.ย. ๓๓  
๑๙๙. พลเรือตรี บุญรอด วัฒนะมงคล  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๒๐๐. นาวาเอก ประคอง ธีรพงษพิศุทธ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๒๐๑. พลเรือตรี ประจวบ ชัยประสาธน  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๒๐๒. พลเรือตรี ประจิต พิทยภัทร  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๒๐๓. พลเรือโท ประชา กนษิฐชาต  ๑๐ เม.ย.๒๔  



๒๐๔. พลเรือตรี ประชุม เครือวัลย  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๒๐๕. พลเรือตรี ประดิษฐ เจริญมิตร  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๒๐๖. นาวาเอก ประทีป ช่ืนอารมณ ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๒๐๗. พลเรือโท ประพัฒน จันทวรัิช  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๒๐๘. พลเรือโท ประพัฒน กฤษณจันทร  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๒๐๙. พลเรือโท ประภัทรเผา ปณยาชีวะ  ๒๘ ม.ิย. ๔๐  
๒๑๐. พลเรือเอก ประมณฑ ผลาสินธุ  ๑๙ ม.ค. ๓๘  
๒๑๑. พลเรือตรี ประยงค เจริญสุวรรณ  ๑๐ ก.ค. ๒๘  
๒๑๒. พลเรือโท ประวิตร โพธิผละ  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๒๑๓. นาวาเอก ประวิตร ศรีสุขวัฒนา  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๒๑๔. พลเรือตรี ประวิทย ปาลศรี  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๒๑๕. พลเรือโท ประวิทย ศิวรักษ  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๒๑๖. พลเรือตรี ประวิทย วิมลโนช  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๒๑๗. พลเรือตรี ประสงค สงเคราะห  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๒๑๘. พลเรือโท ประสพ อุดหนุน  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๒๑๙. พลเรือตรี ประสาท นนทลักษณ  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๒๒๐. พลเรือตรี ประสาท ศรีผดุง  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๒๒๑. พลเรือตรี ประสาน ชูจินดา  ๑๐ ก.ค. ๒๘  
๒๒๒. พลเรือตรี ประสาน จันทรัศม ี ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๒๒๓. นาวาเอก ประสิทธิผล หอมจันทร  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๒๒๔. พลเรือตรี ประสิทธิ์ บุญธรรม  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๒๒๕. นาวาเอก ประสิทธิ์ จาดบันดสิถ  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๒๒๖. พลเรือตรี ประสิทธิ์ รักวาทิน  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๒๒๗. นาวาเอก ประสิทธิ์ กังสดาร  ๒๐ ส.ค. ๔๐  
๒๒๘. พลเรือโท ประสิทธิ์ ลัทธิธรรม  ๐๑ ก.ย. ๓๘  
๒๒๙. พลเรือโท ประเจตน ศิริเดช  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๒๓๐. พลเรือตรี ประเดิมชล เชาวฤทธิ์  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๒๓๑. พลเรือโท ประเทือง อ่ิมอารมณ  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๒๓๒. พลเรือเอก ประเสริฐ แทนขํา  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๒๓๓. พลเรือตรี ประเสริฐ บุญทรง  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  



๒๓๔. พลเรือเอก ประเสริฐ สารฤทธิ์  ๑๙ ม.ค. ๓๙  
๒๓๕. พลเรือตรี ปริญ เจียมไชยศร ี ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๒๓๖. พลเรือตรี ปริญญา อุตตะโมท ๐๖ มิ.ย. ๒๖ 
๒๓๗. นาวาเอก ปรีชา บุญสง  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๒๓๘. พลเรือตรี ปรีชา พันธุโภคา  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๒๓๙. นาวาเอก ปรีชา โลหิตคุปต  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๒๔๐. พลเรือตรี ปรีชา สงวนเชื้อ  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๒๔๑. นาวาเอก ปรีชา พัฒนวิบูลย  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๒๔๒. นาวาเอก ปรีชา ประโยชนโยธิน  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๒๔๓. พลเรือตรี ปรีชา เตชรัตน  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๒๔๔. พลเรือตรี ปรีชา ทองมาลา  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๒๔๕. พลเรือตรี ปรีชา พวงสุวรรณ  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๒๔๖. พลเรือเอก ปรีชา โรจนเสน  ๒๕ เม.ย.๔๐  
๒๔๗. พลเรือตรี ปรีดา การสุทธิ์  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๒๔๘. พลเรือโท ปรีดา เดชะคุปต  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๒๔๙. นาวาเอก ปติ อุตตะโมท  ๐๖ ก.ค. ๓๙ 
๒๕๐. นาวาเอก ปยะ ถมยา ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๒๕๑. พลเรือเอก เปรม ติณสูลานนท  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๒๕๒. พลเรือโท เปลง มาลสุทธิ์  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๒๕๓. พลเรือตรี ผดุงรัฐ ศรีเพ็ชร  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๒๕๔. พลเรือตรี พงศศักดิ์ สาระเกษตริน  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๒๕๕. พลเรือโท พนิต ศรียาภยั  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๒๕๖. พลเรือตรี พยุง ผดุงนาวิน  ๐๖ ก.ย. ๓๓  
๒๕๗. นาวาเอก พรต จันทรรัคคะ  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๒๕๘. พลเรือตรี พรหมินทร โพธิผละ  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๒๕๙. นาวาเอก พลพรรค เกษกาญจน  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๒๖๐. นาวาเอก พลวฒัน สิโรดม  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๒๖๑. พลเรือเอก พะเนียง กานตรัตน  ๐๐ มี.ค. ๓๑  
๒๖๒. พลเรือตรี พัฒนพงษ ศรีเพ็ญ  ๐๖ ก.ย. ๓๓  
๒๖๓. พลเรือโท พัน รักษแกว  ๐๒ ก.ย. ๓๕  



๒๖๔. นาวาเอก พันจรูญ วิชยาภยั บนุนาค  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๒๖๕. นาวาเอก พันยทุธ พุมสุวรรณ  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๒๖๖. นาวาเอก พัลลภ สุนทราภยั ๑๑ ม.ิย. ๓๗ 
๒๖๗. พลเรือโท พิจิตต สมุทรกลิน  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๒๖๘. พลเรือตรี พิชิต ชวนะเสน ๑๐ ก.ค. ๒๘  
๒๖๙. ลเรือโท พิทักษ จุลกทัพพะ  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๒๗๐. นาวาเอก พินิจ ทองอราม  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๒๗๑. พลเรือโท พิศิลป สุวรรณวานิช  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๒๗๒. พลเรือโท พิศิษฐ สุวรรณชฏ  ๒๔ ม.ีค. ๓๒  
๒๗๓. นาวาเอก พิสิษฐ จิตรนุสนธิ ์ ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๒๗๔. นาวาเอก พีรศกัดิ์ วัชรมูล  ๑๔ ก.ค. ๓๒  
๒๗๕. พลเรือตรี พีระ วรรณโกมล  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๒๗๖. นาวาเอก พีระจิตร สุรักขกะ  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๒๗๗. พลเรือโท พูลสวัสดิ์ ชูปญญา  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๒๗๘. พลเรือโท เพิ่มศักดิ์ เวชชานุเคราะห  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๒๗๙. พลเรือโท ไพฑูรย จันทรภักดี  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๒๘๐. พลเรือโท ญงสุข สุนทรนาค  ๐๓ ก.พ. ๒๙  
๒๘๑. พลเรือโท ไพบูลย นาคสกุล  ๐๖ ก.ย. ๓๓  
๒๘๒. พลเรือเอก ไพบูลย เอมพันธุ  ๑๘ พ.ย. ๓๘  
๒๘๓. พลเรือตรี ไพรัช ชูธงชัย  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๒๘๔. พลเรือตรี ไพศาล บุณยศานติ  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๒๘๕. พลเรือตรี ไพโรจน สันติเวชชกุล  ๑๔ ก.ค. ๓๒  
๒๘๖. นาวาเอก ไพโรจน ธีรชัย  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๒๘๗. นาวาเอก มณดิษฐ เคลือบทอง  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๒๘๘. พลเรือตรี มนตรี วิจิตรยุทธศาสตร  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๒๘๙. พลเรือตรี มนตรี อติแพทย  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๒๙๐. พลเรือเอก มนสั ปนกุลบุตร  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๒๙๑. พลเรือตรี มนู สาคริก  ๐๓ ก.พ. ๒๙  
๒๙๒. พลเรือโท มนู ศรีวิโรจน  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๒๙๓. พลเรือตรี มานพ วัจนะรัตน  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  



๒๙๔. พลเรือตรี มานิตย ทุมมานนท  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๒๙๕. พลเรือโท มาโนช ทุมมานนท  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๒๙๖. พลเรือโท ยงยทุธ ศุภะกะลิน  ๐๓ ก.พ. ๒๙ 
๒๙๗. นาวาเอก ยงยทุธ นพคุณ  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๒๙๘. พลเรือตรี ยอดชาย ชุมแสง ณ อยุธยา  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๒๙๙. พลเรือเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา  ๒๑ ธ.ค. ๓๙  
๓๐๐. พลเรือโท ยุธยา เชิดบุญเมือง  ๐๖ ม.ค. ๒๗  
๓๐๑. พลเรือตรี เยี่ยม เอี่ยมอุบล  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๓๐๒. พลเรือตรี ระว ิเชาวนปรีชา  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๓๐๓. พลเรือตรี รังสรรค เตมียเวส  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๓๐๔. นาวาเอก รัชฎะ กิตตนิาวี  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๓๐๕. นาวาเอก รุงรัตน บุญยรัตพนัธุ  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๓๐๖. พลเรือโท โรจน หงษประสิทธิ์  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๓๐๗. พลเรือโท โรช วิภัตภิูมิประเทศ  ๐๖ มิ.ย. ๒๖  
๓๐๘. นาวาเอก ลิขิต เจริญทรัพย  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๓๐๙. พลเรือโท เลิศ ญาณนนท  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๓๑๐. พลเรือโท เลิศ ศรีประเสริฐ  ๐๑ ก.ย. ๓๘  
๓๑๑. พลเรือตรี โลม วีระปรีย  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๓๑๒. พลเรือตรี ลํ้าเลิศ พิชิตชโลธร  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๓๑๓. พลเรือเอก วรงค สงเจริญ  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๓๑๔. พลเรือเอก วรนาถ อภิจารี  ๐๓ ก.พ. ๓๖  
๓๑๕. นาวาเอก วรพจน วนินทานนท  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๓๑๖. นาวาเอก วรวฒุิ เอี่ยมเจริญ  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๓๑๗. พลเรือโท วรศักดิ์ ปุณยานนัต  ๒๐ ส.ค. ๔๐  
๓๑๘. นาวาเอก วสันต สุพรรณรัตน  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๓๑๙. นาวาเอก วสินธ สาริกะภูติ  ๑๗ มี.ค. ๓๕  
๓๒๐. นาวาเอก วัชรินทร สุวินทรากร  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๓๒๑. พลเรือเอก วัฒนชัย วฒุิศิริ  ๑๙ ม.ค. ๓๘  
๓๒๒. นาวาเอก วัฒนพงศ วีราสา  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๓๒๓. พลเรือโท วัฒนพล เพชรจันทร  ๐๒ ก.ย. ๓๕  



๓๒๔. พลเรือตรี วัธนพล เสนีวงศ ณ อยุธยา  ๑๐ ก.ค. ๒๘  
๓๒๕. พลเรือเอก วันชัย เรืองตระกลู  ๐๘ มี.ค. ๓๓  
๓๒๖. พลเรือโท วิจารณ สวนสัน  ๑๙ ม.ค. ๓๐ 
๓๒๗. าวาเอก วิจิตร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๓๒๘. พลเรือโท วิจิตร ชํานาญการณ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๓๒๙. พลเรือเอก วิจติร สุขมาก  ๐๓ ก.พ. ๓๖  
๓๓๐. พลเรือตรี วิชล ภูษา  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๓๓๑. นาวาเอก วิชัย ยุวนางกูร  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๓๓๒. นาวาเอก วิชิต สรอยสุวรรณ  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๓๓๓. พลเรือโท วิชิต วรรณวิไชย  ๒๗ ม.ีค. ๓๐  
๓๓๔. พลเรือตรี วิญญาณ สันติวิสัฎฐ  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๓๓๕. นาวาเอก วิฑูร สารชวนะกจิ  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๓๓๖. นาวาเอก วิฑูรย คัมภีระพันธุ  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๓๓๗. พลเรือตรี วิทยา อยูทอง  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๓๓๘. นาวาเอก วิทยา บุญวัฒนวิชัย  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๓๓๙. พลเรือโท วินยั ไชยเพิ่ม  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๓๔๐. พลเรือตรี วินัย ทิพยโส  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๓๔๑. พลเรือตรี วินัย นัยนานนท  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๓๔๒. พลเรือตรี วินัย ทังสุบุตร  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๓๔๓. นาวาเอก วินยั คงรักษา  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๓๔๔. พลเรือโท วินยั อินทรสมบัติ  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๓๔๕. พลเรือโท วินยั หุตะเจริญ  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๓๔๖. พลเรือตรี วินจิ ศรีพจนารถ  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๓๔๗. พลเรือตรี วินจิ ตาปสนันท  ๒๘ ธ.ค. ๒๔  
๓๔๘. พลเรือโท วิพัฒน ภูมิสวัสดิ์  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๓๔๙. พลเรือตรี วิมล สินธุสิงห  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๓๕๐. พลเรือเอก วิมล วงศวานิช  ๐๓ ก.พ. ๓๖  
๓๕๑. พลเรือตรี วิรัช วิจารณ  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๓๕๒. นาวาเอก วิรัช ศรีบุญวงษ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๓๕๓. พลเรือตรี วิรัติ สุดรัก  ๐๕ ก.พ. ๓๓  



๓๕๔. พลเรือตรี วิริยะ นิลรังษี  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๓๕๕. พลเรือตรี วิริยะ เนยีวกุล  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๓๕๖. พลเรือตรี วิศาล ไพทีกุล ๒๒ ม.ิย. ๔๐ 
๓๕๗. พลเรือเอก วิศษิย อาจคุมวงษ  ๐๓ ก.พ. ๓๖  
๓๕๘. พลเรือตรี วิสนธิ์ จันทรางศุ  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๓๕๙. พลเรือโท วิสนุ ปราบศากุน  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๓๖๐. พลเรือตรี วิเชษฐ การุณยวนชิ  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๓๖๑. พลเรือตรี วิเชยีร เรืองศรี  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๓๖๒. พลเรือตรี วิเชยีร บุญวิทยา  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๓๖๓. พลเรือตรี วิเชยีร ศาลิคุปต  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๓๖๔. พลเรือโท วิเชียร ผลเจริญสุข  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๓๖๕. นาวาเอก วิโรจน ยวุนางกูร  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๓๖๖. พลเรือเอก วิโรจน แสงสนิท  ๑๘ พ.ย. ๓๘  
๓๖๗. นาวาเอก วีรพนัธ วิบูลยสุข  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๓๖๘. พลเรือตรี วีรวฒัน วงษดนตรี  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๓๖๙. พลเรือตรี วีระ จงเจริญ  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๓๗๐. นาวาเอก วีระ สุวรรณวงศ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๓๗๑. พลเรือตรี วีระพันธุ งอกงาม  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๓๗๒. พลเรือตรี วีระศักดิ์ ออกกังวาล  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๓๗๓. นาวาเอก วุฒิ จันทรยิ้ม  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๓๗๔. พลเรือตรี เวคิน นาถนิติธาดา  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๓๗๕. นาวาเอก ศักดิ ์วาสิกะสิน  ๒๐ ก.ค. ๔๐  
๓๗๖. นาวาเอก ศักดิส์มุทร นาคมี  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๓๗๗. นาวาเอก ศักดิสิ์ทธิ์ เชิดบุญเมือง  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๓๗๘. พลเรือโท ศิริ ศิริรังษี  ๐๖ ม.ค. ๒๗  
๓๗๙. พลเรือโท ศิริ เศวตรักษ  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๓๘๐. พลเรือตรี ศิริ ทองวิบูลย  ๑๕ ก.พ. ๓๙  
๓๘๑. นาวาเอก ศิริชัย ขนิษฐกุล  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๓๘๒. พลเรือเอกหมอมราชวงศ ศิริพงษ ทองใหญ  ๑๕ ก.พ. ๓๙  
๓๘๓. นาวาเอก ศิษฐวัชร วงษสุวรรณ  ๑๕ ก.ค. ๓๙  



๓๘๔. นาวาเอก ศุภกร บูรณดิลก  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๓๘๕. พลเรือตรี ศุภวาร มิลินทางกูร  ๐๖ ม.ค. ๒๗  
๓๘๖. พลเรือตรี สถิตย จิตรสุข ๑๐ ก.ค. ๒๘  
๓๘๗. พลเรือตรี สถิรพันธุ เกยานนท  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๓๘๘. พลเรือตรี สนอง ฉิมเฉลิม  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๓๘๙. พลเรือโท สนิท บัวสาย ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๓๙๐. พลเรือตรี สนิท การุณยวนิช  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๓๙๑. พลเรือเอก สนิท โกมลหิรัณย  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๓๙๒. พลเรือเอก สมจิตต ธัมมรัคคิต  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๓๙๓. นาวาเอก สมชาย เจยีมจิตร  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๓๙๔. พลเรือตรี สมชาย ถาวรพานชิ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๓๙๕. พลเรือตรี สมชาย มวงมิ่งสขุ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๓๙๖. พลเรือตรี สมทรง เรืองไวทยะ  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๓๙๗. พลเรือตรี สมนต หวานพืชน  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๓๙๘. พลเรือเอก สมนึก รักซอน  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๓๙๙. พลเรือโท สมนึก เทพวัลย  ๑๗ ก.ย. ๓๕  
๔๐๐. นาวาเอก สมนกึ อาศรัย  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๔๐๑. พลเรือโท สมบัติ รัชฎา  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๔๐๒. พลเรือตรี สมบัติ เมินนนทร ี ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๔๐๓. พลเรือเอก สมบูรณ เชื้อพิบูลย  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๔๐๔. พลเรือตรี สมบูรณ เนยีมลอย  ๐๓ ก.พ. ๒๙  
๔๐๕. พลเรือโท สมบูรณ ศรีวรนารถ  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๔๐๖. นาวาเอก สมบูรณ สุขพันธ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๔๐๗. พลเรือโท สมบูรณ ปญจะ  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๔๐๘. พลเรือตรี สมพงษ พัธนชวีนิ  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๔๐๙. พลเรือโท สมพงษ ผาสุข  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๔๑๐. พลเรือเอก สมพงษ กมลงาม  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๔๑๑. พลเรือโท สมพงษ ศิริหงษ  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๔๑๒. พลเรือตรี สมพงษ สงสถิต  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๔๑๓. นาวาเอก สมพงษ เรืองสวัสดิ ์ ๑๕ ก.ค. ๓๙  



๔๑๔. พลเรือตรี สมภพ ภูริเดช  ๑๕ มี.ค. ๓๘  
๔๑๕. พลเรือตรี สมภพ ภิรมย  ๑๘ ต.ค. ๓๕  
๔๑๖. นาวาเอก สมมาตร วิมุกตานนท ๒๐ ส.ค. ๔๑ 
๔๑๗. พลเรือเอก สมรัก แขวงโสภา  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๔๑๘. พลเรือตรี สมรัก จันทมาศ  ๐๖ ก.ย. ๓๓  
๔๑๙. พลเรือตรี สมศักดิ์ ขันธหิรัญ  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๔๒๐. พลเรือตรี สมศักดิ์ มุงถ่ิน  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๔๒๑. พลเรือโท สมหมาย สุขะพนัธุ  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๔๒๒. พลเรือโท สมหมาย ภูมิผล  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๔๒๓. นาวาเอก สมหมาย ปราการสมุทร  ๐๕ มิ.ย. ๓๘  
๔๒๔. พลเรือตรี สมหวัง จําปาทอง  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๔๒๕. พลเรือตรี สมหวัง พิมนลพนัธุ  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๔๒๖. พลเรือโท สมัคร สายวงศ  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๔๒๗. นาวาเอก สมัคร คงสิทธิ์  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๔๒๘. พลเรือเอก สมุทร สหนาวิน  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๔๒๙. นาวาเอก สมเดช ทองเปยม  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๔๓๐. พลเรือตรี สมโพธิ ปรีดีเวช  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๔๓๑. พลเรือตรี สมโภช ขมะสุนทร  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๔๓๒. นาวาเอก สมโภชน อารมยเกลี้ยง  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๔๓๓. นาวาเอก สมใจ วัฒนโยธิน  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๔๓๔. พลเรือตรี สระ จันทรประภา  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๔๓๕. พลเรือโท สวัสดิ์ เอี่ยมโอภาส  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๔๓๖. พลเรือตรี สวิทย คลายนาทร  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๔๓๗. พลเรือเอก สวาง ขันธนะภา  ๓๐ พ.ย. ๒๖  
๔๓๘. พลเรือตรี สังเวียน เนื่องคํามา  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๔๓๙. พลเรือตรี สัญญา ภูติโยธิน  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๔๔๐. พลเรือโท สันติภาพ หมูมิ่ง  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๔๔๑. พลเรือตรี สามภพ อัมระปาล  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๔๔๒. นาวาเอก สามารถ พานิชการ  ๐๖ มิ.ย. ๒๖  
๔๔๓. พลเรือตรี หมอมหลวง สามารถ เกษมสันต  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  



๔๔๔. พลเรือเอก สายหยุด เกดิผล  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๔๔๕. พลเรือโท สําราญ เทศนะนาวิน  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๔๔๖. พลเรือตรี สําราญ อํ่าสําอางค ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๔๔๗. พลเรือเอก สําราญ ผลเจริญสุข ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๔๔๘. พลเรือโท สําอาง กรีโสภณ  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๔๔๙. พลเรือเอก สําเภา พลธร  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๔๕๐. พลเรือตรี สําเริง จันทรมณี  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๔๕๑. นาวาเอก สําเริง อรรถจินต  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๔๕๒. พลเรือตรี สําเริง แกวจินดา  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๔๕๓. นาวาเอก สิงขร สัตยพานิช  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๔๕๔. นาวาเอก สินธุ วงศไพบูลย  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๔๕๕. พลเรือตรี สินศักดิ์ ศรีพิพัฒน  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๔๕๖. พลเรือโท สืบ ประทีปะวณิช  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๔๕๗. พลเรือโทสุวรรณนพคณุ พิบลูยสวัสดิ์  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๔๕๘. นาวาเอก สุขชาติ เลิศลํ้า  ๐๖ ก.ย. ๓๓  
๔๕๙. พลเรือตรี สุขเกษม ตันตราจณิ  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๔๖๐. พลเรือเอก สุจินดา คราประยรู  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๔๖๑. พลเรือตรี สุจินต ธรรมรักษา  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๔๖๒. นาวาเอก สุชาต ญาโณทัย  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๔๖๓. พลเรือตรี สุชาติ เอกรัตน  ๐๖ ก.ย. ๓๓  
๔๖๔. พลเรือตรี สุชาติ กลศาสตรเสนี  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๔๖๕. นาวาเอก สุชาติ หงษประสงค  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๔๖๖. พลเรือตรี สุดจิตต ทองผิว  ๐๖ ม.ค. ๒๗  
๔๖๗. นาวาเอก สุทรรศน วงษไทย  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๔๖๘. พลเรือตรี สุทัศน ขยิ่ม  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๔๖๙. พลเรือตรี สุธี บูรณะสิน  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๔๗๐. นาวาเอก สุธี ดีทองคํา  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๔๗๑. พลเรือตรี สุนทร กระเทศ  ๑๐ ก.ค. ๒๘  
๔๗๒. นาวาเอก สุนทร สุกไสว  ๑๔ ก.ค. ๓๒  
๔๗๓. พลเรือเอก สุนทร คงสมพงษ  ๐๘ มี.ค. ๓๓  



๔๗๔. พลเรือโท สุนทร พงศอนันต  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๔๗๕. พลเรือโท สุธน หิญชีระนนัทน  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๔๗๖. นาวาเอก สุนทร คชวัฒน  ๑๑ ม.ิย. ๓๗ 
๔๗๘. พลเรือโท สุนันท พัฒนวงศ  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๔๗๙. พลเรือตรี สุนันท มนธาตุผลิน  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๔๘๐. นาวาเอก สุพจน จันหนู  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๔๘๑. พลเรือตรี สุพิน ศิริพันธ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๔๘๒. พลเรือโท สุภา คชเสนี  ๐๖ มิ.ย. ๒๖  
๔๘๓. พลเรือโท สุรทิน จันทรภกัดี  ๐๖ ม.ค. ๒๗  
๔๘๔. นาวาเอก สุรพงษ ชะระอ่ํา  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๔๘๕. พลเรือโท สุรพล แสงโชติ  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๔๘๖. นาวาเอก สุรพล จันทนแดง  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๔๘๗. นาวาเอก สุรวทิย บุญญานุสาสน  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๔๘๘. พลเรือตรี สุรวุฒิ มหารมณ  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๔๘๙. นาวาเอก สุรศักดิ์ แกวแกมทอง  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๔๙๐. พลเรือตรี สุรศักดิ์ สิทธิราชา  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๔๙๑. นาวาเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๔๙๒. นาวาเอก สุรศักดิ์ พุมพวง  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๔๙๓. นาวาเอก สุระพล ไทยพีระกลุ  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๔๙๔. พลเรือตรี สุรัตน รัตนพฤกษ  ๐๖ ก.ย. ๓๓  
๔๙๕. พลเรือตรี สุรินทร ทองเจริญ  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๔๙๖. นาวาเอก สุรินทร สมิตดิลก  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๔๙๗. นาวาเอก สุรินทร เริงอารมณ  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๔๙๘. นาวาเอก สุรินทร ช่ืนสัมพันธ  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๔๙๙. นาวาเอก สุรเดช รัตโนดม  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๕๐๐. พลเรือโท สุรเศรษฐ ศรีพิพฒัน  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๕๐๑. พลเรือตรี สุวรรณ ควรจริต  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๕๐๒. พลเรือตรี สุวัชชัย เกษมศุข  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๕๐๓. พลเรือเอก สุวชิ จันทประดษิฐ  ๐๓ ก.พ. ๓๖  
๕๐๔. พลเรือตรี สุวิทย บัวเผ่ือน  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  



๕๐๕. พลเรือตรี สุวิทย วัฒนกุล  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๕๐๖. พลเรือโท สุเทพ วสันตสิงห ๐๖ มิ.ย. ๒๖  
๕๐๗. นาวาเอก สุเทพ อริยกะบตุร ๑๘ ส.ค. ๓๖ 
๕๐๘. พลเรือโท สุเมธี เมืองมั่น  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๕๐๙. พลเรือตรี สุเอ็ด จันทรัคคะ  ๐๓ ก.พ. ๒๙  
๕๑๐. พลเรือตรี เสถียร คลายคลึง  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๕๑๑. พลเรือตรี เสนห ฉายโฉมเลิศ  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๕๑๒. นาวาเอก เสมอ สุวรรณฤทธิ์  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๕๑๓. พลเรือเอก เสริม ณ นคร  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๕๑๔. นาวาเอก เสวก ตาดทอง  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๕๑๕. นาวาเอก โสธร สุญาณเศรษฐกร  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๕๑๖. พลเรือเอก โสภณ สุญาณเศรษฐกร  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๕๑๗. พลเรือตรี โสภณ วัฒนะคีรี  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๕๑๘. นาวาเอก โสภณ บุญชม  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๕๑๙. พลเรือตรี หัน สกุลพานิช  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๕๒๐. นาวาเอก อดิศร สิงหัช  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๕๒๑. พลเรือตรี อดิศัย วิมลสัจจารักษ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๕๒๒. พลเรือเอก อดลุ ตุลยานนท  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๕๒๓. พลเรือโท อรุณ เอื้อไพบูลย  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๕๒๔. พลเรือตรี อธิคม ฮุนตระกูล  ๐๙ มี.ค. ๓๕  
๕๒๕. พลเรือโท อธึก โรจนะสมิต  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๕๒๖. พลเรือโท อนันต จันทรกุล  ๒๔ ส.ค. ๒๖  
๕๒๗. พลเรือตรี อนันต สูบุญ  ๐๖ ก.ย. ๓๓  
๕๒๘. นาวาเอก อนันต เปลี่ยนบุญเลิศ  ๒๒ ม.ิย. ๔๐ 
๕๒๙. พลเรือโท อนุชิต เภกะนนัทน  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๕๓๐. นาวาเอก อนุทยั รัตตะรังสี  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๕๓๑. พลเรือตรี อนุศักดิ์ จิตรสุข  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๕๓๒. นาวาเอก อภิชาต สุวรรณะชฎ  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๕๓๓. นาวาเอก อภวิฒัน ศรีวรรธนะ  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๕๓๔. พลเรือตรี อภิวฒัน สมัคงาน  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  



๕๓๕. พลเรือเอก อมร ศิริกายะ  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๕๓๖. พลเรือเอก อมร แนวมาลี  ๒๑ ธ.ค. ๓๙  
๕๓๗. นาวาเอก อมรเทพ ณ บางชาง ๒๐ ส.ค. ๔๑ 
๕๓๘. พลเรือเอก อรพันธ วัฒนวิบลูย  ๒๑ ธ.ค. ๓๙  
๕๓๙. นาวาเอก อรรถพงษ ณ นคร  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๕๔๐. พลเรือตรี อรุณ ไกรสินธุ  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๕๔๑. พลเรือตรี หมอมหลวง อัศน ีปราโมช  ๒๕ ก.ค. ๓๕  
๕๔๒. พลเรือโท อัศวิน หิญชีระนนัทน  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๕๔๓. พลเรือตรี อาคม ศรีคชา  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๕๔๔. พลเรือเอก อาทิตย กําลังเอก  ๐๓ ธ.ค. ๒๗  
๕๔๕. พลเรือตรี อาภรณ รัตนเรือง  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๕๔๖. พลเรือตรี อารีย บัวทรัพย  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๕๔๗. นาวาเอก อาวธุ ชวยชู  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๕๔๘. พลเรือโท อํานวย เอี่ยมสุโร  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๕๔๙. นาวาเอก อํานวย ดษิฐสกุล  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๕๕๐. นาวาเอก อํานวย สุโขบล  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๕๕๑. พลเรือโท อํานาจ จันทนมัฎฐะ  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๕๕๒. พลเรือโท อําพล สิงหณรงค  ๒๗ ส.ค. ๓๐  
๕๕๓. พลเรือตรี อําพัน เอี่ยมณรงค  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๕๕๔. พลเรือตรี อุกฤษ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๕๕๕. พลเรือเอก อุดม พุมหิรัญ  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๕๕๖. พลเรือตรี อุดม เศาภายน  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๕๕๗. นาวาเอก อุดม ขันตี  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๕๕๘. พลเรือตรี อุทัย ร่ืนเริง  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๕๕๙. พลเรือโท อุระ สนิทวงศ ณ อยุธยา  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๕๖๐. พลเรือเอก อุฬาร มงคลนาวิน  ๐๖ มิ.ย. ๒๖  
๕๖๑. พลเรือเอก โอภาส จามิกรณ  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๕๖๒. นาวาเอก โอภาส เกิดชูช่ืน ๒๒ ม.ิย. ๔๐ 

 



ผนวก จ. 
รายชื่อนายทหารพิเศษประจํา บก.กรม รอ.๓ รอ.พล.นย. 

ตั้งแต พ.ย.๒๓ - เม.ย.๔๒ 

ลําดับ 
พระนาม นาม พระยศ ยศ ในขณะนั้น ตั้งแต (ตาม

ประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตร)ี 

๑. นาวาเอกหญิง สมเด็จพระนางเจา ฯพระบรมราชินีนาถ ๒๖ พ.ย. ๒๓ 
๒. นาวาเอกหญิง สมเด็จพระศรนีครินทราพระบรมราชชนนี  ๒๖ ม.ิย. ๒๗ 
๓. นาวาโท สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ๒๖ พ.ย. ๒๓  
๔. เรือเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ๒๖ พ.ย. ๒๓  
๕. เรือโทหญิง สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ  ๒๖ พ.ย. ๒๓  
๖. นาวาโทหญิง สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  ๒๗ ม.ิย. ๒๖  
๗. พลเรือตรี หมอมหลวง อัศน ีปราโมช  ๐๗ ม.ค. ๔๑  
๘. พลเรือเอก กนก ดวงนภา  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๙. พลเรือเอก กมล สีตะกลิน  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๑๐. พลเรือเอก กวี สิงหะ  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๑๑. พลเรือเอก กิตติ นาคะเกศ  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๑๒. พลเรือเอก เกตุ สันติเวชชกลุ  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๑๓. พลเรือเอก เกรยีงวุธ สมุทรกลิน  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๑๔. พลเรือตรี เกษม ลิขิตวงศ  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๑๕. พลเรือตรี เกษม เมฆลอย  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๑๖. พลเรือเอก เกาะหลัก เจริญรุกข  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๑๗. พลเรือเอก โกมุท กมลนาวิน  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๑๘. พลเรือเอก โกวิทย วัฒนธรรม  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๑๙. พลเรือเอก โกสุม กมลนาวิน  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๒๐. พลเรือโท ไกรชิต ศิริสมบัติ  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๒๑. พลเรือเอก คํานึง เทียนศิริ  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๒๒. พลเรือเอก คํารณ นุชนารถ  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๒๓. พลเรือตรี จตุรงค พันธุคงชื่น ๒๘ ธ.ค. ๓๑ 
๒๔. พลเรือโท จรงค ตุลยานนท  ๐๖ ม.ค. ๒๗  



๒๕. พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๒๖. พลเรือเอก จรูญ พูนสนอง  ๒๒ ม.ีค. ๓๗  
๒๗. พลเรือโท จักรชัย โกมลวภิาต  ๐๙ มิ.ย. ๓๓  
๒๘. พลเรือเอก จงกล โฉมทองดี  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๒๙. พลเรือโท จินดา ไชยอุดม  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๓๐. พลเรือตรี จุมพล หงสทอง  ๑๙ ก.พ. ๓๕  
๓๑. พลเรือเอก เจาะจง โชติชวง  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๓๒. พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๓๓. พลเรือเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  ๑๒ ม.ค. ๓๑  
๓๔. นาวาเอก ชวลิต เตชะเสน  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๓๕. พลเรือเอก ชวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๓๖. พลเรือเอก ชอบ สิโรดม  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๓๗. พลเรือเอก ชัยชิต รัตนะผล  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๓๘. พลเรือเอก ชาติ ดิษฐบรรจง  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๓๙. พลเรือเอก ชาติชาย ชุณหะวณั  ๒๕ ต.ค. ๓๑  
๔๐. พลเรือเอก ชํานาญ อินทรสมบัติ  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๔๑. นาวาเอก ชุมพล โชติโยธิน  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๔๒. นาวาเอก เชษฐ โกมลฐิติ  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๔๓. พลเรือเอก เชี่ยว โรจนชลา  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๔๔. พลเรือเอก ณรงค โอสถานนท  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๔๕. พลเรือตรี ณรงค นามะสนธ ิ ๐๖ ม.ค. ๒๗  
๔๖. นาวาเอก ณรงค บุนนาค  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๔๗. นาวาเอก ณรงครัตน โพธ์ิแดง  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๔๘. พลเรือโท ณัฐพล ชนไมตรี  ๒๐ ส.ค. ๔๐  
๔๙. พลเรือเอก ดํารง สิกขะมณฑล  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๕๐. พลเรือโท ดํารงค เสขะนันทน  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๕๑. นาวาเอก ดําริห ชอวิชิต  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๕๒. พลเรือเอก ดิลก ภัทรโกศล  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๕๓. พลเรือเอก ดิเรก ภักด ี ๒๔ ม.ีค. ๓๖ 
๕๔. พลเรือตรี ดุษฎี คชเสนี  ๑๙ ก.พ. ๓๕  



๕๕. พลเรือเอก เดชา บุนนาค  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๕๖. พลเรือเอก ถวลิ รายนานนท  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๕๗. พลเรือเอก ถาวร พงศพิพัฒน  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๕๘. นาวาเอก ถาวร วัฒนารมย  ๐๖ ก.ย. ๓๓  
๕๙. พลเรือเอก ทรงสิทธิ กิตติพีรชล  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๖๐. พลเรือเอก ทวชัีย เลียงพิบูลย  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๖๑. นาวาเอก ทวีชัย ธรรมจิรา  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๖๒. พลเรือเอก ทวศีักดิ์ ชีพเปนสุข  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๖๓. นาวาเอก ทวีศกัดิ์ บุรุษานนท  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๖๔. พลเรือเอก ทะแกลว ศรีสัมฤทธิ์  ๑๑ ก.ค. ๓๑  
๖๕. พลเรือโท ทํานุ เนตรโรจน  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๖๖. พลเรือเอก เทพ สุภาสงวน  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๖๗. นาวาเอก เทอดศักดิ์ พรหมศริิ  ๑๙ ก.พ. ๓๕  
๖๘. นาวาเอก เทอดศักดิ์ กรานเลศิ  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๖๙. พลเรือตรี เทอดศักดิ์ เวศกาว ี ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๗๐. นาวาเอก เทิดศักดิ์ เสถียรสวสัดิ์  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๗๑. พลเรือเอก ธรรมนูญ พรหมศริน  ๒๑ ม.ิย. ๓๗  
๗๒. พลเรือโท ธรรมนูญ นาคสกลุ  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๗๓. นาวาเอก ธรรมนูญ รุจิราภา  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๗๔. พลเรือโท ธวัชชัย ตรีเพ็ชร  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๗๕. พลเรือเอก ธวชัชัย โกศลนาวิน  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๗๖. พลเรือตรี ธัชพงษ ววิัฒนกลุ  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๗๗. พลเรือโท ธาดา ดิษฐบรรจง  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๗๘. พลเรือเอก ธํารง วิบูลเสถียร  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๗๙. พลเรือตรี ธํารง ไกแกว  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๘๐. นาวาเอก ธีรพันธ ทิมประเสริฐ  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๘๑. พลเรือเอก ธีระ หาวเจริญ  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๘๒. พลเรือตรี นฤดล ปุราคํา  ๑๙ ก.พ. ๓๕  
๘๓. พลเรือเอก นิตย ศรีสมวงษ ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๘๔. พลเรือเอก นิพนธ ศิริธร  ๐๖ ม.ค. ๒๗  



๘๕. นาวาเอก นิพนธ พราหมณเทศ  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๘๖. พลเรือเอก นิรันดร ศิรินาวนิ  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๘๗. นาวาเอก นิวตั ิบุญระเทพ  ๑๙ ก.พ. ๓๕  
๘๘. นาวาเอก นิวตั ิศิริพละ  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๘๙. พลเรือโท ณัฐพล ชุนไมตรี  ๒๐ ส.ค. ๔๐  
๙๐. พลเรือเอก บรรจบ บุนนาค  ๒๐ ส.ค. ๓๕  
๙๑. พลเรือเอก บรรจง เที่ยงคํา  ๒๐ ส.ค. ๔๐  
๙๒. นาวาเอก บรรเจิด คงทอง  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๙๓. นาวาเอก บัญชา วิยาภรณ  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๙๔. พลเรือโท บัณฑิต สุวงศ  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๙๕. พลเรือเอก บุญปลอด มะมวงแกว  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๙๖. พลเรือโท บุญเชิด จูภาวัง  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๙๗. พลเรือตรี ประชา กนิษฐชาต  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๙๘. พลเรือตรี ประชุม เวศมวบิูลย  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๙๙. พลเรือเอก ประชุม เครือวัลย  ๑๙ ก.พ. ๓๕  
๑๐๐ นาวาเอก ประพนธ จันทรวงศ  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๑๐๑ พลเรือโท ประพัฒน จันทวรัิช  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๑๐๒. พลเรือโท ประพัฒน กฤษณจันทร  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๑๐๓. พลเรือเอก ประภัทรเผา ปญยาชีวะ  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๐๔. พลเรือโท ประวิตร โพธิผละ  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๑๐๕. พลเรือเอก ประวิทย ปาลศรี  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๑๐๖. พลเรือเอก ประวิทย ศิวรักษ  ๑๙ ก.พ. ๓๕  
๑๐๗. พลเรือเอก ประสพ อุดหนุน  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๑๐๘. พลเรือโท ประเจตน ศิริเดช  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๑๐๙. พลเรือตรี ประสิทธิ์ โสภากุล  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๑๑๐. พลเรือตรี ประเสริฐ นอยคําศริิ  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๑๑๑. พลเรือเอก ประเสริฐ แทนขํา  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๑๑๒. นาวาเอก ประเสริฐ ช่ืนจิตต  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๑๑๓. พลเรือโท ปรีชา บุญสง ๒๒ ม.ิย. ๔๐ 
๑๑๔. พลเรือเอก ปรีชา สงวนเชื้อ  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  



๑๑๕. พลเรือตรี ปรีดา กาญจนรัตน  ๐๓ ก.พ. ๒๙  
๑๑๖. พลเรือเอก ปรีดา การสุทธิ์  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
 ๑๑๗. พลเรือโท ปติ สภานนท  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๑๑๘. พลเรือเอก เปรม ติณสูลานนท  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๑๑๙. นาวาเอก พงษพจน วรพจน  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๑๒๐. พลเรือเอก พรหมินทร โพธิผละ  ๐๑ ก.ย. ๓๘  
๑๒๑. พลเรือเอก พะเนียง กานตรัตน  ๐๐ มี.ค. ๓๑  
๑๒๒. พลเรือเอก พฒันพงษ ศรีเพญ็  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๑๒๓. พลเรือตรี พิชาชาญ ทรัพยบุญมี  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๑๒๔. นาวาเอก พิทยา ศุภมงคล  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๑๒๕. นาวาเอก พินิจ ทองอราม  ๐๑ ก.ย. ๓๘  
๑๒๖. พลเรือโท พิบูลยศักดิ์ บูญชชูวย  ๐๖ ก.ย. ๓๓  
๑๒๗. นาวาเอก พิศิษฐ พันธไชยศรี  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๑๒๘. พลเรือเอก พีระ วรรณโกมล  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๒๙. พลเรือตรี ไพบูลย สุทธาศวิน  ๒๐ มี.ค. ๓๐  
๑๓๐. พลเรือเอก ไพบูลย นาคสกุล  ๑๙ ก.พ. ๓๕  
๑๓๑. พลเรือเอก ไพรัช ชูธงชัย  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๑๓๒. พลเรือตรี ไพโรจน พูลสวัสดิ ์ ๐๖ ม.ค. ๒๗  
๑๓๓. พลเรือเอก พยงุ ผดุงนาวิน  ๒๑ ม.ิย. ๓๗  
๑๓๔. พลเรือเอก มนตรี อติแพทย  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๓๕. พลเรือตรี มนตรี แสงจิรัง  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๑๓๖. นาวาเอก มนัส ปนกุลบุตร  ๐๖ มิ.ย. ๒๖  
๑๓๗. พลเรือตรี มนู เรืองฉาย  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๑๓๘. พลเรือเอก มาตรา อําไพพัสตร  ๒๑ ม.ิย. ๓๗  
๑๓๙. นาวาเอก มานติย ดีมาก  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๑๔๐. พลเรือเอก ฉลอง ศาสตรสุข  ๒๐ ส.ค. ๔๐  
๑๔๑. พลเรือโท ยุธยา เชิดบุญเมือง  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๑๔๒. พลเรือโท โรช วิภัตภิูมิประเทศ  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๑๔๓. พลเรือเอก วรงค สงเจริญ ๒๒ ม.ิย. ๔๐ 
๑๔๔. นาวาเอก วสินธ สาริกะภูติ  ๑๗ เม.ย.๓๔  



๑๔๕. นาวาเอก วัฒนา วงศวิเชียร  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๑๔๖. พลเรือเอก วิจติร ชํานาญการณ  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๑๔๗. พลเรือเอก วิจติร สุขมาก  ๐๓ ก.พ. ๓๖  
๑๔๘. นาวาเอก วิชญ สุกใส  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๑๔๙. พลเรือตรี วิชิต วารุณประภา  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๑๕๐. พลเรือเอก วินยั นัยนานนท  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๑๕๑. พลเรือเอก วินยั อินทรสมบัติ  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๑๕๒. พลเรือตรี วินจิ ศรีพจนารถ  ๐๓ ก.พ. ๒๙  
๑๕๓. พลเรือเอก วิรัช วิจารณ  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๕๔. พลเรือตรี วิสัย ปานใจ  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๑๕๕. นาวาเอก วิสุทธิ์ พิทักษเขตต  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๑๕๖. พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนชิ  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๑๕๗. พลเรือโท ศิริ ศิริรังษี  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๑๕๘. นาวาเอก ศุภนติย จูฑะพุทธิ  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๑๕๙. พลเรือเอก ศุภวาร มิลินทางกูร  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๑๖๐. นาวาเอก สงา แดงดีเลิศ  ๑๓ ธ.ค. ๒๗  
๑๖๑. นาวาเอก สนธยา นอยฉายา  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๑๖๒. พลเรือเอก สนิท โกมลหิรัณย  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๖๓. พลเรือเอก สมจิตต ธัมมรัคคิต  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๑๖๔. พลเรือเอก สมนึก รักซอน  ๑๙ ก.พ. ๓๕  
๑๖๕. พลเรือเอก สมบูรณ เชื้อพิบูลย  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๑๖๖. พลเรือเอก สมบูรณ ศรีวรนารถ  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๑๖๗. พลเรือเอก สมบูรณ ปญจะ  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๖๘. นาวาเอก สมปอง สังขสุวรรณ  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๑๖๙. พลเรือเอก สมพงษ กมลงาม  ๑๗ เม.ย.๓๔  
๑๗๐. พลเรือโท สมพงษ ศิริหงษ  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๑๗๑. พลเรือตรี สมภูรณ สุนทรเกตุ  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๑๗๒. พลเรือเอก สมรัก แขวงโสภา  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๑๗๓. พลเรือตรี สมศักดิ์ ทรัพยประเสริฐ ๑๑ ม.ิย. ๓๗ 
๑๗๔. พลเรือเอก สมหวัง พิมนลพนัธุ  ๒๐ ก.ค. ๔๐  



๑๗๕. พลเรือโท สมัคร สายวงศ  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๑๗๖. พลเรือเอก สมุทร สหนาวิน  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๑๗๗. พลเรือตรี สรรคชัย แจงศรีสุข  ๑๙ ก.พ. ๓๕  
๑๗๘. พลเรือเอก สระ จันทรประภา  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๑๗๙. พลเรือเอก สวทิย คลายนาทร  ๒๐ ส.ค. ๔๐  
๑๘๐. พลเรือเอก สวาง ขันธนะภา  ๓๐ พ.ย. ๒๖  
๑๘๑. พลเรือเอก สันติภาพ หมูมิ่ง  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๑๘๒. พลเรือเอก สามารถ พานิชการ  ๐๑ ก.ย. ๓๘  
๑๘๓. พลเรือเอก สายหยุด เกดิผล  ๒๖ ม.ีค. ๒๕  
๑๘๔. พลเรือโท สํารวจ นยิมเดช  ๑๗ ก.ย. ๓๗  
๑๘๕. นาวาเอก สําราญ สมรูป  ๐๓ ก.พ. ๒๙  
๑๘๖. นาวาเอก สงบ ศรลัมพ  ๐๖ มิ.ย. ๒๖  
๑๘๗. พลเรือเอก สําราญ ผลเจริญสุข  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๘๘. พลเรือโท สําอาง กรีโสภณ  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๑๘๙. พลเรือเอก สําเภา พลธร  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๙๐. พลเรือตรี สิทธิวัฒน หาญสมบูรณ  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๑๙๑. นาวาเอก สิริ พุกพันธ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๑๙๒. นาวาเอก สีวิชัย สิริสาลี  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๑๙๓. พลเรือโท สุจิตต บุนนาค  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๑๙๔. พลเรือเอก สุจินต ธรรมรักษา  ๒๐ ส.ค. ๔๐  
๑๙๕. พลเรือเอก สุนทร พงศอนันต  ๐๖ ก.ย. ๓๓  
๑๙๖. พลเรือเอก สุนันท พัฒนวงศ  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๑๙๗. นาวาเอก สุพันธ ศุภสมุทร  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๑๙๘. พลเรือโท สุภา คชเสนี  ๐๖ ม.ค. ๒๗  
๑๙๙. พลเรือตรี สุมิตร ช่ืนมนุษย  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๒๐๐. พลเรือโท สุรทิน จันทรภกัดี  ๐๓ ก.พ. ๒๙  
๒๐๑. พลเรือโท สุรพล แสงโชติ  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๒๐๒. พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ  ๑๙ ก.พ. ๓๕  
๒๐๓. พลเรือเอก สุรินทร ทองเจริญ ๑๗ เม.ย.๓๔ 
๒๐๔. นาวาเอก สุรินทร รอดสวาสดิ์  ๑๗ เม.ย.๓๔  



๒๐๕. พลเรือเอก สุวชัชัย เกษมศุข  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๒๐๖. นาวาเอก เสมา สุวรรณโชติ  ๐๖ ก.ค. ๓๙  
๒๐๗. พลเรือเอก เสริม ณ นคร  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๒๐๘. พลเรือตรี เสริมศักดิ์ ศังขจันทรานนท ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๒๐๙. พลเรือเอก เสวก ตาดทอง  ๒๘ ธ.ค. ๓๑  
๒๑๐. พลเรือเอก โสภณ สุญาณเศรษฐกร  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๒๑๑. พลเรือเอก โสภณ วัฒนะคีรี  ๒๐ ส.ค. ๔๑  
๒๑๒. พลเรือเอก อธิคม ฮุนตระกูล  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๒๑๓. พลเรือเอก อนชิุต เภกะนนัทน  ๑๕ ก.ค. ๓๙  
๒๑๔. พลเรือตรี อภิวฒัน สมัคงาน  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๒๑๕. พลเรือเอก อมร ศิริกายะ  ๑๐ เม.ย.๒๔  
๒๑๖. พลเรือโท อรุณ เสริมสําราญ  ๐๒ ก.ย. ๓๕  
๒๑๗. พลเรือตรี อราม สุทธิชาติ  ๑๑ ม.ิย. ๓๗  
๒๑๘. พลเรือเอก อัศวิน หิญชีระนนัทน  ๐๕ ก.พ. ๓๓  
๒๑๙. พลเรือเอก อาทิตย กําลังเอก  ๐๓ ส.ค. ๒๗  
๒๒๐. พลเรือโท อํานวย เอี่ยมสุโร  ๑๙ ม.ค. ๓๐  
๒๒๑. พลเรือเอก อํานาจ จันทนมัฎฐะ  ๐๗ ส.ค. ๓๔  
๒๒๒. พลเรือเอก อุกฤษ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ๒๒ ม.ิย. ๔๐  
๒๒๓. พลเรือเอก อุดม พุมหิรัญ  ๐๑ ธ.ค. ๒๓  
๒๒๔. พลเรือตรี อุดมพร สมพงษ  ๑๗ ก.พ. ๓๒  
๒๒๕. พลเรือตรี อุดมศักดิ์ ราชรัตนารักษ  ๐๓ ก.พ. ๒๙  
๒๒๖. พลเรือตรี อุทัย พันธุศาสตร  ๐๕ มี.ค. ๓๘  
๒๒๗. พลเรือเอก อุฬาร มงคลนาวิน  ๒๑ ม.ิย. ๓๗  
๒๒๘. นาวาเอก เอกชัย ชมสุวรรณ  ๒๔ ม.ีค. ๓๖  
๒๒๙. พลเรือเอก โอภาส จามิกรณ ๐๑ ธ.ค. ๒๓ 

 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


