
 
 
 
 
 
 
 

พล.ร.ท.วินัย  สุขต่าย 22 
จก.สพ.ทร. 

0 3843 6104, 63001 (สัตหีบ) 52211 (บางนา)   
08-9986-6252 

 
ร.ท.บรรจง  ถุงน ้าอ่าง ธง จก.สพ.ทร.  

63000 (สัตหีบ) 52030 (บางนา) 
08-2354-4915 

พล.ร.ต.อุปถัมภ์  สมุทรานนท์ 24 
รอง จก.สพ.ทร.(นว.) 

0-3843-5903, 63002 (สัตหีบ) 52223 (บางนา) 
08-9964-6219 

 

พล.ร.ต.ณัฐชัย  วรรณบูรณ 23 
รอง จก.สพ.ทร.(กล.) 

0-3843-5904, 63003 (สัตหีบ) 52020 (บางนา) 
08-1845-1581 

 

กองประดาน ้าและถอดท้าลายอมภัณฑ์ 
ผอ.กปถ.สพ.ทร.  น.อ.พงษ์ศักด ์ รามนุช  31 63339 09-9289-6235 
รอง ผอ.กปถ.สพ.ทร.  น.อ.สุรชัย  บุตรเสถียร 36 63338 08-5395-1540 
แผนกประดาน ้า 
หน.ประดาน ้า  น.ท.อาทิตย ์ นนทะคุณ 39 63325 08-7713-8716 
แผนกถอดท้าลายอมภัณฑ์ 
หน.ถอดท้าลายฯ  น.ท.สุเนตร  ค้าเวียงสา 40 63344 08-1906-4207 
แผนกซ่อมบ้ารุงและบริการ 
หน.ซ่อมบ้ารุงฯ  น.ต.สมชาย  พัดขุน 63340 08-9520-3856 
แผนกพยาบาล 
ร.อ.ศุภโชค  อันโยธา 63350 06-2594-4158 
 
 

กรมสรรพาวุธทหารเรือ 

ฝสธ.ประจ้า จก.สพ.ทร 
น.อ.สมพ่วง  จันแปงเงิน 35 63000 08-1488-4992 
น.อ.สมชาย สุวรรณวัฒน์  63000 08-0969-1348 

ส้านักงาน จก.สพ.ทร. 
น.ท.หญิง ศกุนรัตน์ เฮงทรัพย์  63056  08-9534-8744 

กองอาวุธปล่อยน้าวิถี 
ผอ.กอว.สพ.ทร.  น.อ.พิชัย  งามไตรเลิศ  27 63101 08-9832-6601 
รอง ผอ.กอว.  น.อ.ธรรมนูญ  วงษ์ประดิษฐ์ 32 63102 08-1844-7097 
แผนกอาวุธปล่อยน้าวิถีพื นสู่อากาศ 
หน.อวป.สู่อากาศ  น.ท.กฤษณ์ ทวีลาภพูนผล 41 63111 09-7251-0041  
แผนกอาวุธปล่อยน้าวิถีพื นสู่พื น 1 
หน.อวป.สู่พื น 1  น.ท.ธวัชชัย  อินทะแสน 42 63112 08-0664-7937 
แผนกอาวุธปล่อยน้าวิถีพื นสู่พื น 2 
หน.อวป.สู่พื น 2   น.ท.รัฐเขต  รัศมี 45 63100 08-9262-9095 
แผนกอาวุธปล่อยน้าวิถีพื นสู่พื น 3 
หน.อวป.สู่พื น 3  น.ท.พงศ์ชเนศ  ธิติคุณพงศ์ 37 63103 06-3412-2978 
แผนกซ่อมบ้ารุงส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
หน.ซ่อมบ้ารุงฯ  น.ท.วิรัตน์  วงษไ์สว  63132 08-9175-9898 
แผนกคลังอาวุธปล่อยน้าวิถี 
หน.คลัง อวป.  น.ท.บุญสม  หอมสุวรรณ 63134 09-4549-3323 

ฝ่ายอ้านวยการ ยก.และ กพร. 
นยก.บก.สพ.ทร.  น.ท.กิตต ิกิตติพงศ์วิวัฒน์ 43  63022  08-5539-3695 
ผช.นยก.บก.สพ.ทร.  น.ท.อดเิรก  ศรทีองค้า 44 63021 08-1149-7826 
แผนกธุรการ บก.สพ.ทร. 
หน.ธุรการ  น.ท.หญิง ศกุนรัตน์ เฮงทรัพย ์ 63056  08-9534-8744 
แผนกก้าลังพล บก.สพ.ทร. 
หน.ก้าลังพล  น.ท.ราชนาวี  หมื่นศร ี42 63017  06-3298-7499 
แผนกแผนและโครงการ บก.สพ.ทร. 
หน.แผน  น.ท.กฤตวิทย ์ จันทคณางกูร 41 63066 09-9398-8958 
แผนกงบประมาณ บก.สพ.ทร. 
หน.งบ  น.ท.กรกฏ  บัวรา  40 63030  08-6516-9304 
แผนกส่งก้าลังบ้ารุง บก.สพ.ทร. 
หน.ส่งก้าลังบ้ารุง  น.ท.ชุติเดช  ทรงนิสัย  43 63027  08 9525 6282 
แผนกการเงิน บก.สพ.ทร. 
หน.การเงิน  น.ท.หญิง ปุณยนุช  ปรางค์ทองค้า  63034  09-9085-9559 
แผนกพระธรรมนูญ บก.สพ.ทร. 
หน.พระธรรมนูญ  น.ต.ศักดา  สุพล  63036  08-5818-1681 
แผนกกรรมวิธีข้อมูล บก.สพ.ทร. 
หน.กรรมวิธีข้อมูล  น.ท.ฉัตรชัย  ขีดขิน   63038  09-4515-6553 
 

กองบริหารงานซ่อมสร้าง  
หก.กบซ.  น.อ.ประภาส  สีขาว 63073 08-0308-6124 
รอง หก.กบซ.  น.ท.คงกฤช  หอมตลบ 39 63074 09-4329-5982 
แผนกแผนการช่าง 
น.ต.วิเชียร  วันสันเทียะ 63076 087-914-0737 
แผนกก้ากับการซ่อมสร้าง 
ร.ต.พศวีร์  สังข์น ้ามนต ์ 63079 06-4282-9261 
แผนกตรวจสอบและประเมินผล 
ร.อ.วัลลภ  ศิริมนตร ี 63078 09-2649-7978 
 

ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ 
ผอ.ศซส.สพ.ทร.  พล.ร.ต.คมพันธ์  อุปลานนท์ 25 63083 08-1904-9048 
รอง ผอ. (นว.) น.อ.มรุเดช  บุญนิตย์ 26 63071 08-1555-8962 
รอง ผอ. (กล.) น.อ.สมบัติ  แย้มดอนไพร 24 63072  08-9035-4263 
 
 

กองคลังสรรพาวุธ 
ผอ.กคส.สพ.ทร.  น.อ.สุรชัย  อุดมสุข  31 63201 09-0978-8409 
รอง ผอ.กคส.สพ.ทร.  น.อ.พีระ  สกุลเต็ม  35 63202 08-0959-3592 
แผนกควบคุม 
หน.ควบคุม  น.ต.หญิง วรัทยา จินตยาวุฒิ  63265 08-9606-4035 
แผนกคลังอมภัณฑ์ 
หน.คลังอมภณัฑ์  น.ท.โสภณ  ตั งวิทย์โมไนย  37 63212 09-4745-5444 
แผนกคลังสรรพาวุธ 
หน.คลังสรรพาวุธ  น.ท. 63251  
แผนกตรวจสอบและวิเคราะห์ 
น.ต.หญิง เสาวลักษณ์  ทองเจียม 63240 08-1843-2708 
แผนกล้าเลียงอมภัณฑ์ 
หน.ล้าเลียงอมภัณฑ ์ น.ต.กิตติ  สุขสมาน 63259  08-1864-8935 
โรงงานซ่อมบ้ารุงและท้าลายวัตถ ุ
หน.โรงงาน  น.ท.เอกชัย วิศุภกาญจน์ 63262 08-1341-1677 

 กองวิทยาการ 
ผอ.กวก.สพ.ทร.  น.อ.สุชาติ  อุดมนาค 28 63601 08-9035-2953 
รอง ผอ.กวก.สพ.ทร.  น.อ.สมพ่วง  จันแปงเงิน 35 63602 08-1488-4992 
แผนกการอาวุธและการไฟฟ้าอาวุธ 
หน.การอาวุธฯ  น.ท.ธงชัย  แมลงทับทอง            63609 08-0664-7450 
น.ต.ธีระยุทธ์  แสนรังค์   63609  08-7994-2808 
แผนกการอาวุธใต้น ้า 
หน.การอาวุธใต้น ้า  น.ท.ณฐัพล  สูงกิจบูลย ์ 63607 06-2352-4165 
ร.อ.สมศักดิ์ แม้นพรม 63607 09-8250-5345 
แผนกการวัตถุระเบิด 
หน.การวัตถุฯ น.ท.หญิง ขนิษฐา  ปฐมวรชาต ิ  63618 08-6138-5377 
แผนกการเป้า 
หน.การเปา้  น.ท.บรบิูรณ์  วชิรศรีสุกัญยา  38  63612 08-9205-1395 
แผนกเครื่องช่วยการศึกษา 
ร.ท.อโณทัย  ประสพสมบูรณ ์ 63606 08-9823-1831 
โรงเรียนสรรพาวุธ 
ผอ.รร.สพ.  น.อ.สุชาติ  อุดมนาค  63601 08-9035-2953 
รอง ผอ.รร.สพ.  น.ท.วรินทร์ รักษบ์้ารุง  38 63603 08-1357-3134 
ส้านักงานประกันคุณภาพการศึกษา   
น.ท.หญิง ขนิษฐา  ปฐมวรชาต ิ  63618 08-6138-5377 

 สรรพาวุธ บางนา 
หน.สพ.ทร.บางนา  น.อ.วิโรจน์  แสงก้าพลี  27 52230 08-2156-9891 
รอง หน.สพ.ทร.บางนา(1) น.อ.ชัยวัฒน์  ภูมิสัย  52149 08-9035-3893 
รอง หน.สพ.ทร.บางนา(2) น.อ.สุเมธ  วีรวัฒโนดม 52150 08-9409-7835 
หน.นฝอ.บางนา  น.อ.สาธิต  จันทา 38 52246 09-3554-4156 
หน.ธุรการ/นกพ.  น.ต.หญิง พรวิภา  จันทรัตน์   52312 08-5135-6868 
นยก./นกร.  น.ต.ธนจักร  ฉิมโชต ิ 52262 08-1939-6025 
นกบ.  ร.อ.อุดม  เบ้ามา 52162 08-5026-4897 
 

กองรักษาความปลอดภัย 
ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร.  น.ท.บุญเอื อ  สุวรรณ์ 40  63401 06-2398-9422   
รอง ผบ.กอง รปภ.สพ.ทร.  น.ต.ปรีชา  สิงห์ทอง   63429 08-1174-8450 

กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด 
ผอ.กผร.สพ.ทร.  น.อ.ชัยวัฒน์  ภูมิสัย 28 52149 08-9035-3893 
รอง ผอ.กผร.สพ.ทร.  น.อ.สุเมธ  วีรวัฒโนดม  52150 08-9409-7835 
แผนกแผนการช่าง   
หน.แผนการช่าง  น.ท.อดเิรก  ศรีทองค้า 44 52226 08-1149-7826 
แผนกผลิตลูกปืน 
รรก.หน.ผลิตลูกปืน  น.ต.อัศวิน  สันโดด 52155 08-4677-8688 
แผนกผลิตวัตถุระเบิด 
หน.ผลิตวัตถุระเบิด  น.ท.อลงกรณ์  สืบฤกษ ์ 63241 08-9798-6691 
แผนกควบคุมคุณภาพ  
หน.แผนกควบคุมคุณภาพ น.ท.วินัย งามเสงี่ยม 52161 08-1645-9528 
แผนกซ่อมบ้ารุงและบริการ 
หน.ซ่อมบ้ารุงฯ  น.ท.นิติพงษ ์ สินเธาว ์ 52162 09-6760-3399        

กองอาวุธใต้น ้า 
หก.กอน.สพ.ทร.  น.อ.ทศพร  โอสถานนท์ 32 63314 08-1866-1911 
รอง หก.กอน.สพ.ทร.  น.ท.จิรัสย์  นิพัทธ์โยธิน 41 63347 08-3542-2724 
แผนกตอร์ปิโด 
หน.ตอร์ปิโด  น.ท.กิตต ิกิตติพงศ์วิวัฒน์ 43 63022  08-5539-3695 
แผนกอาวุธใต้น ้าและทุ่นระเบิด 
หน.อาวุธใต้น ้าฯ  น.ต.ฉลอง ดิษฐลักษณ ์ 63318 08-5395-8528 
แผนกเครื่องปล่อยและเครื่องกวาดทุ่น 
หน.เครื่องปล่อยฯ  น.ต.ส้ารวม ม่วงปาน 72892 08-1575-6618 

กองสนับสนุน 
หก.กอง สน.สพ.ทร.  น.อ.ปราโมทย์  กิติวนารัตน์ 34 63172 09-8834-7096 
รอง หก.กอง  น.ท.ทยารักษ์  เพ็ชรมาลัย 40 63174 08-6895-7740 
แผนกขนส่ง 
หน.ขนส่ง  ร.อ.เพลิน แก้วเศธ 63231 08-1859-3029 
แผนกพลาธิการ 
หน.พลาธิการ  น.ต.ธนัต  ธนบัตร   63175 08-9612-8324 
แผนกพลาธิการ (บางนา)  
ร.อ.จินดา  สาหาญ 52123 08-1711-7732 
แผนกสวัสดิการ 
หน.สวัสดิการ  ร.อ.ฐิติกร เติมประยูร 63180  08-9600-4461 
แผนกโยธา 
หน.โยธา  น.ต.บัญญัติ มกุดา 63139 09-2284-3354 

กองทดสอบสรรพาวธุ 
ผอ.กทว.  น.อ.สมบัติ  โทณวรรณากร  30 63301 08-3117-7882             
รอง ผอ.กทว. น.อ.สุรวงศ์  วงศ์วานิช  32 63313 08-6014-0765  
รอง ผอ.กทว.  น.อ.ธนะสิทธิ์  เทวรุ่งสัจจา 32 63307 09-8912-3495 
แผนกปืน 
น.ต.สมยศ  การหีว่าง 63312 08-8222-6926 
แผนกทัศนภัณฑ์ 
หน.ทัศนภัณฑ์  น.ต.มงคล  วมิาลี 63322 08-5390-7820 
แผนกควบคุมคุณภาพ  
หน.แผนก  น.ท.อิทธิเชษฐ์  ตั งกงพานิชกวิน 41 63353   08-7049-8009 
 
 กองโรงงานช่างแสง 
ผอ.กรช. น.อ.วิโรจน์  แสงก้าพลี  27 52230 08-2156-9891 
รอง ผอ.กรช.  น.อ.สาธิต  จันทา  38 52246 09-3554-4156 
แผนกค้านาณและออกแบบ 
น.ต.ประสิทธิ์  นาถอมรวิทย ์ 52360 08-6014-6555 
แผนกเครื่องมือกล 
หน.เครื่องมือกล น.ท.สมพงษ์  อเุทน 52234 09-5642-5464 
แผนกโรงงาน 
น.ต.โสวัตร  ไชยเมือง 52224 08-9967-4063 
แผนกช่างยนต์และเครื่องทุ่นแรง 
น.ต.ธีรวัฒน์  พลายเพ็ชร 52379 08-1777-1495 
แผนกไฟฟ้า 
หน.ไฟฟ้า  น.ต.มนเฑียร  โอดล 52238 08-5044-6778 

นายทหารเวร บก.สพ.ทร.   63042, 63043 
กองรักษาการณ์    สพ.ทร. 63408, 63412 
จุดยามบ้านพักเก่า 63411 
จุดยามประตูแวค 63410 
จุดยามประตูอมภัณฑ ์ 63409 
จุดยาม มว.วิเคราะห์และผลิต 63413 
จุดยามทางเข้า กอง รปภ.สพ.ทร. 63428 
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กองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ 
ผอ.กฟอ.  น.อ.สุทัศน์  กิจบ้ารุงรัตน์ 27   78501 56993    08-
9035-4160 
รอง ผอ.กฟอ. น.อ.ยศพล  มานักฆ้อง 35 78502 56994 09-2351-3369 
นายทหารแผนงาน  น.ท.คิด  คงหอม 78509 08-1808-8561 
โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 
หน.รง.ที่ 1  น.ท.วิวัตร ์ มาศผล 42 78520 09-3545-4956 
แผนกเรดาร์ระบบอาวุธ 
น.ต.มณเฑียร  งามบุญช่ืน 78511 08-4877-3192 
แผนกออปทรอนิกส์ระบบอาวุธ 
หน.ออปทรอนิกส์ฯ  น.ท.ธนาชัย  เจริญสุข 78513 08-1643-5179 
แผนกควบคุมระบบอาวุธ 
หน.ควบคุมฯ น.ท.อ้านวย  รสจันทร์วงษ ์ 78517 08-9786-5244 
แผนกควบคุมระบบใต้น ้า 
หน.ควบคุมระบบฯ  น.ต.สมชาย บานเย็น 78514 08-3903-5993 
แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุธ 
หน.อุปกรณฯ์  น.ต.วเิชษฐ กุลพิพัฒน์รัตน์ 78519 08-3556-7969 
โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 2 
รรก.หน.โรงงาน ที่ 2  น.ต.อิทศวะ  นามจันดา 47 56995 09-3526-6954  
แผนกเรดาร์ระบบอาวุธ 
หน.เรดาร์ระบบอาวธุ  น.ต. 56237 
แผนกออปทรอนิกส์ระบบอาวุธ 
หน.ออปทรอนิกส์ฯ  น.ต.พิรม ดิษฐ์แก้ว 56238 09-1881-2251 
แผนกควบคุมระบบอาวุธ 
หน.ควบคุมระบบอาวุธ  น.ต.วิรัช ขุนทรง 56239 08-6621-8436 
แผนกควบคุมระบบใต้น ้า 
หน.ควบคุมฯ  น.ต.สุวัฒนพันธ์ แก่นจันทร ์ 56042 09-4864-7295 
แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุธ 
หน.อุปกรณไ์ฟฟ้าอาวุธ  ร.ต.นฤคม บริรักษก์ุล 56043 08-1904-0667 
สถานีตรวจวัดค่าอิทธิพลตัวเรือ 
หน.สถานีตรวจวัด  น.ต.สมภพ  วัจวาทิน 62184 08-0985-1940 

กองบังคับการ 
หน.นฝอ.สพ.ทร.  น.อ.พงษ์ศักดิ์  เลาหบุตร 27 63007  08-9035-4239 
รอง หน.นฝอ.สพ.ทร.  น.อ.วรวุฒิ  ขันธเ์ครือ 35 63059  08-1912-4005 
ฝทน.การวัตถุระเบิด น.อ.หญิง ลลิดา  สวัสดิชัย  63005  08-0045-0238 
หก.ส่งก้าลังบ้ารุง (เพื่อพลาง) น.อ. 
 

สื่อสาร บก.สพ.ทร. (สัตหีบ)    63040, 63041  0-3843-6940,  
สื่อสาร บก.สพ.ทร. (บางนา) 52217 
 

สนามยิงปืน สพ.ทร.   63189 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทร. (สัตหีบ)    63420, 63426 08-2700-7506 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทร. (บางนา)    52006, 52240 0-2173-6552 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทร. (อจปร.) 56088 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทร. (สงขลา) 22997 
 


