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๒.๑๑ นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน รองเลขาธิการ คนที่ ๑ 
๒.๑๒ นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ รองเลขาธิการ คนที่ ๒ และปฏิคม 
๒.๑๓ นาวาเอก นพพร เทพธรณี รองเลขาธิการ คนที่ ๓ และประชาสัมพันธ์ 
๒.๑๔ นาวาเอก สุธี มาเกิด รองเลขาธิการ คนที่ ๔ 
๒.๑๕ นาวาโท ปรีชา พ่วงไพโรจน์    รองเลขาธิการ คนที่ ๕ และนายทะเบียน 

๓. สำนักงานเลขาธิการ 
๓.๑ พลเรือโท นฤพล  เกิดนาค เลขาธิการ 
๓.๒ นาวาเอก วิวัฒน์  ขวัญสูงเนิน รองเลขาธิการ (๑) 
๓.๓ นาวาเอก นรพัชร์  ทาอินทร์ รองเลขาธิการ (๒) และปฏิคม  
๓.๔ นาวาเอก นพพร เทพธรณี รองเลขาธิการ (๓) และประชาสัมพันธ์ 
๓.๕ นาวาเอก สุธี มาเกิด รองเลขาธิการ (๔) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
๓.๖ นาวาโท ปรีชา พ่วงไพโรจน์  รองเลขาธิการ (๕) และนายทะเบียน 
๓.๗ เรือโท ไพรัตน์ รักบุญ หัวหน้าสำนักงาน  
๓.๘ จ่าเอก นรินทร ทองมาลัย ประจำสำนักงาน (ธุรการ) 
๓.๙ จ่าโท ปฏิภาณ ไพศาลพันธ์ ประจำสำนักงาน (ธุรการ) 
๓.๑๐ นางสาว เกษศิน ีฤทธิธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (แผนงานและโครงการ) 
๓.๑๑ นางสาว ดารารัตน์ จงเกษกรณ ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิคม,ประชาสัมพันธ์) 
๓.๑๒ นางสาว สุดาพร สว่างโชคอำนวย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งบประมาณ) 
๓.๑๓ นายขจร  กองแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานพัสดุ) 
๓.๑๔ นางสาว จลิลาภัทร ชินอาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) 

๔. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
๔.๑ นาวาเอก ธวัช  ศรีเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 
๔.๒ นาวาเอก สมศักดิ์  ไกรแสงศรี รองประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 
๔.๓ นาวาเอก สหเทพ  พิศาศักดา รองประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 
๔.๔ นาวาเอก กิตติภูมิ  ภู่พงษ์ กรรมการและเลขานุการตรวจสอบภายใน 
๔.๕ นาวาเอก ปรีดา  บุตรไชย กรรมการตรวจสอบภายใน 

๕. ฝ่ายอำนวยการ 
๕.๑ คณะกรรมการฝ่ายแผน โครงการ และงบประมาณ 

๕.๑.๑ พลเรือโท สุพพัต  ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการ 
๕.๑.๒ นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ รองประธานกรรมการและเลขานุการ 
๕.๑.๓ นาวาเอก นพพร เทพธรณี รองประธานกรรมการ 
๕.๑.๔ นาวาเอก สุธี มาเกิด กรรมการ 
๕.๑.๕ นาวาเอก สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง กรรมการ 
๕.๑.๖ นาวาโท เสกสรร  ง้าวแหลม กรรมการ 
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๕.๒ คณะกรรมการส่งกำลังบำรุงและการพัสดุ  
๕.๒.๑ นาวาเอก สุธี  มาเกิด ประธานกรรมการ 
๕.๒.๒ นาวาเอก ณัฐวุฒิ  นิ่มเรือง รองประธานกรรมการ 
๕.๒.๓ นาวาโทหญิง นันทพร  พัฒนวิบูลย์ กรรมการ (วิทยาศาสตร์/เวชศาสตร์การกีฬา) 
๕.๒.๔ นาวาตรี บรรจง สุขหร่อง กรรมการ (ทรัพย์สินฝ่ายเรือยาวสากล) 
๕.๒.๕ เรือเอก มโนมัย  ทุมมณี กรรมการ (ทรัพย์สินฝ่ายจัดการแข่งขัน  
 เรือยาวประเพณี และศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย) 
๕.๒.๖ เรือเอก สุรินธร พลเยี่ยม กรรมการ (พัฒนาระบบบริหารทรัพย์สิน) 
๕.๒.๗ เรือโท ไพรัตน์  รักบุญ กรรมการ (ทรัพย์สินสำนักงานสมาคมฯ) 
๕.๒.๘ พันจ่าเอก ระพีพงศ์  จันทร กรรมการ (ทรัพย์สินฝ่ายเรือแคนูคยัค) 
๕.๒.๙ พันจ่าเอก นิมิตร โบราณประสิทธิ์ กรรมการ (พัฒนาระบบบริหารทรัพย์สิน) 
๕.๒.๑๐ นางอาภรณ์พันธ์ บัวพัฒน์ กรรมการ (ทรัพย์สินฝ่ายเรือแคนูสลาลอม) 
๕.๒.๑๑ นางสาว เกษศินี ฤทธิธรรม กรรมการ (ทรัพย์สินฝ่ายเรือกรรเชียง) 

๕.๓ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๕.๓.๑ นาวาเอก สุวัฒน์  อินทนะ ประธานกรรมการ 
๕.๓.๒ นาวาเอก ณัฐพล ทำเนียบ กรรมการ 
๕.๓.๓ นาวาเอก พนัส  จิเจริญ กรรมการ 
๕.๓.๔ นาวาตรี ชลนที  ชมภ ู กรรมการ 
๕.๓.๕ เรือโท ภาณุวัฒณ์ มีสัตย์ กรรมการ 
๕.๓.๖ เรือโท ไพรัตน์  รักบุญ กรรมการและเลขานุการ 
๕.๓.๗ พันจ่าเอก อมรเทพ แสงอาวุธ กรรมการ 

๕.๔ คณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ 
๕.๔.๑ นาวาเอก สนิทวงศ์ วงศ์สนิท   ประธานกรรมการ 
๕.๔.๒ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิช รองประธานกรรมการ 
๕.๔.๓ นาวาโท พุฒพร  ยิ่งอินทร์ รองประธานกรรมการ 
๕.๔.๔ นาวาโทหญิง กัณฑิมา ชะระภิญโญ กรรมการ 
๕.๔.๕ เรือเอกหญิง ยุวลักษณ์ จุลปาน กรรมการและเลขานุการ 
๕.๔.๖ เรือตรหีญิง ณชชญา ภูเวียง กรรมการ 
๕.๔.๗ จ่าโท ปฏิภาณ ไพศาลพันธ์ กรรมการ 
๕.๔.๘ นางสาว เกษศินี ฤทธิธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕.๕ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๕.๕.๑ ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ ประธานกรรมการ 
๕.๕.๒ ผศ.ดร.พรเทพ  ราชนาวี รองประธานกรรมการ 
๕.๕.๓ นาวาโทหญิง นันทพร  พัฒนวิบูลย์ กรรมการ 
๕.๕.๔ เรือเอก นิวัฒน์ คำทุมไสย กรรมการ 



 

  

- ๔ - 

๕.๕.๕ ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง กรรมการ 
๕.๕.๖ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม กรรมการ 
๕.๕.๗ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย ตันพานิชย์ กรรมการ 
๕.๕.๘ ผศ.ดร.ภูษณพาส สมนิล กรรมการ 
๕.๕.๙ ดร.นุชรี เสนาคำ กรรมการ 
๕.๕.๑๐ ดร.ชัยรัต พงศ์พันธ์ภาณี กรรมการ 
๕.๕.๑๑ ดร.ปภินวิชตฏ ์โพธิ์กาศ กรรมการ 
๕.๕.๑๒ นายศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ กรรมการ 
๕.๕.๑๓ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี กรรมการและเลขานุการ 
๕.๕.๑๔ ดร.ปวีณ วิยาภรณ ์ กรรมการ 
๕.๕.๑๕ ว่าที่ร้อยตรี อ.ณพล สุวรรณทัต กรรมการ 
๕.๕.๑๖ ร้อยตรี อดิเรก  ตันติยะวงศ์ษา กรรมการ 

๕.๖ คณะกรรมการฝ่ายกฎกติกาและผู้ตัดสิน   
๕.๖.๑ นาวาเอก นพพร  เทพธรณี ประธานกรรมการ 
๕.๖.๒ ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ รองประธานกรรมการ 
๕.๖.๓ พันเอก นายแพทย์ ศักดิ์ชัย อติโพธิ กรรมการ 
๕.๖.๔ ผศ.ดร.พรเทพ ราชนาวี กรรมการ 
๕.๖.๕ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อำนวย  ตันพานิชย์ กรรมการ 
๕.๖.๖ ดร.ปวีณ วิยาภรณ ์ กรรมการ 
๕.๖.๗ นาวาเอก เจริญรัตน์ ขุนทองไทย กรรมการ 
๕.๖.๘ เรือเอก มโนมัย ทุมมณี กรรการและเลขานุการ 
๕.๖.๙ นายศุภกร ลาภกองศิลป์ กรรมการ 
๕.๖.๑๐ นายเกียรติทวี พาพรชัย กรรมการ 
๕.๖.๑๑ ว่าที่ร้อยตรี อ.ณพล สุวรรณทัต กรรมการ 

๕.๗ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ 
๕.๗.๑ นาวาเอก นพโรจน์  สิริปริยพงศ์ ประธานกรรมการ 
๕.๗.๒ นาวาเอก อัคคณัฐ รุ่งสิตา รองประธานกรรมการ 
๕.๗.๓ นาวาเอก พัลลภ พยัคเลิศ รองประธานกรรมการ 
๕.๗.๔ นาวาโท พุฒพร  ยิ่งอินทร์ กรรมการ 
๕.๗.๕ นาวาโทหญิง ดร.กัณฑิมา ชะระภิญโญ กรรมการ 
๕.๗.๖ นาวาตรี อธิเมศร์ จิระประสิทธิกุล กรรมการและเลขานุการ 
๕.๗.๗ เรือเอก อภิชิต ศรีชาติ กรรมการ 
๕.๗.๘ เรือตร ีทวีศักดิ ์ มีเชาวน์ กรรมการ 
๕.๗.๙ นายธนยศ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ 
๕.๗.๑๐ นางวิภา ทัศนสมบูรณ์ กรรมการ 
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๕.๘ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ 
๕.๘.๑ พลเรือโท สุธีร์ เสถียรไทย ประธานกรรมการ 
๕.๘.๒ พลเรือโท ดุสิต รามโกมุท รองประธานกรรมการ 
๕.๘.๓ พลเรือโท สมพงษ์ ภูเวียง รองประธานกรรมการ 
๕.๘.๔ พลเรือโท สมพงษ์ นาคทอง รองประธานกรรมการ 
๕.๘.๕ นาวาเอก สุธี มาเกิด กรรมการและเลขานุการ 
๕.๘.๖ นาวาเอก อัคคณัฐ รุ่งสิตา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.๘.๗ นาวาเอก นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ กรรมการ 
๕.๘.๘ นางธัญชนก บัวทองสุข กรรมการ 

๖. ฝ่ายปฏิบัติ 
๖.๑ คณะกรรมการฝ่ายเรือกรรเชียง 

๖.๑.๑ พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ประธานกรรมการ 
๖.๑.๒ รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองประธานกรรมการ 
๖.๑.๓ นาวาเอก สุวัฒน์ อินทนะ กรรมการ 
๖.๑.๔ ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ กรรมการ 
๖.๑.๕ ผศ.ดร.พรเทพ ราชนาวี กรรมการ 
๖.๑.๖ นาวาเอก สนิทวงศ์ วงศส์นิท  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑.๗ นาวาโท ปรีชา พ่วงไพโรจน์ กรรมการ 
๖.๑.๘ เรือเอก นิวัฒน์ คำทุมไสย กรรมการ 
๖.๑.๙ พันจ่าเอก ศรัณภัทร ไพวัลย์ กรรมการ 
๖.๑.๑๐ พันจ่าเอก สิทธิชัย อุทัยศรี กรรมการ 
๖.๑.๑๑ พันจ่าเอก จักรพงษ์  สถาอุ่น กรรมการ 
๖.๑.๑๒ พันจ่าเอก ธวัชชัย  ขาวคง กรรมการ 
๖.๑.๑๓ นางสาว เกษศินี ฤทธิธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖.๒ คณะกรรมการฝ่ายเรือแคนูคยัค 
๖.๒.๑ นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ ประธานกรรมการ 
๖.๒.๒ นาวาเอก ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๖.๒.๓ นาวาเอก สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง กรรมการ 
๖.๒.๔ เรือเอก ปิยพันธ์ เผ่าพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
๖.๒.๕ จ่าเอก ณัฐพงศ์ สมเส็จ กรรมการ 
๖.๒.๖ จ่าเอก ประฏิภัทร อร่ามเมือง กรรมการ 

๖.๓ คณะกรรมการฝ่ายเรือยาวสากล 
๖.๓.๑ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ประธานกรรมการ 
๖.๓.๒ พลเรือตรี เลิศศักดิ์ พันธ์พยัคฆ์ รองประธานกรรมการ 
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๖.๓.๓ พลเรือตรี พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิชยั กรรมการ 
๖.๓.๔ นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ 
๖.๓.๕ นาวาเอก สุธี มาเกิด กรรมการ 
๖.๓.๖ นาวาตรี บรรจง สุขหร่อง กรรมการ 
๖.๓.๗ เรือโท สุชาติ ศิริแก้ว กรรมการ 
๖.๓.๘ ร้อยตำรวจโท พัชวัฒร์ เกิดนาค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๓.๙ พันจ่าเอก กันชล พุ่มซ้อน กรรมการ 

๖.๔ คณะกรรมการฝ่ายเรือยาวประเพณี 
๖.๔.๑ นาวาเอก นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ ประธานกรรมการ 
๖.๔.๒ นาวาเอก ขวัญเมือง คเรศตรี รองประธานกรรมการ 
๖.๔.๓ พันตำรวจเอก สิทธิเมศรวริย์ ศิวคุปต์ ศรีครุฑรานนท์  กรรมการ 
๖.๔.๔ นาวาเอก สมเจษฎ์ พ่วงรักษ์ กรรมการ 
๖.๔.๕ เรือเอก อภิชิต ศรีชาติ กรรมการ 
๖.๔.๖ เรือเอก มโนมัย ทุมมณี กรรมการ 
๖.๔.๗ เรือเอก อาจณรงค์ พานวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๔.๘ พันจ่าเอก จิรวัฒน์ กลิ่นสละ กรรมการ 
๖.๔.๙ พันจ่าเอก ทวี บุญเจริญ กรรมการ 
๖.๔.๑๐ พันจ่าเอก ประสาน ชื่นสุวรรณ กรรมการ 
๖.๔.๑๑ พันจ่าเอก เชาวลิต นักเบศร์ กรรมการ 
๖.๔.๑๒ จ่าเอก สุเมธ จาดป้อม กรรมการ 
๖.๔.๑๓ จ่าเอก สุกนต์ธี จุลจินดา กรรมการ 
๖.๔.๑๔ นายประจวบ นาคมอญ  กรรมการ 

๖.๕ คณะกรรมการฝ่ายเรือแคนูสลาลอมและเรือแคนูโปโล 
๖.๕.๑ นาวาเอก นพพร  เทพธรณี ประธานกรรมการ 
๖.๕.๒ พันเอก นายแพทย์ ศักดิ์ชัย อติโพธิ รองประธานกรรมการ 
๖.๕.๓ นาวาโท พันธ์เทพ ก้านสังวอน กรรมการและเลขานุการ 
๖.๕.๔ นาวาโท ปรีชา พ่วงไพโรจน์  กรรมการ 
๖.๕.๕ ร้อยตรี อดิเรก ตันติยะวงศ์ษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๕.๖ ดร.ปวีณ วิยาภรณ ์ กรรมการ 
๖.๕.๗ นางอาภรณ์พันธ์ บัวพัฒน์ กรรมการ 
๖.๕.๘ นายภีมะ ธีรวัฒนพันธ์ กรรมการ 
๖.๕.๙ นายวัชระพงษ ์ คงดี กรรมการ 
๖.๕.๑๐ นายเกรียงศักดิ์ บุญสม กรรมการ 
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๖.๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน 
๖.๖.๑ นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน ประธานกรรมการ 
๖.๖.๒ นาวาเอก อุเทน ธาตุทองเหลือง รองประธานกรรมการ 
๖.๖.๓ นาวาเอก ยุทธนา ชูธงชัย รองประธานกรรมการ 
๖.๖.๔ นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ รองประธานกรรมการ 
๖.๖.๕ นาวาเอก นพพร เทพธรณี รองประธานกรรมการ 
๖.๖.๖ นาวาเอก สุธี มาเกิด รองประธานกรรมการ 
๖.๖.๗ นาวาเอก ชัยยุทธ วิเศษสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
๖.๖.๘ นาวาเอก ขวัญเมือง คเรศตรี กรรมการ 
๖.๖.๙ นาวาเอก สมเจษฎ์ พ่วงรักษ์ กรรมการ 
๖.๖.๑๐ นาวาโท พันธ์เทพ ก้านสังวอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๖.๑๑ เรือเอก มโนมัย ทุมมณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๖.๑๒ เรือเอก อภิชิต ศรีชาติ กรรมการ 
๖.๖.๑๓ เรือเอก อาจณรงค์ พานวิไล กรรมการ 

๖.๗ คณะกรรมการฝ่ายเวชศาสตร์การกีฬา 
๖.๗.๑ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอ่ียวสานุรักษ์ ประธานกรรมการ 
๖.๗.๒ นาวาเอก พัลลภ  สุภากรณ์ รองประธานกรรมการ 
๖.๗.๓ นาวาเอก พรศักดิ์  ผลเจริญสมบูรณ์ รองประธานกรรมการ 
๖.๗.๔ นาวาเอก ภิสักก์  ก้อนเมฆ กรรมการ (ศัลยแพทย์) 
๖.๗.๕ นาวาเอก ธนกร ไชยพงษ์ กรรมการ 
๖.๗.๖ นาวาเอกหญิง พรพิมล  รัตนาวิวัฒน์พงศ์ กรรมการ (แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 
๖.๗.๗ นาวาเอก อิทธิพล  ประสิทธิ์ดำรง กรรมการ (แพทย์เวชศาสตร์การกีฬา) 
๖.๗.๘ นาวาโท นฤเบศ รุ่งรัตนวิไล  กรรมการ (แพทย์ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) 
๖.๗.๙ นาวาโท สุริยา อินทรา กรรมการ 
๖.๗.๑๐ นาวาโทหญิง นันทพร  พัฒนวิบูลย์ กรรมการและเลขานุการ (กีฬาเวชศาสตร์) 
๖.๗.๑๑ นาวาโทหญิง กฤษฎี  สุริโย กรรมการ (กายภาพบำบัด) 
๖.๗.๑๒ นาวาตรี จตุภูมิ ชั้นสมบูรณ์ กรรมการ (แพทย์เวชศาสตร์การกีฬา)  
๖.๗.๑๓ เรือเอก นิวัฒน์ คำทุมไสย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๗.๑๔ เรือโทหญิง ธีริศรา อมาตย์มนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๗.๑๕ เรือโทหญิง จิราภา  มีสวัสดิ์ กรรมการ (กายภาพบำบัด) 
๖.๗.๑๖ เรือตรีหญิง พิชญากร บำรุงกิจ กรรมการ 
๖.๗.๑๗ แพทย์หญิง สีขาว เชื้อปรุง กรรมการ 
๖.๗.๑๘ นายแพทย์ พรเทพ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล กรรมการ 

๖.๘ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี 
๖.๘.๑ พลเรือโท นฤพล  เกิดนาค ประธานกรรมการ 
๖.๘.๒ นาวาเอก วิวัฒน์  ขวัญสูงเนิน รองประธานกรรมการ 
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