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คุณหญิงจรัสลักษณ บํารุงพงศ

คุณหญิงจวบ จิรโรจน

1 ต.ค. 2518 ถึง 30 ก.ย. 2519

1 ต.ค. 2519 ถึง 30 ก.ย. 2521

1 ต.ค. 2521 ถึง 25 ส.ค. 2524

ม.ร.ว.มาลีพันธุ จารุมณี

คุณหญิงสารสิริ แสงทวีป

คุณหญิงพันธเครือ ยงใจยุทธ

26 ส.ค. 2524 ถึง 30 ก.ย. 2525

คุณหญิงวรรณี คราประยูร

29 มี.ค. 2533 ถึง 6 เม.ย. 2535

6

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร

1 ต.ค. 2525 ถึง 30 ก.ย. 2529

27 พ.ค. 2529 ถึง 28 มี.ค. 2533

แพทยหญิง คุณหญิงสุมนา หนุนภักดี พันตรีหญิง คุณหญิงมาลี วงศวานิช
7 เม.ย. 2535 ถึง 31 ก.ค. 2535

1 ส.ค. 2535 ถึง 30 ก.ย. 2538
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คุณหญิงอรวรรณ ฐานะจาโร

1 ต.ค. 2539 ถึง 30 ก.ย. 2541

คุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน
1 ต.ค. 2545 ถึง 30 ก.ย. 2546

พันเอกหญิง ทานผูห ญิงจิตรวดี จุลานนท
1 ต.ค. 2541 ถึง 30 ก.ย. 2545

คุณวีณา ชินวัตร

1 ต.ค. 2546 ถึง 30 ก.ย. 2547

คุณปยะดา บุญยรัตกลิน

1 ต.ค. 2548 ถึง 30 ก.ย. 2550

คุณหญิงเกศกัญญา พรหโมปกรณ
1 ต.ค. 2547 ถึง 30 ก.ย. 2548

คุณกุลยา เผาจินดา

1 ต.ค. 2550 ถึง 30 ก.ย. 2553
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คณะกรรมการบริหาร
สมาคมแมบานทหารบก
ตุลาคม ๒๕๕๕
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รศ.นราพร จันทรโอชา

ภริยา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
ผบ.ทบ.
นายกสมาคม

10

ÊÁÒ¤ÁáÁ‹ºŒÒ¹·ËÒÃº¡

พล.ท.หญิง สุพัตรา รัตนสุวรรณ

คุณพรวิมล ดิษฐกุล

ภริยา พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ
รอง ผบ.ทบ.
อุปนายก

ภริยา พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล
ผช.ผบ.ทบ.
อุปนายก

คุณมนทกานติ โมกขะสมิต
ภริยา พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต

คุณวิภาดา สีตบุตร
ภริยา พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร

ผช.ผบ.ทบ.
อุปนายก

เสธ.ทบ.
อุปนายก
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กรรมการ

คุณอัญญา สมตน
ภริยา พล.อ.อรุณ สมตน
ปษ.พิเศษ ทบ.

คุณแสงอรุณ กาญจนรัตน
ภริยา พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน
ปษ.พิเศษ ทบ.

คุณเทวี ใบเงิน
ภริยา พล.ท.ณัฐชัย ใบเงิน
รอง เสธ.ทบ.(1)

พ.อ.หญิง บุญรักษา นาควานิช
ภริยา พล.ท.ธีรชัย นาควานิช
รอง เสธ.ทบ.(3)
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คุณพวงเพ็ญ บุญญาธิการ
ภริยา พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ
หน.คณะ ฝสธ.ประจําผูบังคับบัญชา

พ.อ.หญิง สุชาดา เกิดผล
ภริยา พล.ท.อักษรา เกิดผล
รอง เสธ.ทบ.(2)

ผศ.ดร.วรรณวิภา ติตถะสิริ
ภริยา พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ
ปช.ทบ.
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กรรมการ

พ.ต.อ.หญิง จงดี หนองบัว
ภริยา พล.ท.สุชาติ หนองบัว
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.

คุณนราภรณ สมานทรัพย
ภริยา พล.ท.สินธุชัย สมานทรัพย
ผช.เสธ.ทบ.ฝขว.

คุณวรรัตน เฉลิมสุข
ภริยา พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ผช.เสธ.ทบ.ฝยก.

คุณพัชรินทร โรจนภักดี
ภริยา พล.ท.วลิต โรจนภักดี
ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ.

คุณพุดตาน ชัยวงศ
ภริยา พล.ท.สุรเชษฐ ชัยวงศ
ผช.เสธ.ทบ.ฝกร.

คุณพจนี คุมฉายา
ภริยา พล.ท.ไพบูลย คุมฉายา
มทภ.1

คุณประทุมมาศ ชมประสพ
ภริยา พล.ท.จีระศักดิ์ ชมประสพ
มทภ.2
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กรรมการ

คุณสุภาพร ธนารุณ
ภริยา พล.ท.ชาญชัยณรงค ธนารุณ
มทภ.3

คุณวีนัส ธรรมสาโรรัชต
ภริยา พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต
มทภ.4

พลตรีหญิง สาวิณี ฉันทศาสตรโกศล
ภริยา พล.ท.วีรัณ ฉันทศาสตรโกศล
ผบ.นปอ.

คุณหญิงกุสุมา แจมจํารัส
ภริยา พล.ท.สถิต แจมจํารัส
มทน.1

คุณรัตนา สุวรรณนาคร
ภริยา พล.ท.สุรนาท สุวรรณนาคร
มทน.2
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คุณผองพรรณ จันทรโอชา
ภริยา พล.ท.ปรีชา จันทรโอชา
มทน.3

คุณปาลิดา ประถมภัฎ
ภริยา พล.ท.ปฐมพงศ ประถมภัฎ
จก.กช.
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กรรมการ

คุณอัจจิมา จันทรสุวานิชย
ภริยา พล.ท.เกริกชัย จันทรสุวานิชย
จก.สพ.ทบ.

คุณจงวัฒนา พุมหิรัญ
ภริยา พล.ท.ภานุวิชญ พุมหิรัญ
จก.พบ.

คุณอนงค ศรีประเสริฐ
ภริยา พล.ท.วิชิต ศรีประเสริฐ
ผบ.นรด.

คุณอนงค โกสินทรเสนีย
ภริยา พล.ท.ภานุมาศ โกสินทรเสนีย
จก.สส.

พ.อ.หญิง วรัญญา มณีรินทร
ภริยา พล.ท.พอพล มณีรินทร
ผบ.รร.จปร.

คุณโสภา ลิ้นประเสริฐ
ภริยา พล.ท.สมชาย ลิ้นประเสริฐ
จก.พธ.ทบ.

คุณพัชรีนทร ดวงอุไร
ภริยา พล.ท.กฤษฎา ดวงอุไร
ผอ.ศพม.

15

ÊÁÒ¤ÁáÁ‹ºŒÒ¹·ËÒÃº¡

กรรมการ

พ.อ.หญิง นวลทิพย อรุณศรี
เลขานุการ

พล.ต.หญิง มนัสสวาสดิ์ อานุภาพ
เหรัญญิก

คุณอรจิตรา ปราการรัตน
หัวหนาฝายปฏิคม

พ.อ.หญิง พรโพยม บุญศิริ
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ

คุณโชษิตา สีมาสุรรักษ
พล.ต.หญิง อัญรัช สาริกัลยะ
คุณคนึงนิจ ไกรพานนท
นายทะเบียน
หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและกิจกรรมพิเศษ
ผูจัดการรานคา

16

ประวัติความเปนมา
สมาคมแมบานทหารบก
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ประวัติความเปนมาของสมาคมแมบานทหารบก
สมาคมแมบานทหารบก เดิมไดเริ่มจัดตั้งเปนชมรมแมบานทหารบก ตั้งแตป
พุทธศักราช 2509 เพื่อสนับสนุนการทํางานของเหลาทหาร รวมถึงใหการดูแลชวยเหลือ
ครอบครัวของกําลังพล ในดานอาชีพเสริมและสวัสดิการตาง ๆ ภายหลั ง จึ ง ได จ ดทะเบี ย น
เปน สมาคมแมบานทหารบก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2520 โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร
ภริยา พลเอกเสริม ณ นคร ผูบัญชาการทหารบก เปนนายกสมาคมแมบานทหารบกทานแรก
ต อ มานั บ เป น พระกรุ ณ าคุ ณ เป น ล น พ น อย า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด ในโอกาสที่ พระเจ า
วรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณารับเปนองคพระ
อุปถัมภสมาคมแมบานทหารบก เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2522 ดังนั้น เพื่อนอมรําลึกและ
สํานึกในพระกรุณาคุณ ตลอดจนเพื่อเปนเกียรติประวัติและเปนสิริมงคลอยางยิ่ง เหลาสมาชิก
แมบานทหารบก จึงไดยึดถือวันที่ 3 สิงหาคม ของทุกป เปนวันคลายวันสถาปนาสมาคม
แมบานทหารบก เปนตนมา
ที่ตั้งของที่ทําการสมาคมแมบานทหารบกนั้น เดิมเปนอาคารชั้นเดียว ตั้งอยูที่ สโมสร
ทหารบก (เทเวศร) ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสติ กทม. 10300 ตอมา ในป 2554 กองทัพบก
โดย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก ไดกรุณาอนุมัติใหกอสรางที่ทําการ
สมาคมแมบานทหารบกขึ้นใหม ในบริเวณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400 ทั้งนี้เพื่อใหมีพื้นที่กวางขวาง สามารถรองรับการปฏิบัติกิจกรรมของ
สมาชิกสมาคมฯ ได โดยอาคารที่ทําการใหมนี้ เปนอาคาร 2 ชั้น มีหองทรงงาน หองประชุม
ซึ่งนอกจากจะใชสําหรับการประชุมแลว ยังใชสําหรับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิก
สมาคมฯ รวมถึงมีสวนสํานักงานสําหรับคณะกรรมการสมาคมฯ และ สวนรานคาที่จําหนาย
ผลิตภัณฑของสมาชิกสมาคมฯ ทั้งจากหนวยทหารสวนกลางและสวนภูมิภาค
ปจจุบันสมาคมแมบานทหารบกไดรับการแตงตั้งใหเปนองคกรหรือสถานสาธารณกุศล
ลําดับที่ 745 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง สงผลใหผูที่บริจาคเงินใหกับสมาคมฯ
สามารถนําใบเสร็จไปลดหยอนภาษีได
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นโยบาย
สมาคมแมบานทหารบก
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นโยบายการดําเนินงาน
สมาคมแมบานทหารบกดําเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของกองทัพบกโดยผูบัญชาการ
ทหารบก เพื่อเทิดทูนและรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอกองทัพบกและประเทศชาติโดยรวม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1. สนั บ สนุ น และจั ด กิ จ กรรมถวายและเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ ในโอกาสตาง ๆ
2. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆ
3. สนับสนุนโครงการสงเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพื้ น ที่ ทุ ก ภาคของประเทศไทย รวมทั้ ง การเข า ร ว มงานศิ ล ปาชี พ ประจํ า ป ที่ ส วนอั ม พร
งานศิลปแผนดินที่พระที่นั่งอนันตสมาคม เปนตน
4. สนับสนุนใหกําลังพลและครอบครัวดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปน
รูปธรรม โดยจัดใหมกี ารเผยแพรความรูแ ละแนวทางการปฏิบตั ิ ตลอดจนการมอบรางวัลใหแกครอบครัว
กําลังพลที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนตัวอยางแกครอบครัวอื่นตอไป
5. สงเสริมใหครอบครัวกําลังพลมีความรักสามัคคี ทําความดี ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอ
กองทัพบกและสังคมสวนรวม
6. ดูแลสวัสดิการของครอบครัวกําลังพล โดยเฉพาะการดูแลบุตรกอนวัยเรียน บุตรพิการ
การมอบทุนการศึกษา ทุนยังชีพ การสงเสริมใหครอบครัวกําลังพลมีอาชีพเสริม และสนับสนุน
การจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนรายไดใหกับครอบครัว
7. สงเสริมใหครอบครัวกําลังพลมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
สนับสนุนใหมีการออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งการใหความรูเกี่ยวกับโทษ
และพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนการปองกันและแกไขปญหาครอบครัว
8. ดําเนินกิจกรรมบํารุงขวัญกําลังพลและครอบครัว เชน การเยี่ยมกําลังพลที่ปฏิบัติราชการ
ภาคสนามชายแดน การเยีย่ มกําลังพลทีไ่ ดรบั บาดเจ็บจากการปฏิบตั ริ าชการ การเยีย่ มครอบครัวกําลัง
พลตามพื้นที่ตาง ๆ
9. ดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนและกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ชวยเหลือบุคคล
ดอยโอกาสและชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติตาง ๆ

20

ขอบังคับ
สมาคมแมบานทหารบก

(จดทะเบียนแกไข 20 กุมภาพันธ 2555)

ÊÁÒ¤ÁáÁ‹ºŒÒ¹·ËÒÃº¡

ขอบังคับสมาคมแมบานทหารบก
หมวดที่ 1
ชื่อ เครื่องหมาย และที่ตั้งสมาคม
ขอ 1 สมาคมนี้มีชื่อวา “สมาคมแมบานทหารบก” ชื่อยอ “สม.ทบ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ “THAI ARMY WIVES ASSOCIATION” ชื่อยอภาษาอังกฤษ “TAWA”
ขอ 2 เครื่องหมายสมาคม มีลักษณะเปนรูปตรากงจักรสีเหลือง มีพระนามยอ สส. สีนํ้าเงิน
อยูตรงกลาง

ขอ 3 สํานักงานของสมาคม ตั้งอยูที่ เลขที่ 197/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค

ขอ 4 วัตถุประสงคของสมาคม
4.1 สงเสริม แนะนํา และฝกอาชีพใหกับครอบครัวทหารบก ใหไดใชเวลาวางในทางที่เปน
ประโยชน และชวยเพิ่มพูนรายได ใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่งดวย
4.2 บํารุงขวัญและชวยเหลือครอบครัวทหารบกชั้นผูนอย ที่ประสบความเดือดรอน
4.3 สงเสริมและสนับสนุนใหรวมกลุมครอบครัวทหารบก ทํากิจกรรมที่สรางสรรคเพื่อความ
มั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
4.4 ใหคําปรึกษาและแนะนําแกครอบครัวทหารบก ที่ไดรับความเดือดรอนหรือไดรับความ
ไมเปนธรรม
4.5 สนับสนุนโครงการดานสวัสดิการของแตละหนวย เพือ่ ชวยใหครอบครัวทหารบกไดมกี าร
ครองชีพที่ดีขึ้น
4.6 ชวยเหลือ และบํารุงขวัญกําลังใจแกกําลังพลของกองทัพบก ผูทําหนาที่ปกปอง
แผนดินไทย
4.7 จําหนายผลิตภัณฑของสมาชิก และของครอบครัวทหารบก ตลอดจนผลิตภัณฑของ
โครงการพระราชดําริตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
4.8 สนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณกุศลอื่นๆ ตามความเหมาะสม
4.9 ไมเกี่ยวของกับการเมือง
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เพื่อประโยชนแหงขอบังคับนี้
“ภริยาทหารบก” หมายความถึง ภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของขาราชการทหารบกประจําการ
และนอกประจําการ ที่สังกัดกองทัพบก
“ครอบครัวทหารบก” หมายความถึง คูสมรส บุตร และบิดามารดาของขาราชการทหารบกประจํา
การและนอกประจําการ ที่สังกัดกองทัพบก
หมวดที่ 3
สมาชิก
ขอ 5 สมาชิกของสมาคม ไดแก บุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ 6 ซึ่งไดยื่นความจํานง และคณะ
กรรมการบริหารมีมติรับเขาเปนสมาชิก หรือเปนไปตามเงื่อนไขในขอ 7
ขอ 6 สมาชิกของสมาคมตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
6.1 เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว
6.2 เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย
6.3 ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 เปนภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของขาราชการทหารบกประจําการหรือนอกประจําการ
ที่สังกัดกองทัพบก
6.5 ไมเปนบุคคลลมละลายหรือตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตกระทําผิดโดย
ประมาทหรือลหุโทษ
ขอ 7 ใหผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมตอ
เลขานุการ โดยมีสมาชิกรับรองอยางนอย 1 คน และใหเลขานุการปดประกาศรายชือ่ ผูส มัครไว ณ สํานักงาน
ของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน เพื่อใหสมาชิกอื่นๆ ของสมาคม จะไดคัดคานการสมัครนั้น เมื่อ
ครบกําหนดประกาศแลว ใหเลขานุการนําใบสมัครและหนังสือคัดคานของสมาชิก (ถามี) เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาวาจะรับหรือไมรับเขาเปนสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการ
บริหารพิจารณาการสมัครแลว ผลเปนประการใดใหเลขานุการแจงใหผูสมัครทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ สมาชิก
ภาพของผูสมัคร ใหเริ่มตั้งแตวันที่คณะกรรมการบริหารมีมติรับเขาเปนสมาชิก
เพื่อประโยชนแหงขอบังคับนี้ ใหถือวาสมาชิกภาพของภริยาของผูดํารงตําแหนงตาม ขอ 12 เริ่มนับ
ตั้งแตวันที่สามีไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหดํารงตําแหนงดังกลาว เวนแตภริยาของผูดํารง
ตําแหนงนั้น จะไดเปนสมาชิกของสมาคมอยูกอนแลว หรือภริยาของผูดํารงตําแหนงนั้น แสดงเจตนาโดย
ชัดแจงวาไมประสงคจะเปนสมาชิกของสมาคม
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ขอ 8 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ
8.1 ตาย
8.2 ลาออก โดยแจงเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการบริหาร
8.3 คณะกรรมการบริหารลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการที่มา
ประชุม เพราะเหตุ
ก) ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข) ประพฤติตนเปนปฏิปกษ หรือนํามาซึ่งความเสื่อมเสียใหแกสมาคม
ค) ฝาฝนขอบังคับของสมาคมอยางรายแรง
8.4 เมื่อสิ้นสุดการสมรสโดยการหยา หรือมีการกลาวอางวาการสมรสเปนโมฆะ หรือมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหการสมรสเปนโมฆะ
8.5 ขาดคุณสมบัติตามขอ 6
ขอ 9 สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
9.1 มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
9.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการบริหาร
9.3 มีสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ ที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
9.4 มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได คนละหนึ่ง
คะแนนเสียง
9.5 มีสิทธิรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งหรือดํารงตําแหนงกรรมการของสมาคมตามขอบังคับนี้
9.6 มีสิทธิเขาชื่อรวมกันรองขอให คณะกรรมการบริหารจัดประชุมใหญวิสามัญไดตามหลัก
เกณฑที่กําหนดในขอบังคับนี้
9.7 มีหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
9.8 มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
9.9 มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินกิจการตาง ๆ ของสมาคม
9.10 มีหนาที่รวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
9.11 มีหนาที่ชวยเผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
หมวดที่ 4
การดําเนินกิจการของสมาคม
ขอ 10 ใหมีคณะกรรมการบริหารขึ้นคณะหนึ่ง จํานวนไมเกินสี่สิบหาคน ประกอบดวย
10.1 กรรมการตามตําแหนงของสามี จํานวนไมเกินสามสิบหกคน
10.2 กรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามขอ 12 จํานวนอยางนอยเจ็ดคน แตไมเกินยี่สิบคน
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ขอ 11 กรรมการตามตําแหนงของสามี ประกอบดวย ภริยาผูบ ญ
ั ชาการทหารบก เปนนายกสมาคมโดย
ตําแหนง ภริยารองผูบัญชาการทหารบก, ภริยาประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก, ภริยาผูชวยผูบัญชาการ
ทหารบก (1) และ (2) และภริยาเสนาธิการทหารบก เปนอุปนายกสมาคม คนที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 โดย
ตําแหนง ตามลําดับ ภริยาที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก 2 ทาน, ภริยาหัวหนาคณะนายทหารฝายเสนาธิการ
ประจําผูบังคับบัญชา, ภริยารองเสนาธิการทหารบก (1), (2) และ (3), ภริยาผูชวยเสนาธิการทหารบกฝาย
กําลังพล, ฝายขาว, ฝายยุทธการ, ฝายสงกําลังบํารุง, ฝายกิจการพลเรือน, ภริยาปลัดบัญชีทหารบก,
ภริยาแมทัพภาคที่ 1, 2, 3 และ 4 ภริยาผูบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ, ภริยาผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก, ภริยาแมทัพนอยที่ 1, 2 และ 3, ภริยาเจากรมการทหาร
ชาง, ภริยาเจากรมการทหารสือ่ สาร, ภริยาเจากรมสรรพาวุธทหารบก, ภริยาเจากรมพลาธิการทหารบก, ภริยา
เจากรมแพทยทหารบก, ภริยาผูอํานวยการศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา, ภริยาผูบัญชาการหนวย
บัญชาการรักษาดินแดน, ภริยาผูบ ญ
ั ชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, ภริยาเจากรมยุทธศึกษาทหาร
บก เปนกรรมการโดยตําแหนง
ในกรณีที่ผูบัญชาการทหารบกไมมีภริยา หรือมีแตไมสามารถรับหนาที่ได ใหอุปนายกสมาคม
ตามลําดับ เปนนายกสมาคม จนกวาจะมีภริยาของผูบัญชาการทหารบก เปนนายกสมาคม
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอื่น ๆ ไมมีภริยา หรือมีแตไมสามารถรับหนาที่ได ใหกรรมการตําแหนงนั้น
วางลง จนกวาผูดํารงตําแหนงนั้น จะมีภริยาหรือสามารถรับหนาที่ได
ขอ 12 ใหนายกสมาคมแตงตั้งสมาชิกของสมาคมเปนกรรมการในตําแหนง เลขานุการ, เหรัญญิก,
ปฏิคม, ประชาสัมพันธ, นายทะเบียน, สวัสดิการสังคมและกิจกรรมพิเศษ, ผูจัดการรานคาและตําแหนง
อื่น ๆ จํานวนไมเกิน ยี่สิบคน
ถากรรมการตําแหนงใดวางลงกอนครบวาระ ใหนายกสมาคมแตงตัง้ สมาชิกของสมาคมเปนกรรมการ
แทนตําแหนงที่วางนั้น กรรมการที่แตงตั้งขึ้นใหมนี้ ใหดํารงตําแหนงไดเทาวาระของผูซึ่งตนแทนเทานั้น
ขอ 13 คณะกรรมการบริหารของสมาคมมีตําแหนงและหนาที่โดยสังเขป ดังนี้
13.1 นายกสมาคม มีหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม เปนผูแทนของ
สมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
การประชุมใหญของสมาคม และแตงตั้งถอดถอนกรรมการหรือเจาหนาที่ ในตําแหนงตาง ๆ ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
13.2 อุปนายกสมาคม มีหนาทีเ่ ปนผูช ว ยนายกสมาคมในการบริหารกิจการของสมาคม ปฏิบตั ิ
หนาที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ทั้งนี้ การทําหนาที่แทน
นายกสมาคมใหเปนไปตามลําดับตําแหนง
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13.3 เลขานุการ มีหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคม เปนหัวหนาเจาหนาที่ของสมาคม
ในการปฏิบัติงานภายในสมาคม และปฏิบัติตามคําสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในการประชุมตาง ๆ ของสมาคม
13.4 เหรัญญิก มีหนาทีเ่ กีย่ วกับการเงินทัง้ หมดของสมาคม เปนผูจ ดั ทําบัญชีรายรับรายจาย
บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บหลักฐานตาง ๆ ของสมาคมไวเพื่อการตรวจสอบ
13.5 ปฏิคม มีหนาที่ในการเชิญและตอนรับแขกของสมาคม จัดเตรียมสถานที่การจัดงาน
และการประชุมตาง ๆ ของสมาคม
13.6 นายทะเบียน มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม
13.7 ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรกิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมไปยังสมาชิก
และบุคคลทั่วไป ใหเปนที่รูจักแพรหลาย
13.8 สวัสดิการสังคมและกิจกรรมพิเศษ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบชวยเหลือสงเสริมสวัสดิการ และ
ใหความรูดานสุขภาพพลานามัยแกสมาชิกและครอบครัว จัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของสมาคม ซึ่ง
เปนประโยชนตอสมาชิกหรือตอสังคมสวนรวม
13.9 ผูจัดการรานคา มีหนาที่จัดหาสินคา เพื่อมาจําหนายที่รานคาของสมาคม ควบคุมดูแล
การจําหนายสินคา และผาตัดเครือ่ งแบบแมบา นสมาคม และปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีน่ ายกสมาคม มอบหมาย
13.10 กรรมการอื่นๆ ปฏิบัติหนาที่ตามที่นายกสมาคม หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ขอ 14 ใหกรรมการตามขอ 11 อยูในวาระตามการดํารงตําแหนงของสามี และใหกรรมการตามขอ
12 อยูในวาระตามการดํารงตําแหนงของนายกสมาคม
เมือ่ กรรมการชุดใหมยงั ไมไดรบั อนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ ใหกรรมการทีค่ รบวาระรักษา
การไปพลางกอน จนกวากรรมการชุดใหม จะไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อไดรับ
อนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการแลว ใหทําการรับและสงมอบงานใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต
วันที่กรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน จากทางราชการ
ขอ 15 กรรมการของสมาคมอาจพนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการพนตําแหนงตามวาระดวยเหตุผล
ดังตอไปนี้
15.1 ตาย
15.2 ลาออก
15.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
15.4 ที่ประชุมใหญมีมติใหพนจากตําแหนง
15.5 เมื่อสามียายออกจากกองทัพบก
ขอ 16 กรรมการที่ประสงคจะขอลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอคณะกรรมการบริหาร และ
ใหพนจากตําแหนง เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติใหลาออก
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ขอ 17 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของสมาคม ตามวัตถุประสงคและ
ภายใตขอบังคับนี้ ตลอดจนตราระเบียบใด ๆ ได โดยไมขัดแยงกับขอบังคับของสมาคมนี้
ขอ 18 คณะกรรมการบริหารตองประชุมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการของสมาคม
ในกรณีที่จําเปน นายกสมาคมอาจเรียกประชุมเปนวาระพิเศษได
ขอ 19 การประชุมของคณะกรรมการบริหาร ตองมีกรรมการเขารวมประชุมเกินกวากึง่ หนึง่ ของจํานวน
กรรมการที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม
การออกเสียงเพือ่ ลงมติใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตทปี่ ระชุมจะมีมติใหออกเสียงเพือ่ ลงมติโดยวิธลี บั
เวนแตกจิ การทีข่ อ บังคับนีก้ าํ หนดไวเปนอยางอืน่ มติของทีป่ ระชุมใหถอื เอาเสียงขางมากของจํานวนกรรมการ
ที่มาประชุม หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานการประชุมออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
ขอ 20 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ถานายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหกรรมการคนใดคนหนึง่ ทีไ่ ดรบั มอบหมายเปนประธานการประชุมในคราว
นั้น
หมวดที่ 5
การประชุมใหญ
ขอ 21 การประชุมใหญของสมาคมมี 2 ชนิด คือ
21.1 การประชุมใหญสามัญ
21.2 การประชุมใหญวิสามัญ
ขอ 22 คณะกรรมการบริหารตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ๆ ละ 1 ครั้ง
ขอ 23 เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการบริหารจะเรียกประชุมใหญวิสามัญได
ขอ 24 สมาชิกจํานวนไมนอ ยกวาหนึง่ ในหาของจํานวนสมาชิกทัง้ หมด หรือสมาชิกจํานวนไมนอ ยกวา
หนึ่งรอยคน อาจทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการบริหาร ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ โดยในหนังสือ
รองขอนั้นตองระบุวาประสงคจะใหเรียกประชุมเพื่อการใด
ขอ 25 ใหเลขานุการแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกทราบลวงหนา เปนลายลักษณอักษร ไม
นอยกวาเจ็ดวัน โดยใหระบุวนั เวลา และสถานทีใ่ หชดั เจน และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว ณ สํานักงาน
ของสมาคม เปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน กอนถึงกําหนดนัดประชุมใหญ
ขอ 26 การประชุมใหญสามัญประจําป ตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้
26.1 แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมา ใหสมาชิกรับทราบ

27

ÊÁÒ¤ÁáÁ‹ºŒÒ¹·ËÒÃº¡

26.3 เลือกตั้งผูสอบบัญชี สําหรับปตอไป
26.4 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ขอ 27 ในการประชุมใหญ จะตองมีสมาชิกเขารวมประชุม ไมนอ ยกวาหนึง่ ในสามของจํานวนสมาชิก
ทัง้ หมด หรือจํานวนไมนอ ยกวาหาสิบคน จึงจะถือวาครบองคประชุม แตถา เมือ่ ถึงเวลาประชุม ยังมีสมาชิก
เขารวมประชุมไมครบองคประชุม ก็ใหเลื่อนการประชุมคราวนั้นไป และใหจัดประชุมอีกครั้งภายในสิบสี่วัน
นับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
ขอ 28 การลงมติตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับนี้มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือคะแนน
เสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานการประชุมออกเสียง
ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง
ขอ 29 ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ไดรับมอบหมาย ทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น
หมวดที่ 6
การเงินและทรัพยสิน
ขอ 30 การเงินและทรัพยสินทั้งหมด ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เงินสดของ
สมาคม ถามี ใหนําฝากธนาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายแหงใดแหงหนึ่ง
ขอ 31 การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือเหรัญญิก
หรือผูชวยเหรัญญิก ลงนามรวมกันสองในสามคน จึงจะถือวาใชได
ขอ 32 ใหนายกสมาคมหรืออุปนายกที่ไดรับมอบหมาย มีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไม
เกินสองแสนบาท และจะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งตอไป ถาเกินกวานั้น
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกอน
ขอ 33 ใหเหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกินหนึ่งแสนบาท ถาเกินกวาจํานวน
นี้ ใหฝากไวกับธนาคารซึ่งคณะกรรมการบริหารกําหนด ในนามของสมาคม ในโอกาสแรกที่อํานวยให การ
เบิกจายเงินจากธนาคารตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือเหรัญญิก หรือผูชวยเหรัญญิก ลงนามรวม
กันสองในสามคน ในการเบิกจายทุกครั้ง
ขอ 34 เหรัญญิกจะตองจัดทําบัญชีรายรับรายจาย และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการ
การรับหรือจายเงินทุกครั้งจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ
ขอ 35 ผูสอบบัญชีจะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ได
รับอนุญาต
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หมวดที่ 7
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม
ขอ 36 ขอบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแกไขได โดยมติที่ประชุมใหญ โดยมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุมใหญ
ขอ 37 สมาคมยอมเลิกไดโดยมติทปี่ ระชุมใหญ โดยมีคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสามในสีข่ องจํานวน
สมาชิกที่เขาประชุมใหญ เวนแตมีเหตุตองเลิกตามกฎหมาย
ขอ 38 เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ตองจัดใหมีการชําระบัญชี เมื่อทรัพยสิน
เหลืออยูเทาใด ใหโอนใหแกกองทัพบก เพื่อเปนสวัสดิการของขาราชการและลูกจางสังกัดกองทัพบก
หมวดที่ 8
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ 39 การตีความขอบังคับของสมาคม หากเปนที่สงสัย ใหที่ประชุมใหญโดยเสียงขางมากของ
ที่ประชุมชี้ขาด
ขอ 40 ใหนาํ บทบัญญัตแิ หงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยสมาคมมาใชบงั คับ ในเมือ่
ขอบังคับของสมาคมมิไดกําหนดไว และหากมีขอบังคับใดขัดกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ก็
ใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขอ 41 สมาคมตองไมดําเนินการหาผลประโยชนมาแบงปนกัน หรือเพื่อบุคคลใด นอกจากเพื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของสมาคมเอง
*******************
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การจัดมาลัยขอพระกร-สิ่งของ
ที่จะทูลเกลาฯ ถวาย

พานทองทรงรัฐธรรมนูญ ขนาดกวาง 8 นิ้ว
ตรึงผาสูงเสมอปากพาน ไมมีผาคลุมหอยชาย

มาลัยขอพระกร ตองมีขนาดเหมาะสม สวยงามสมพระเกียรติ
ขณะถวาย ถือพานใหระยาอยูดานหนา

ชอดอกไม ตองมีขนาดเหมาะสม สวยงามสมพระเกียรติ
ขณะถวาย ใหกานชออยูทางซายมือของผูถวาย
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การถวายมาลัยขอพระกร

- ผูทูลเกลาฯ ถวาย (หรือผูถวาย)
ถือพานมาลัยขอพระกร
โดยใหระยาอยูดานหนา

- ผูรวมรับเสด็จ อยูในแถวใหเรียบรอย

- เมื่อเสด็จพระราชดําเนิน (หรือเสด็จ) มาถึงหนาผูทูลเกลาฯ ถวาย (หรือผูถวาย) ใหผูรวมรับเสด็จทุกคน
ถวายความเคารพ ดวยการถอนสายบัวโดยพรอมเพรียงกัน
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- ผูทูลเกลาฯ ถวาย (หรือผูถวาย) มาลัยขอพระกร ควรกาวออกมาขางหนา 1 กาว และยอเขาขางถนัด
เรี่ยพื้นขางหนึ่ง เพื่อทูลเกลาฯ ถวาย (หรือถวาย) สวนผูรวมรับเสด็จ ยืนอยูในทาตรง และสํารวม

- เมื่อทูลเกลาฯ ถวาย (หรือถวาย) เสร็จแลว ใหผูที่ทูลเกลาฯ ถวาย (หรือถวาย) ถอยหลังกลับเขาไปยืน
ในตําแหนงเดิม เผื่อมีพระราชปฏิสันถาร (หรือพระปฏิสันถาร) ดวย แตหากเสด็จพระราชดําเนิน (หรือเสด็จ)
ผานไป ใหถวายความเคารพพรอมกันอีกครั้ง
- ยืนรอสงเสด็จจนลับสายตา แลวถวายความเคารพ ดวยการถอนสายบัว
หมายเหตุ : การทูลเกลาฯ ถวาย (หรือถวาย) มาลัยขอพระกร ขางตน
สามารถใชไดกับการทูลเกลาฯ ถวาย (หรือถวาย) ชอดอกไม หรือสิ่งของ
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เครื่องแบบแมบานทหารบก
แบบที� 1 เครื� องแบบแม่ บ้านชุดใหญ่
ดานหนา





ดานหลัง

ใชผาสีเขียวของสมาคมฯ ตัดแบบสูท
ติดกระดุมสีทอง เม็ดใหญ 2 เม็ด
และกระดุมสีทองเม็ดเล็กที่แขน ขางละ 2 เม็ด
มีกระเปาปะ 3 ใบ ประกอบดวยกระเปา
ติดตราสมาคมฯ ที่หนาอกดานซาย 1 ใบ
และดานลางขางละ 1 ใบ

เสื้อตัวใน





ใชผาลายตราสมาคมฯ
คอปกฮาวาย สาบซอน (ซอนกระดุม)
แขนยาวแบบเชิ้ต

กระโปรง





ใชผาสีเขียวของสมาคมฯ
มีจีบทบ 2 ขาง ทั้งดานหนา
และดานหลังลงมาปลอยเหนือเขา
กระโปรงยาวครึ่งนอง

หมายเหตุ ขณะสวมใส่ ปกเสือ� ตัวในทับบนปกเสือ� สูท (ดังภาพ)
สวนประกอบเครื่องแบบ : ป้ ายชื อ� , กระเป๋ าสีดํา, รองเท้าหุม้ ส้นแบบเรี ยบสีดํา ส้นสูงไม่เกิ น 3 นิ� ว
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เครื่องแบบแมบานทหารบก
แบบที� 2 เครื� องแบบแม่ บ้านชุดเล็ก

เสื้อ





ใชผาลายตราสมาคมฯ
คอปกฮาวาย สาบซอน (ซอนกระดุม)
แขนยาวแบบเชิ้ต

กระโปรง







ใชผาสีเขียวของสมาคมฯ
ขอบเอวขนาด 1 นิ้ว
มีจีบทบ 2 ขาง ทั้งดานหนา
และดานหลังลงมาปลอยเหนือเขา
กระโปรงยาวครึ่งนอง
เข็มขัดใชผาสีเดียวกับกระโปรง
ความกวาง 1 นิ้ว
หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 1 นิ้ว
หุมดวยผาสีเดียวกับกระโปรง

สวนประกอบเครื่องแบบ : ป้ ายชื อ� , กระเป๋ าถือแบบเรี ยบสีดํา หรื อลายพราง หรื อลายทีส� มาคมกําหนด,
รองเท้าหุม้ ส้นแบบเรี ยบสีดํา
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เครื่องแบบแมบานทหารบก

แบบที� 3 เครื� องแบบชุดซาฟารี เขียว-กระโปรง
ดานหนา









ดานหลัง

ใชผาสีเขียวของสมาคมฯ
ตัดแบบซาฟารี ปกเทเลอร แขนสั้นเหนือศอก
บามีอินทรธนู, มีกระเปาปะ 3 ใบ
ดานหลังแยก 3 เกล็ด, เกล็ดกลางผาซอน
มีผาคาดระหวางตะเข็บซาย-ขวา
ทาบผานเกล็ดกลาง ระดับเอว
ปลายผาคาดติดกระดุมขางละ 1 เม็ด
กระดุมหุมดวยผาสีเดียวกับเสื้อ

กระโปรง






ใชผาสีเขียวของสมาคมฯ
มีจีบทบ 2 ขาง ทั้งดานหนา
และดานหลัง ตีเกล็ดจากเอว
ลงมาปลอยเหนือเขา
กระโปรงยาวครึ่งนอง

สวนประกอบเครื่องแบบ : ป้ ายชื อ� , กระเป๋ าถือแบบเรี ยบสีดํา หรื อลายพราง หรื อลายทีส� มาคมกําหนด,
รองเท้าหุม้ ส้นแบบเรี ยบสีดํา
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เครื่องแบบแมบานทหารบก
แบบที� 4 เครื� องแบบชุดซาฟารี เขียว-กางเกง
ดานหลัง

ดานหนา










ใชผาสีเขียวของสมาคมฯ
ตัดแบบซาฟารี ปกเทเลอร แขนสั้นเหนือศอก
บามีอินทรธนู, มีกระเปาปะ 3 ใบ
ดานหลังแยก 3 เกล็ด, เกล็ดกลางผาซอน
มีผาคาดระหวางตะเข็บซาย-ขวา
ทาบผานเกล็ดกลาง ระดับเอว
ปลายผาคาดติดกระดุมขางละ 1 เม็ด
กระดุมหุมดวยผาสีเดียวกับเสื้อ
เสื้อที่ใสกับกางเกง ตองยาวคลุมสะโพกลาง






กางเกง

ใชผาสีเขียวของสมาคมฯ
ตัดทรงหลวม ขาตรง
ปลายขากวาง 8 - 10 นิ้ว
ความยาวขากางเกงปดตาตุม

สวนประกอบเครื่องแบบ : ป้ ายชื อ� , กระเป๋ าถือแบบเรี ยบสีดํา หรื อลายพราง หรื อลายทีส� มาคมกําหนด,
รองเท้าหุม้ ส้นแบบเรี ยบสีดํา
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เครื่องแบบแมบานทหารบก
แบบที� 5 เครื� องแบบชุดซาฟารี ลาย-กระโปรง
เสื้อซาฟารีลาย

ดานหลัง

ดานหนา






กระโปรง







ใชผาลายของสมาคมฯ
ตัดแบบซาฟารี ปกเทเลอร แขนสั้นเหนือศอก
ใชกระดุมปมตราสมาคมฯ 4 เม็ด
รังดุมใชผาสีเขียว
ผาขลิบเขียว ขนาดกวาง 1 ซม. ขลิบปก แขน
กระเปาตามแบบ
กระเปาปะดานลาง ขางละ 1 ใบ

ใชผาสีเขียวของสมาคมฯ
มีจีบทบ 2 ขาง ทั้งดานหนา
และดานหลังลงมาปลอยเหนือเขา
กระโปรงยาวครึ่งนอง

สวนประกอบเครื่องแบบ : ป้ ายชื อ� , กระเป๋ าถือแบบเรี ยบสีดํา หรื อลายพราง หรื อลายทีส� มาคมกําหนด,
รองเท้าหุม้ ส้นแบบเรี ยบสีดํา
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เครื่องแบบแมบานทหารบก
แบบที� 6 เครื� องแบบชุดซาฟารี ลาย-กางเกง
เสื้อซาฟารีลาย

ดานหลัง

ดานหนา
กางเกง




ใชผาลายของสมาคมฯ
ตัดแบบซาฟารี ปกเทเลอร แขนสั้นเหนือศอก
ใชกระดุมปมตราสมาคมฯ 4 เม็ด
รังดุมใชผาสีเขียว
ผาขลิบเขียว ขนาดกวาง 1 ซม. ขลิบปก แขน
กระเปาตามแบบ
กระเปาปะดานลาง ขางละ 1 ใบ
เสื้อที่ใสกับกางเกง ตองยาวคลุมสะโพกลาง






ใชผาสีเขียวของสมาคมฯ
ตัดทรงหลวม ขาตรง
ปลายขากวาง 8 - 10 นิ้ว
ความยาวขากางเกงปดตาตุม







สวนประกอบเครื่องแบบ : ป้ ายชื อ� , กระเป๋ าถือแบบเรี ยบสีดํา หรื อลายพราง หรื อลายทีส� มาคมกําหนด,
รองเท้าหุม้ ส้นแบบเรี ยบสีดํา

41

ÊÁÒ¤ÁáÁ‹ºŒÒ¹·ËÒÃº¡

การแตงกายของแมบานทหารบกที่ถูกตอง
1. เมื่อเขาเฝาฯ รับเสด็จ หรือตามเสด็จ ในพื้นที่ตาง ๆ
1.1 การแตงกาย ใชเครื่องแบบแมบานชุดใหญที่ถูกตองตามแบบที่กําหนดไว
1.2 การแตงกายเมื่อตามเสด็จฯ ในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ
ตามเสด็จฯ สามารถสวมเครื่องแบบแมบานชุดซาฟารีเขียว-กางเกงได ทั้งนี้ขอให
หนวยไดพจิ ารณาความเหมาะสม เพือ่ เปนการนอมเกลานอมกระหมอมถวายพระ
เกียรติยศสูงสุดทุกพระองค
1.3 ปายชือ่ ติดทีห่ นาอกดานขวา และเข็มทีร่ ะลึกตาง ๆ ตองประดับตามทีห่ นวยกําหนด
ไวใหถูกตอง
1.4 ทรงผม จัดทรงใหเรียบรอย ผมยาวตองเก็บรวบหรือเกลา ในกรณีที่จําเปนตองใช
ที่คาดผม ใหใชที่คาดผมสีดํา แบบเรียบขนาดเล็ก
1.5 เครื่องประดับควรประดับเทาที่จําเปน โดยใชแบบเรียบรอย แตงพองาม ตางหู
ควรใชแบบติดหู
1.6 กระเปาถือ ใชแบบเรียบสีดํา
1.7 รองเทาหุมสน แบบเรียบสีดํา โดยสนสูงไมเกิน 3 นิ้ว
1.8 สวมถุงนองสีเนื้อ
1.9 ไมควรสวมแวนตาดํา หรือใชรม
2. เมื่อเดินทางตรวจเยี่ยมหนวย ตอนรับคณะ หรือรวมงานพิธีการ
2.1 การแตงกาย คณะตรวจเยี่ยม ใชเครื่องแบบชุดซาฟารีเขียว-กระโปรง หรือ
ชุดซาฟารีเขียว-กางเกง
2.2 คณะในพื้ น ที่ ที่ ใ ห ก ารต อ นรั บ ใช เ ครื่ อ งแบบชุ ด ซาฟารี ล าย-กระโปรง หรื อ
ชุดซาฟารีลาย-กางเกง
42
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2.3 ปายชือ่ ติดทีห่ นาอกดานขวา และเข็มทีร่ ะลึกตางๆ ตองประดับตามทีห่ นวยกําหนด
ไวใหถูกตอง
2.4 ทรงผม จัดทรงใหเรียบรอย ผมยาวตองเก็บรวบหรือเกลา ในกรณีทจี่ าํ เปนตองใช
ที่คาดผม ใหใชที่คาดผมสีดํา แบบเรียบขนาดเล็ก
2.5 เครื่องประดับเทาที่ จําเปน โดยใชแบบเรียบรอย แตงพองาม ตางหู ควรใชแบบ
ติดหู
2.6 กระเปาถือ ใชแบบเรียบสีดํา หรือลายพราง หรือลายที่สมาคมกําหนด
2.7 รองเทาหุมสน แบบเรียบสีดํา
3. เมื่อรวมงานอื่น ๆ
3.1 การแตงกาย ชุดสุภาพ หรือชุดสวยงาม
3.2 เสื้อเปนแบบมีแขน คอเสื้อมิดชิด
3.3 ใหใชชุดกระโปรงเทานั้น ความยาวกระโปรงตองคลุมเขา
3.4 การผาชายกระโปรงเพื่อใหเดินสะดวก ตองเปนแบบผาซอน 5 - 8 นิ้ว
3.5 ใชชุดกางเกงเฉพาะเมื่อสั่ง
3.6 เครื่องประดับ ใชแบบเรียบรอย แตพองาม
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ลําดับ
1
2

รายชื�อ

สามี

โทรศัพท์

คุณหญิงจรัสลักษณ บํารุงพงศ
คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร

พล.อ.บุญชัย
พล.อ.เสริม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0-2246-3128
08-1312-0787,
0-2245-3302-3, 0-2271-1161 (มูลนิธิ อผศ.)
คุณหญิงจวบ จิรโรจน
พล.อ.สิทธิ
0-2573-3325
ม.ร.ว.มาลีพันธุ จารุมณี
พล.อ.ประยุทธ 0-2587-9030
คุณหญิงสารสิริ แสงทวีป
พล.อ.จุไท
0-2530-1829
คุณหญิงพันธเครือ ยงใจยุทธ
พล.อ.ชวลิต
0-2588-3533
คุณหญิงวรรณี คราประยูร
พล.อ.สุจินดา 0-2241-0154
แพทยหญิง คุณหญิงสุมนา หนุนภักดี พล.อ.อิสระพงศ 0-2573-5577, 0-2574-2588
พันตรีหญิง คุณหญิงมาลี วงศวานิช
พล.อ.วิมล
0-2916-9990-2
คุณหญิงอรวรรณ ฐานะจาโร
พล.อ.เชษฐา
0-2503-2899
พันเอกหญิง ทานผูห ญิงจิตรวดี จุลานนท พล.อ.สุรยุทธ 08-1816-9805
คุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน
พล.อ.สมทัต
08-1845-9154, 0-2243-1358

13

คุณวีณา ชินวัตร

พล.อ.ชัยสิทธิ์

0-2272-6980

14
15
16

คุณหญิงเกศกัญญา พรหโมปกรณ
คุณปยะดา บุญยรัตกลิน
คุณกุลยา เผาจินดา

พล.อ.เทพทัต
พล.อ.สนธิ
พล.อ.อนุพงษ

08-1833-6754
08-1807-3488
08-1443-4355
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คณะกรรมการบริหาร
ลําดับ

รายชื�อ

1 รศ.นราพร
จันทรโอชา
(นายกสมาคมแมบานทหารบก)
2 พล.ท.หญิง สุพัตรา รัตนสุวรรณ
(อุปนายก)
3 คุณพรวิมล
ดิษฐกุล
(อุปนายก)
4 คุณมนทกานติ
โมกขะสมิต
(อุปนายก)
5 คุณวิภาดา
สีตบุตร
(อุปนายก)
6 คุณอัญญา
สมตน
7 คุณแสงอรุณ
กาญจนรัตน
8 คุณพวงเพ็ญ
บุญญาธิการ
9 คุณเทวี
ใบเงิน
10 พ.อ.หญิง สุชาดา เกิดผล
11 พ.อ.หญิง บุญรักษา นาควานิช
12 ผศ. ดร.วรรณวิภา ติตถะสิริ
13 พ.ต.อ.หญิง จงดี หนองบัว
14 คุณนราภรณ
สมานทรัพย
15 คุณวรรัตน
เฉลิมสุข
16 คุณพัชรินทร
โรจนภักดี
17 คุณพุดตาน
ชัยวงศ
18 คุณพจนี
คุมฉายา
19 คุณประทุมมาศ ชมประสพ
20 คุณสุภาพร
ธนารุณ
21 คุณวีนัส
ธรรมสาโรรัชต
22 พล.ต.หญิง สาวิณี ฉันทศาสตรโกศล
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สามี

ตําแหน่ ง

โทรศัพท์

พล.อ.ประยุทธ

ผบ.ทบ.

08-1812-3281

พล.อ.ดาวพงษ

รอง ผบ.ทบ.

08-1809-9446

พล.อ.ศิริชัย

ผช.ผบ.ทบ.(1)

พล.อ.จิระเดช

ผช.ผบ.ทบ.(2)

08-1286-7900,
0-2509-8830
08-1012-3345

พล.อ.อุดมเดช

เสธ.ทบ.

08-9927-4801

พล.อ.อรุณ
พล.อ.สุรศักดิ์
พล.อ.ยอดยุทธ
พล.ท.ณัฐชัย
พล.ท.อักษรา
พล.ท.ธีรชัย
พล.ท.ชาตอุดม
พล.ท.สุชาติ
พล.ท.สินธุชัย
พล.ท.ฉัตรเฉลิม
พล.ท.วลิต
พล.ท.สุรเชษฐ
พล.ท.ไพบูลย
พล.ท.จีรศักดิ์
พล.ท.ชัยณรงค
พล.ท.อุดมชัย
พล.ท.วีรัณ

ปษ.พิเศษ ทบ.
ปษ.พิเศษ ทบ.
หน.คณะ ฝสธ.
รอง เสธ.ทบ.(1)
รอง เสธ.ทบ.(2)
รอง เสธ.ทบ.(3)
ปช.ทบ.
ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.
ผช.เสธ.ทบ.ฝขว.
ผช.เสธ.ทบ.ฝยก.
ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ.
ผช.เสธ.ทบ.ฝกร.
มทภ.1
มทภ.2
มทภ.3
มทภ.4
ผบ.นปอ.

08-4017-1050
08-1911-4135
08-5222-2424
08-1564-9178
08-1332-7990
08-9206-5175
08-1989-7878
08-1583-6539
08-9925-2359
08-9969-4219
08-1842-5034
08-9839-8338
08-1348-3999
08--1999-3688
08-1953-2046
08-1541-2545
08-1848-6721
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ลําดับ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายชื�อ
คุณหญิงกุสุมา
แจมจํารัส
คุณรัตนา
สุวรรณนาคร
คุณผองพรรณ
จันทรโอชา
คุณปาลิดา
ประถมภัฎ
คุณอัจจิมา
จันทรสุวานิชย
คุณจงวัฒนา
พุมหิรัญ
คุณอนงค
ศรีประเสริฐ
คุณอนงค
โกสินทรเสนีย
พ.อ.หญิง วรัญญา มณีรินทร
คุณโสภา
ลิ้นประเสริฐ
คุณพัชรินทร
ดวงอุไร
พ.อ.หญิง นวลทิพย อรุณศรี
(เลขานุการ)
พล.ต.หญิงมนัสสวาสดิ์ อานุภาพ
(เหรัญญิก)
คุณอรจิตรา
ปราการรัตน
(หัวหนาฝายปฏิคม)
พ.อ.หญิง พรโพยม บุญศิริ
(หัวหนาฝายประชาสัมพันธ)
คุณโชษิตา
สีมาสุรรักษ
(นายทะเบียน)
พล.ต.หญิง อัญรัช สาริกัลยะ
(หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและ
กิจกรรมพิเศษ)
คุณคนึงนิจ
ไกรพานนท
(ผูจัดการรานคา)

สามี

ตําแหน่ ง

โทรศัพท์

พล.ท.สถิต
พล.ท.สุรนาท
พล.ท.ปรีชา
พล.ท.ปฐมพงศ
พล.ท.เกริกชัย
พล.ท.ภานุวิชญ
พล.ท.วิชิต
พล.ท.ภานุมาศ
พล.ท.พอพล
พล.ท.สมชาย
พล.ท.กฤษฎา
พล.อ.วิลาศ

มทน.1
มทน.2
มทน.3
จก.กช.
จก.สพ.ทบ.
จก.พบ.
ผบ.นรด.
จก.สส.
ผบ.รร.จปร.
จก.พธ.ทบ.
ผอ.ศพม.
ผทค.พิเศษ.ทบ.

08-1825-2873
08-7376-6028
08-1472-2255
08-1872-9929
08-9205-7594
0-2438-8319
08-6153-1331
08-9491-8819
08-1822-9049
08-1431-9921
08-1921-5840
08-8611-6667

พล.ท.จเรศักดิ์

ขาราชการบํานาญ 08-1912-7193

พล.ท.สุรพงษ

ผทค.พิเศษ.ทบ

08-3187-8787

พล.ต.สุรศักดิ์

ผบ.พล.ม.2 รอ.

08-7883-8447

พล.ต.สถาพร

รอง จก.กช.

08-1269-0553

พล.อ.ฉัตรชัย

ผทค.พิเศษ ทบ.

08-9206-6489

พล.อ.ธีระ

ผทค.พิเศษ ทบ.

08-1870-8691
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รายชื่อประธานสมาคมแมบานสาขา
และประธานชมรมแมบาน
สมาคมแมบานทหารบก
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ประธานสมาคมแมบานสาขา และประธานชมรมแมบาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

52

รายชื�อ
คุณพจนี
คุณประทุมมาศ
คุณสุภาพร
คุณวีนัส
คุณเบญจวรรณ
พล.ต.หญิง สาวิณี
คุณปาลิดา
คุณอัจจิมา
คุณจงวัฒนา
คุณบุษยา
คุณอนงค
คุณอนงค
พ.อ.หญิง วรัญญา
คุณโสภา
คุณพัชรีนทร
น.อ.หญิง ชลลดา
คุณนุชชลี
คุณวิภาวี
คุณจริยาพร
คุณณัชณี
คุณสุพัทธจิตร
คุณรุงอรุณ
คุณศรีจันทร
คุณภัสสรา
คุณสุตินา
คุณนํ้าทิพย
คุณกานดา
คุณธารทิพย

คุมฉายา
ชมประสพ
ธนารุณ
ธรรมสาโรรัชต
สิทธิสาท
ฉันทศาสตรโกศล
ประถมภัฎ
จันทรสุวานิชย
พุมหิรัญ
อารีรัชชกุล
ศรีประเสริฐ
โกสินทรเสนีย
มณีรินทร
ลิ้นประเสริฐ
ดวงอุไร
วรรณภักตร ร.น.
เฟองเจริญ
แสงเทียน
ทองภักดี
สงวนชาติศรไกร
กลับเจริญ
เตชานุบาล
อินทะพงษ
พันธเพิ่มศิริ
มัญชุสุนทรกุล
มาโกมล
พรมบาง
เกิดในมงคล

สามี
พล.ท.ไพบูลย
พล.ท.จีระศักดิ์
พล.ท.ชัยณรงค
พล.ท.อุดมชัย
พล.ต.เฉลิมชัย
พล.ท.วีรัณ
พล.ท.ปฐมพงศ
พล.ท.เกริกชัย
พล.ท.ภานุวิชญ
พล.ต.กฤษฎา
พล.ท.วิชิต
พล.ท.ภานุมาศ
พล.ท.พอพล
พล.ท.สมชาย
พล.ท.กฤษฎา
พล.ต.พลภัทร
พล.ต.สุรเดช
พล.ต.ปณต
พล.ต.สสิน
พล.ต.ศุภกร
พล.ต.พลาวุฒิ
พล.ต.ไมตรี
พล.ต.อดุลยเดช
พล.ต.พันธยศ
พล.ต.รณชัย
พ.อ.บรรณวัฒน
พ.อ.ดิเรก
พล.ต.ธนาคาร

ตําแหน่ ง
มทภ.1
มทภ.2
มทภ.3
มทภ.4
รอง ผบ.นสศ.
ผบ.นปอ.
จก.กช.
จก.สพ.ทบ.
จก.พบ.
รอง จก.ยศ.ทบ.
ผบ.นรด.
จก.สส.
ผบ.รร.จปร.
จก.พธ.ทบ.
ผอ.ศพม.
ลก.ทบ.
จก.กพ.ทบ.
จก.ขว.ทบ.
จก.ยก.ทบ.
จก.กบ.ทบ.
จก.กร.ทบ.
จก.สบ.ทบ.
จก.กง.ทบ.
จก.สห.ทบ.
จก.จบ.
รอง จก.สก.ทบ.
รอง.ผอ.สวพ.ทบ.
ผอ.สตน.ทบ.

โทรศัพท์
08-1348-3999
08-1999-3688
08-1953-2046
08-1541-2545
08-9968-3806
08-1848-6721
08-1872-9929
08-9205-7594
0-2438-8319
08-1304-0808
08-6153-1331
08-9491-8819
08-1822-9049
08-1431-9921
08-1921-5840
08-1839-5858
08-8003-4033
08-1632-5201
08-1901-2792
08-1612-2175
0-2887-0562
08-1809-6667
08-1819-6393
08-1616-0607
08-7002-2908
08-1915-9213
08-9502-4800
08-9157-0371
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ลําดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

รายชื�อ
พ.ท.หญิง นันทวัน
คุณดวงกมล
คุณเยาวนุช
พ.อ.หญิง สุรีรัตน
พ.อ.หญิง พรโพยม
คุณสุจิตร
คุณอมรรัตน
คุณจิราภรณ
พ.อ.หญิง จุลลดา
คุณสุรียพร
คุณคัชรินทร

ธัญญสิริ
สุชาติ
จํารัสโรมรัน
อินทุโสภณ
บุญศิริ
สาลีพันธ
ชาญปรีชา
หงษทอง
แสนสวัสดิ์
โอริส
ตันสุวรรณรัตน

สามี
พล.ต.พิชเยนทร
พล.ต.วิวรรธน
พล.ต.นันทพล
พล.ต.วีรชัย
พล.ต.สุรศักดิ์
พล.ต.กฤตภพ
พล.ต.กนิษฐ
พล.ต.อภิชัย
พล.ต.บุญสันติ
พล.ต.บุญธรรม
พล.ต.ชนินทร

ตําแหน่ ง
จก.ขส.ทบ.
จก.ยย.ทบ.
จก.กส.ทบ.
จก.วศ.ทบ.
ผบ.พล.ม.2 รอ.
ผล.พล.ป
ผบ.ขกท.
ผบ.ศร.
ผบ.ศม.
ผบ.ศป.
ผบ.ศบบ.

โทรศัพท์
08-9949-1329
08-1839-2192
08-1920-0835
0-2579-8613
08-7883-3447
08-1991-3002
08-1831-3223
08-0452-3709
08-1820-2999
08-1941-4143
08-1947-7921
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รายชื่อคณะทํางาน
สมาคมแมบานทหารบก
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คณะทํางาน สมาคมแมบานทหารบก
ลําดับ

รายชื�อ

ฝายเลขานุการ

1 พ.อ.หญิงนวลทิพย
(เลขานุการ)
2 พล.ต. ทวีกิจ
3 คุณปญญดา
4 พ.อ. บัณฑิต
5 พ.อ.หญิง ธิดาสิริ
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โทรศัพท์

พล.อ.วิลาศ

ผทค.พิเศษ ทบ.

08-8611-6667

วัฒนะ
หนุนภักดี
สะอาดศรี
นันทาภิวัธน

พ.อ.ทรงวิทย
-

ขาราชการบํานาญ
ผบ.ร.11 รอ.
นปก.ประจําสลก.ทบ.
ประจํา สลก.ทบ.

08-1692-0801
08-1833-5885
08-1816-9063
08-1845-7546

พล.ท.จเรศักดิ์

ขาราชการบํานาญ

08-1912-7193

-

น.กง.ฝกร.ศปก.ทบ. 08-1433-5450
ประจําแผนก กร.ทบ. 08-4070-3112
ผบ.มว.บร.
08-3789-5097
พัน.ร.มทบ.11

ปราการรัตน

พล.ท.สุรพงษ

ผทค.พิเศษ ทบ.

08-3187-8787

จันทรอยู
คลายทอง
โพทิพยวงศ
รอดบุญธรรม

พล.ต.โชติภณ
พ.อ.วุฒิไกร
พ.อ.เสกสรรค
พ.ท.ศรัณย

น.ฝสธ.ประจํา ผบช.
ผอ.กอง.นรด.
นปก.สก.ทบ.
ผบ.ม.พัน.5 รอ.

08-7508-1392
08-6576-5766
08-9179-0002
08-1889-9965

1 พล.ต.หญิง มนัสสวาสดิ์ อานุภาพ
(เหรัญญิก)
2 พ.อ.หญิง อธิษฐาน การพจน
3 พ.ท.หญิง ธนาพรรณ ปานศักดิ์
4 รอยตรี อินทรศักดิ์ จูจันทร

1 คุณอรจิตรา
(หัวหนาฝายปฏิคม)
2 คุณกมลพรรณ
3 คุณปทุมวดี
4 คุณเดือนฉาย
5 คุณอมรรัตน

ตําแหน่ ง

อรุณศรี

ฝายเหรัญญิก

ฝายปฏิคม

สามี
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ลําดับ

รายชื�อ

ฝายประชาสัมพันธ

1 พ.อ.หญิง พรโพยม บุญศิริ
(หัวหนาฝายประชาสัมพันธ)
2 พ.ต.หญิง ปทมา สมสนั่น

ฝายทะเบียน

1 คุณโชษิตา
(นายทะเบียน)

สามี

ผบ.พล.ม.2 รอ.

08-7883-8447

พ.อ.กิตติ

อจ.หน.สส.

08-4269-4165

พล.ต.สถาพร

รอง จก.กช.

08-1269-0553

พล.อ.ฉัตรชัย

ผทค. พิเศษ ทบ.

08-9206-6489

พล.ต.บุญสันติ
พล.ต.ชุมพล
-

ผบ.ศม.
ผอ.รพ.รร.6 ศพม.
รอง ผอ.วพม.

08-1820-2999
08-1844-1676
08-1827-8171

ไกรพานนท

พล.อ.ธีระ

ผทค.พิเศษ ทบ.

08-1870-8691

อินทรทัต
สังขดา
ปากวิเศษ

พ.อ.อรรถพร
พ.อ.สมพจน
-

ผบ.ขกท.หนวย ทภ.1 08-6787-4246
รอง เสธ.ศม.
08-3555-2659
กสม.สก.ทบ.
08-6334-8445

สีมาสุรรักษ

1 พล.ต.หญิง อัญรัช สาริกัลยะ
(หัวหนาฝายสวัสดิการสังคมฯ)
2 พ.อ.หญิง จุลลดา แสนสวัสดิ์
3 ผศ.แพทยหญิง สุรินทรทิพย เปยมสมบูรณ
4 พ.อ.ตางแดน
พิศาลพงศ

1 คุณคนึงนิจ
(ผูจัดการรานคา)
2 คุณอุไร
3 คุณพัชรา
4 พ.ต.หญิง พาฤณี

โทรศัพท์

พล.ต.สุรศักดิ์

ฝายสวัสดิการสังคมและกิจกรรมพิเศษ

ฝายรานคา

ตําแหน่ ง
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ชื่อยอของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก
สลก.ทบ. =
กพ.ทบ. =
ขว.ทบ. =
ยก.ทบ. =
กบ.ทบ. =
สปช.ทบ. =
กร.ทบ. =
สบ.ทบ. =
กง.ทบ. =
สห.ทบ. =
นสศ.
=
พล.รพศ. =
ศสพ.
=
ศบบ.
=
พล.ป.
=
ขกท.
=
กช.
=
พล.ร.
=
พล.ปตอ. =
ศปภอ.ทบ. =
พล.ม.
ทภ.
ทน.
บชร.
มทบ.
จทบ.
พล.พัฒนา
ร.
ม.
ป.
ช.
ทพ.
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

สํานักงานเลขานุการกองทัพบก
กรมกําลังพลทหารบก
กรมขาวทหารบก
กรมยุทธการทหารบก
กรมสงกําลังบํารุงทหารบก
สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
กรมสารบรรณทหารบก
กรมการเงินทหารบก
กรมสารวัตรทหารบก
หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
กองพลรบพิเศษ
ศูนยสงครามพิเศษ
ศูนยการบินทหารบก
กองพลทหารปนใหญ
หนวยขาวกรองทางทหาร
กรมการทหารชาง
กองพลทหารราบ
กองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน
ศูนยตอสูปองกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก
กองพลทหารมา
กองทัพภาค
กองทัพนอย
กองบัญชาการชวยรบ
มณฑลทหารบก
จังหวัดทหารบก
กองพลพัฒนา
กรมทหารราบ
กรมทหารมา
กรมทหารปนใหญ
กรมทหารชาง
กรมทหารพราน

ยย.ทบ.
กส.ทบ.
ยศ.ทบ.
ศร.
ศม.
ศป.
สบส.
วทบ.
รร.สธ.ทบ.
รร.จปร.
จบ.
สก.ทบ.
นรด.
สตน.ทบ.
สวพ.ทบ.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

นปอ.

=

สส.
=
สพ.ทบ. =
พบ.
=
ศพม.
=
รพ.รร.6 =
วพม.
=
สวพท.พบ. =
สพธ.ศพม. =
วพบ.
ขส.ทบ.
วศ.ทบ.
พธ.ทบ.
ศทท.

=
=
=
=
=

กรมยุทธโยธาทหารบก
กรมการสัตวทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก
ศูนยการทหารราบ
ศูนยการทหารมา
ศูนยการทหารปนใหญ
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
กรมจเรทหารบก
กรมสวัสดิการทหารบก
หนวยบัญชาการรักษาดินแดน
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร
กองทัพบก
หนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก
กรมการทหารสื่อสาร
กรมสรรพาวุธทหารบก
กรมแพทยทหารบก
ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร
กรมแพทยทหารบก
สถาบันพยาธิวิทยา ศูนยอาํ นวยการแพทย
พระมงกุฎเกลา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
กรมการขนสงทหารบก
กรมวิทยาศาสตรทหารบก
กรมพลาธิการทหารบก
ศูนยเทคโนโลยีทางทหาร

