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เครื่องแบบสมาคมภริยาทหารเรือ 

 

๑. เครื่องแบบหมายเลข ๑ (เครื่องแบบชุดใหญ่)

 ประกอบด้วย

 ๑.๑ เสือ้ตวันอกสทูสนี�า้เงินเข้มแขนยาว ไม่มปีก  คอแหลม  ป้ายเฉยีงซ้าย

ไปยังเอว ติดกระดุมโลหะสีทองรูปสมอเรือ ขนาดกลาง ๒ เม็ด  

เก่ียวด้วยห่วงผ้าใต้อกเสื้อด้านซ้าย ท่ีชายเสื้อมีกระเป๋าเจาะไม่มี 

ฝากระเป๋า เย็บขอบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร  ยาว ๙ เซนติเมตร  

ความยาวเสื้อคลุมสะโพก ทั้ง ๒ ด้าน 

 ๑.๒ เสื้อตัวในสีขาวผ้าลายสมอ แขนยาวแบบเชิ้ต จีบปลาย ๒ เกล็ด ๆ  ละ 

๒ เซนติเมตร ขอบแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร ปกฮาวาย กระดุมปั๊มลาย

สมอตดิตวัเสือ้และปลายแขน เมือ่สวมเสือ้นี ้ให้สอดชายเส้ือไว้ภายใน

กระโปรง

 ๑.๓ กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้า และด้านหลัง 

ความยาวคลุมเข่า ขอบเอวกว้าง ๒ เซนติเมตร

 ๑.๔ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

 ๑.๕ ถุงน่องสีเนื้อ

 ๑.๖ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย

 ๑.๗ ตดิเครือ่งหมายสมาคมฯ ทีป่กเสือ้ตวัในด้านซ้าย  ป้ายชือ่ติดด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดใหญ่
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๒. เครื่องแบบหมายเลข ๑ (ก) (เครื่องแบบชุดใหญ่ คอโบ)

 ประกอบด้วย

 ๒.๑ เสือ้ตวันอกสทูสนี�า้เงินเข้มแขนยาว ไม่มปีก  คอแหลม  ป้ายเฉยีงซ้าย

ไปยังเอว ติดกระดุมโลหะสีทอง รูปสมอเรือ ขนาดกลาง ๒ เม็ด  

เก่ียวด้วยห่วงผ้าใต้อกเสื้อด้านซ้าย ท่ีชายเสื้อมีกระเป๋าเจาะไม่มี 

ฝากระเป๋า เย็บขอบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร  ยาว ๙ เซนติเมตร  

ความยาวเสื้อคลุมสะโพก ทั้ง ๒ ด้าน

 ๒.๒ เสือ้ตวัในสขีาวคอตัง้ ผ้าลายสมอน�า้เงนิ-ฟ้า แขนยาว ผกูเป็นโบ ความ

กว้าง ๔ นิ้ว และความยาวตามความเหมาะสม เมื่อผูกแล้ว  

ปลายผ้าโบจะอยู่เหนือเอว จั๊มแขนพอง ขอบแขนกว้าง ๓ เซนติเมตร  

กระดุมปั๊มลายผ้า (๕ เม็ด) 

 ๒.๓ กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้า และด้านหลัง 

ความยาวคลุมเข่าขอบเอวกว้าง ๒ เซนติเมตร

 ๒.๔ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

 ๒.๕ ถุงน่องสีเนื้อ

 ๒.๖ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย

 ๒.๗ ตดิเครือ่งหมายสมาคมฯ ท่ีปกเสือ้สขีาวด้านซ้าย  ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดใหญ่ คอโบ
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๓. เครื่องแบบหมายเลข ๒ (เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงินปกขาว กระโปรง)

 ประกอบด้วย

 ๓.๑ เสือ้ทนูคิผ้าสนี�า้เงินเข้ม ปกปีกนกด้วยผ้าสีขาว แขนสัน้ พับปลายแขน  

๓ เซนติเมตร เสื้อผ่าอกซ่อนซิปพลาสติกชนิดถอดได้ จรดปลายเสื้อ 

ใช้ผ้าผูกคอลายสมอสอดใต้ปก ห้อยชายทั้งสองข้าง 

 ๓.๒ กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้า และด้านหลัง 

ความยาวคลุมเข่า ขอบเอวกว้าง  ๒ เซนติเมตร

 ๓.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

 ๓.๔ ถุงน่องสีเนื้อ

 ๓.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย

 ๓.๖ ตดิเครือ่งหมายสมาคมฯ ท่ีปกเสือ้สขีาวด้านซ้าย  ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงินปกขาว กระโปรง
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๔. เครื่องแบบหมายเลข ๓ (เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงินปกขาว กางเกง)

 ประกอบด้วย

 ๔.๑ เสื้อทูนิคผ้าสีน�้าเงินเข้ม ปกปีกนกแต่งด้วยผ้าสีขาว แขนต่อสั้นพับ

ปลายแขน ๓  เซนติเมตร พับสอยด้านใน  ที่กลางอกแนวรังดุมใช้ซิป

พลาสติกชนิดถอดได้  ซิปยาวจรดปลายเสื้อ มีผ้าผูกคอลายสมอ  

ผูกสอดใต้ปกเสื้อสีขาว ชายเสื้อตรง

 ๔.๒ กางเกงสีน�้าเงินเข้มทรงตรง ไม่มีจีบ ไม่มีกระเป๋า 

 ๔.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

 ๔.๔ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย

 ๔.๕ ตดิเครือ่งหมายสมาคมฯ ท่ีปกเสือ้สขีาวด้านซ้าย  ป้ายชือ่ตดิด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงินปกขาว กางเกง
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๕. เครื่องแบบหมายเลข ๔ (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอ กระโปรง)

 ประกอบด้วย

 ๕.๑ เสื้อทูนิคผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า ปกเทเลอร์ แขนสั้น มีกระเป๋าที่ 

ชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ขอบปกบนขลิบด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม  

สีเดียวกับกระโปรง  (ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร) มีสายคาดเอว จาก 

เกล็ดเสื้ออ้อมด้านหลัง สายคาดขลิบด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม สีเดียวกับ

กระโปรง (ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร)  พร้อมติดกระดุมปั๊มลายสมอ  

ชายเสื้อด้านหลังผ่าซ่อน 

 ๕.๒ กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้า และด้านหลัง 

ความยาวคลุมเข่า ขอบเอวกว้าง ๒ เซนติเมตร

 ๕.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

 ๕.๔ ถุงน่องสีเนื้อ

 ๕.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย

 ๕.๖ ติดเครื่องหมายสมาคมฯ ที่ด้านซ้าย  ป้ายชื่อติดด้านขวาบริเวณ

หน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคสมอ กระโปรง
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๖. เครื่องแบบหมายเลข ๕ (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอ กางเกง)

 ประกอบด้วย

 ๖.๑ เสื้อทูนิคผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า ปกเทเลอร์ แขนสั้น มีกระเป๋า 

ที่ชายเสื้อด้านหน้าท้ังสองข้าง ขอบปกบนขลิบด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม  

สเีดียวกบักระโปรง  (ขนาด ๐.๕ เซนตเิมตร) มสีายคาดเอว จากเกลด็

เสือ้อ้อมด้านหลงั สายคาดขลบิด้วยผ้าสนี�า้เงนิเข้ม สเีดยีวกบักระโปรง 

(ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร)  พร้อมติดกระดุมปั๊มลายสมอ ชายเสื้อด้าน

หลังผ่าซ่อน 

 ๖.๒ กางเกงสีน�้าเงินเข้มทรงตรง ไม่มีจีบ ไม่มีกระเป๋า 

 ๖.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

 ๖.๔ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย

 ๖.๕ ติดเครื่องหมายสมาคมฯ  ที่ด้านซ้าย  ป้ายชื่อติดด้านขวาบริเวณ

หน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคสมอ กางเกง



32 ........................................................................................ข้อบังคับของสมาคมภริยาทหารเรือ

๗. เครื่องแบบหมายเลข ๖ (เครื่องแบบชุดทูนิคลายน�้าเงิน กระโปรง)

 ประกอบด้วย

 ๗.๑ เสื้อทูนิคผ้าลายทางน�้าเงิน ปกเทเลอร์ กว้าง ๓.๕๐ นิ้ว มุมปก 

ติดกระดุมขอบน�้าเงินเม็ดเล็ก ๒ เม็ด เสื้อผ่าหน้า สาบซ่อน   

แขนตลบปลาย ผ่าแยก กุ๊นขอบแขนด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม สีเดียวกับ

กระโปรง ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร  ติดกระดุมเม็ดเล็ก ข้างละ ๑ เม็ด 

กระเป๋ามฝีา กุ๊นขอบด้วยผ้าสีน�า้เงนิเข้มสเีดยีวกบักระโปรง ตดิกระดมุ

เม็ดใหญ่ที่ฝากระเป๋า ข้างละ ๑ เม็ด มีผ้าผูกคอสีน�้าเงินเข้ม  

ผูกสอดใต้ปกเสื้อ ผูกแบบเนคไท ชายเสื้อด้านหลังผ่าป้ายขาด 

 ๗.๒ กระโปรงสนี�า้เงนิเข้ม ชายกระโปรงซ้อนทบท้ังด้านหน้า และด้านหลัง 

ความยาวคลุมเข่า ขอบเอวกว้าง  ๒ เซนติเมตร

 ๗.๓ ทรงผม รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

 ๗.๔ ถุงน่องสีเนื้อ

 ๗.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า ไม่มีลวดลาย

 ๗.๖ ติดเครื่องหมายสมาคมฯ ที่ด้านซ้าย  ป้ายชื่อติดด้านขวาบริเวณ

หน้าอก

หมายเหตุ  

 -  กระดุมปั๊ม รูปสมอตรงกลางขอบสีน�้าเงิน 

 -  เม็ดเล็ก ๔ เม็ด ติดที่ปก และแขนเสื้อ

 -  เม็ดใหญ่ ๒ เม็ด ติดที่ฝากระเป๋า
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เครื่องแบบชุดทูนิคลายน�้าเงิน กระโปรง
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๘. เครื่องแบบหมายเลข ๗  (เครื่องแบบชุดทูนิคลายน�้าเงิน กางเกง)

	 ประกอบด้วย

	 ๘.๑	 เสื้อทูนิคผ้าลายทางน�้าเงิน	ปกเทเลอร์	กว้าง		๓.๕๐		นิ้ว		มุมปกติด 

กระดุมขอบน�า้เงนิเมด็เลก็	๒	เมด็	เสือ้ผ่าหน้า	สาบซ่อน	แขนตลบปลาย 

ผ่าแยก	 กุ ๊นขอบแขนด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม	 สีเดียวกับกระโปรง	 
ขนาด	๐.๕	เซนติเมตร		ติดกระดุมเม็ดเล็ก	ข้างละ	๑	เม็ด	กระเป๋า 
มีฝา	 กุ ๊นขอบด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้มสีเดียวกับกระโปรง	 ติดกระดุม 
เม็ดใหญ่ที่ฝากระเป๋า	 ข้างละ	 ๑	 เม็ด	 มีผ้าผูกคอสีน�้าเงินเข้ม	 
ผูกสอดใต้ปกเสื้อ	ผูกแบบเนคไท	ชายเสื้อด้านหลังผ่าป้ายขาด

	 ๘.๒	 กางเกงสีน�้าเงินเข้มทรงตรง	ไม่มีจีบ	ไม่มีกระเป๋า	
	 ๘.๓	 ทรงผม	รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

	 ๘.๔	 รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า	ไม่มีลวดลาย
	 ๘.๕	 ติดเครื่องหมายสมาคมฯ	 ที่ด้านซ้าย	 	 ป้ายชื่อติดด้านขวาบริเวณ

หน้าอก	
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เครื่องแบบชุดทูนิคลายน�้าเงิน กางเกง



36.........................................................................................ข้อบังคับของสมาคมภริยาทหารเรือ

๙. เครื่องแบบหมายเลข ๘  (เครื่องแบบชุดสมาคม เสื้อกั๊ก กระโปรง)
	 ประกอบด้วย
	 ๙.๑	 เสื้อกั๊กสีน�้าเงินเข้ม	 ไม่มีแขน	 ไม่มีปก	คอแหลม	ป้ายเฉียงซ้ายไปยัง

เอวติดกระดุมปั๊มนูน	 ๒	 เม็ด	 เกี่ยวด้วยห่วงผ้าใต้อกเสื้อด้านซ้าย	 
มีกระเป๋าเจาะ	 ขอบกว้าง	 ๑.๕	 เซนติเมตร	 ยาว	 	 ๙	 เซนติเมตร	 
ที่แนวเหนืออกเสื้อด้านซ้าย	ที่ชายเสื้อมีกระเป๋าเจาะ	ไม่มีฝากระเป๋า	
เย็บขอบกว้าง	๑.๕	เซนติเมตร		ยาว	๙	เซนติเมตร		ใส่กับเสื้อสีขาว
ผ้าลายสมอ	แขนยาวแบบเชิ้ต	

	 ๙.๒	 กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม	 ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้า	 และด้านหลัง	
ความยาวคลุมเข่า	ขอบเอวกว้าง	๒	เซนติเมตร

	 ๙.๓	 ทรงผม	รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย
	 ๙.๔	 ถุงน่องสีเนื้อ

	 ๙.๕	 รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า	ไม่มีลวดลาย
	 ๙.๖	 ตดิเครือ่งหมายสมาคมฯ	ทีป่กเสือ้ตวัในด้านซ้าย		ป้ายชือ่ติดด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดสมาคม เสื้อกั๊ก กระโปรง



38 .........................................................................................ข้อบังคับของสมาคมภริยาทหารเรือ

๑๐. เครื่องแบบหมายเลข ๙  (เครื่องแบบชุดสมาคม เสื้อกั๊ก กางเกง)
	 ประกอบด้วย
	 ๑๐.๑	 เสื้อกั๊กสีน�้าเงินเข้ม	 ไม่มีแขน	 ไม่มีปก	คอแหลม	ป้ายเฉียงซ้ายไปยัง

เอวติดกระดุมปั๊มนูน	 ๒	 เม็ด	 เกี่ยวด้วยห่วงผ้าใต้อกเสื้อด้านซ้าย	 
มีกระเป๋าเจาะ	 ขอบกว้าง	 ๑.๕	 เซนติเมตร	 ยาว	 ๙	 เซนติเมตร	 
	ทีแ่นวเหนอือกเสือ้ด้านซ้าย	ทีช่ายเสือ้มกีระเป๋าเจาะ	ไม่มฝีากระเป๋า	
เย็บขอบกว้าง	๑.๕	เซนติเมตร		ยาว	๙	เซนติเมตร		ใส่กับเสื้อสีขาว
ผ้าลายสมอ	แขนยาวแบบเชิ้ต

	 ๑๐.๒	 กางเกงสีน�้าเงินเข้มทรงตรง	ไม่มีจีบ	ไม่มีกระเป๋า	
	 ๑๐.๓	 ทรงผม	รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

	 ๑๐.๔	 รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า	ไม่มีลวดลาย
	 ๑๐.๕	 ตดิเครือ่งหมายสมาคมฯ	ทีป่กเสือ้ตวัในด้านซ้าย		ป้ายชือ่ติดด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดสมาคม เสื้อกั๊ก กางเกง



40 .........................................................................................ข้อบังคับของสมาคมภริยาทหารเรือ

๑๑. เครื่องแบบหมายเลข ๑๐  (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอกลม กระโปรง)
	 ประกอบด้วย
	 ๑๑.๑	 	เสือ้คอกลม	ผ้าลายสมอน�า้เงนิ-ฟ้า	แขนสีส่่วน	ความยาวแขนครึง่ท่อน

แขนล่าง	ตดิซปิซ่อนหุม้ฟัน	กุน๊ขอบรอบคอเสือ้	แขนเสือ้	และชายเสือ้	
ด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม	สีเดียวกับกระโปรง	(ขนาด	๓	เซนติเมตร)

	 ๑๑.๒	 	กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม	 ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้า	 และด้านหลัง	
ความยาวคลุมเข่า	ขอบเอว	กว้าง	๒	เซนติเมตร

	 ๑๑.๓	 	ทรงผม	รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย
	 ๑๑.๔	 	ถุงน่องสีเนื้อ

	 ๑๑.๕	 	รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า	ไม่มีลวดลาย
	 ๑๑.๖	 	ติดเครื่องหมายสมาคมฯ	 ท่ีด้านซ้าย	 	 ป้ายช่ือติดด้านขวาบริเวณ

หน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอกลม กระโปรง



42 ........................................................................................ข้อบังคับของสมาคมภริยาทหารเรือ

๑๒. เครื่องแบบหมายเลข ๑๑  (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอกลม กางเกง)

	 ประกอบด้วย

	 ๑๒.๑	 เสือ้คอกลม	ผ้าลายสมอน�า้เงนิ-ฟ้า	แขนส่ีส่วน	ความยาวแขนคร่ึงท่อน

แขนล่าง	ตดิซปิซ่อนหุม้ฟัน	กุน๊ขอบรอบคอเสือ้	แขนเสือ้	และชายเสือ้	

ด้วยผ้าสีน�้าเงินเข้ม	สีเดียวกับกระโปรง	(ขนาด	๓	เซนติเมตร)

	 ๑๒.๒	 กางเกงสีน�้าเงินเข้มทรงตรง	ไม่มีจีบ	ไม่มีกระเป๋า	

	 ๑๒.๓	 ทรงผม	รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

	 ๑๒.๔	 รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า	ไม่มีลวดลาย

	 ๑๒.๕	 ติดเคร่ืองหมายสมาคมฯ	 ที่ด้านซ้าย	 	 ป้ายชื่อติดด้านขวาบริเวณ

หน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอกลม กางเกง



44 .........................................................................................ข้อบังคับของสมาคมภริยาทหารเรือ

๑๓. เครื่องแบบหมายเลข ๑๒  (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ กระโปรง)

	 ประกอบด้วย

	 ๑๓.๑			เสื้อคอตั้ง		ผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า	แขนยาว		ผูกเป็นโบ	ความกว้าง	๔	

นิ้ว	และความยาวตามความเหมาะสม		เมื่อผูกแล้ว	ปลายผ้าโบจะอยู่

เหนือเอว	 จั๊มแขนพอง	 ขอบแขนกว้าง	 ๓	 เซนติเมตร	 กระดุม 

ปั๊มลายผ้า	(๕	เม็ด)	

	 ๑๓.๒			กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม	 ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้า	 และด้านหลัง	

ความยาว	คลุมเข่า	ขอบเอว	กว้าง	๒	เซนติเมตร

	 ๑๓.๓			ทรงผม	รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

	 ๑๓.๔			ถุงน่องสีเนื้อ

	 ๑๓.๕			รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า	ไม่มีลวดลาย

	 ๑๓.๖			ตดิเครือ่งหมายสมาคมฯ	ท่ีด้านซ้าย	ป้ายชือ่ตดิด้านขวาบรเิวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ กระโปรง



46 .........................................................................................ข้อบังคับของสมาคมภริยาทหารเรือ

๑๔. เครื่องแบบหมายเลข ๑๓  (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ กางเกง)

	 ประกอบด้วย

	 ๑๔.๑			เสื้อคอตั้ง		ผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า	แขนยาว		ผูกเป็นโบ	ความกว้าง	๔	

นิ้ว	และความยาวตามความเหมาะสม		เมื่อผูกแล้ว	ปลายผ้าโบจะอยู่

เหนือเอว	 จั๊มแขนพอง	 ขอบแขนกว้าง	 ๓	 เซนติเมตร	 กระดุม 

ปั๊มลายผ้า	(๕	เม็ด)	

	 ๑๔.๒			กางเกงสีน�้าเงินเข้มทรงตรง		ไม่มีจีบ	ไม่มีกระเป๋า

	 ๑๔.๓			ทรงผม	รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

	 ๑๔.๔			รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า	ไม่มีลวดลาย

	 ๑๔.๕			ติดเคร่ืองหมายสมาคมฯ	 ที่ด้านซ้าย	 	 ป้ายชื่อติดด้านขวาบริเวณ

หน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ กางเกง



48 .........................................................................................ข้อบังคับของสมาคมภริยาทหารเรือ

๑๕. เครื่องแบบหมายเลข ๑๔  (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ เสื้อกั๊ก กระโปรง)

	 ประกอบด้วย

	 ๑๕.๑	 เสื้อกั๊กสีน�้าเงินเข้ม	 ไม่มีแขน	 ไม่มีปก	คอแหลม	ป้ายเฉียงซ้ายไปยัง

เอวติดกระดุมปั๊มนูน	 ๒	 เม็ด	 เกี่ยวด้วยห่วงผ้าใต้อกเสื้อด้านซ้าย	 

มีกระเป๋าเจาะขอบกว้าง	 ๑.๕	 เซนติเมตร	 ยาว	 ๙	 เซนติเมตร		 

ที่แนวเหนืออกเสื้อด้านซ้ายท่ีชายเสื้อมีกระเป๋าเจาะ	 ไม่มีฝากระเป๋า	

เย็บขอบกว้าง	๑.๕	เซนติเมตร	ยาว	๙	เซนติเมตร			 	

	 ๑๕.๒			เสื้อคอตั้ง	 	 ผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า	 แขนยาว	 ผูกเป็นโบ	 ความกว้าง	 

๔	นิ้ว	และความยาวตามความเหมาะสม		เมื่อผูกแล้ว	ปลายผ้าโบจะ

อยู่เหนือเอว	จั๊มแขนพอง		ขอบแขนกว้าง	๓	เซนติเมตร		กระดุมปั๊ม

ลายผ้า	(๕	เม็ด)

	 ๑๕.๓			กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม	 ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้า	 และด้านหลัง	

ความยาวคลุมเข่า	ขอบเอว	กว้าง	๒	เซนติเมตร

	 ๑๕.๔			ทรงผม	รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

	 ๑๕.๕			ถุงน่องสีเนื้อ

	 ๑๕.๖			รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า	ไม่มีลวดลาย

	 ๑๕.๗			ติดเครื่องหมายสมาคมฯ	ที่ด้านซ้ายของเสื้อกั๊ก		ป้ายชื่อติดด้านขวา

บริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ เสื้อกั๊ก กระโปรง



50 .........................................................................................ข้อบังคับของสมาคมภริยาทหารเรือ

๑๖. เครื่องแบบหมายเลข ๑๕  (เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ เสื้อกั๊ก กางเกง)

	 ประกอบด้วย

	 ๑๖.๑		 เสื้อกั๊กสีน�้ำเงินเข้ม	 ไม่มีแขน	 ไม่มีปก	คอแหลม	ป้ำยเฉียงซ้ำยไปยัง

เอว	 ติดกระดุมปั๊มนูน	 ๒	 เม็ด	 เกี่ยวด้วยห่วงผ้ำใต้อกเส้ือด้ำนซ้ำย	 

มีกระเป๋ำเจำะ	ขอบกว้ำง	 	๑.๕	 	 เซนติเมตร	 	 ยำว	 	๙	 เซนติเมตร 

ที่แนวเหนืออกเสื้อด้ำนซ้ำย	ที่ชำยเสื้อมีกระเป๋ำเจำะ	ไม่มีฝำกระเป๋ำ	

เย็บขอบกว้ำง	๑.๕	เซนติเมตร		ยำว	๙	เซนติเมตร			 	

	 ๑๖.๒		 เสื้อคอตั้ง		ผ้ำลำยสมอน�้ำเงิน-ฟ้ำ	แขนยำว		ผูกเป็นโบ	ควำมกว้ำง	๔	

นิ้ว	และควำมยำวตำมควำมเหมำะสม		เมื่อผูกแล้ว	ปลำยผ้ำโบจะอยู่

เหนือเอว	จั๊มแขนพอง	ขอบแขนกว้ำง	๓	เซนติเมตร		กระดุมปั๊มลำย

ผ้ำ	(๕	เม็ด)	

	 ๑๖.๓			กำงเกงสีน�้ำเงินเข้มทรงตรง		ไม่มีจีบ	ไม่มีกระเป๋ำ

	 ๑๖.๔		 ทรงผม	รวบเก็บปลำยผมให้เรียบร้อย

	 ๑๖.๕			รองเท้ำหุ้มส้นหนังสีด�ำ	ไม่มีลวดลำย

	 ๑๖.๖			ติดเครื่องหมำยสมำคมฯ	ที่ด้ำนซ้ำยของเสื้อกั๊ก		ป้ำยชื่อติดด้ำนขวำ

บริเวณหน้ำอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคสมอคอโบ เสื้อกั๊ก กางเกง
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	 เครื่องแบบหมายเลข	๑๖	เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงิน	กระโปรง

	 ประกอบด้วย

๑.		 เสื้อทูนิคผ้าสีน�้าเงินเข้ม	 แขนสั้น	 กุ ๊นขอบปกด้วยผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า	 

	 มีกระเป๋าที่ชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง	 กุ๊นขอบบนกระเป๋าด้วยผ้าลายสมอ 

	 น�้าเงิน-ฟ้า	พร้อมติดกระดุมปั๊มลายสมอ

๒.		 กระโปรงสีน�้าเงินเข้ม	ชายกระโปรงทบทั้งด้านหน้า	และด้านหลัง	ความยาว 

	 คลุมเข่า	ขอบเอวกว้าง	๒	เซนติเมตร	

๓.		 ทรงผม	รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

๔.		 ถุงน่องสีเนื้อ

๕.		 รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า	ไม่มีลวดลาย

๖.	 ติดเครื่องหมายสมาคมฯ	ที่ด้านซ้าย	ป้ายชื่อติดด้านขวาบริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงิน	กระโปรง



54 �����������������������������������������������������������������������������������������ข้อบังคับของสมาคมภริยาทหารเรือ

	 เครื่องแบบหมายเลข	๑๗	เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงิน	กางเกง

	 ประกอบด้วย

๑.		 เสื้อทูนิคผ้าสีน�้าเงินเข้ม	 แขนสั้น	 กุ ๊นขอบปกด้วยผ้าลายสมอน�้าเงิน-ฟ้า	 

	 มีกระเป๋าที่ชายเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง	 กุ๊นขอบบนกระเป๋าด้วยผ้าลายสมอ 

	 น�้าเงิน-ฟ้า	พร้อมติดกระดุมปั๊มลายสมอ

๒.		 กางเกงสีน�้าเงินเข้มทรงตรง	ไม่มีจีบ	ไม่มีกระเป๋า

๓.		 ทรงผม	รวบเก็บปลายผมให้เรียบร้อย

๔.		 รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด�า	ไม่มีลวดลาย

๕.		 ติดเครื่องหมายสมาคมฯ	ที่ด้านซ้าย	ป้ายชื่อติดด้านขวาบริเวณหน้าอก
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เครื่องแบบชุดทูนิคน�้าเงิน	กางเกง


