
 นับนับจากวันกอตั้ง “กลุมภริยานาวิกโยธิน”“กลุมภริยานาวิกโยธิน” ดวยจะเสริมสรางความสามัคคี
ในหมูคณะ จวบจนถึงปจจุบันเปน “ชมรมภริยานาวิกโยธิน”“ชมรมภริยานาวิกโยธิน” มีประธานชมรม ฯ ผานมา 
แลวรวม ๑๙ คน ภารกิจตาง ๆ ยังคงดำรงและสืบสานแนวทางการปฏิบัติของ 
สมาคมภริยาทหารเรือมาตลอด การรวมแรงรวมใจทำงานดวยความเสียสละ ของเหลา 
ภริยา นย. หลายรุนหมุนเวียนกันเขามาทำหนาที่โดยไมเห็นแกความเหนื่อยยาก เพื่อ 
ทำประโยชนตอสังคมสวนรวม ถือเปนบทบาทสำคัญของภริยา นย. ทุกช้ันยศ ที่มีสวน 
ทำใหชมรมภริยา นย. มีความเขมแข็งพรอมทำสิ่งดี ๆ  เพื่อ นย. ซึ่งเปนทั้ง สถานท่ี 
ทำงานและเปนที่อยูอาศัย 



 เม่ือปพุทธศักราช ๒๕๑๘ คุณหญิง สุคนธ ชลออยู ภริยาผูบัญชาการทหารเรือ 
ไดกอตัง้กลุมภรยิาทหารเรอืขึน้ ปพทุธศักราช ๒๕๑๙ จดทะเบยีนเปนสมาคมภรยิาทหารเรือ 
(เปนสมาคมภริยาเหลาแรกของประเทศไทย) และใหหนวยข้ึนตรงกองทัพเรือ ที่ตั้งอยูตาง
จังหวัด จัดตั้งกลุมภริยาหนวยนั้น ๆ ขึ้น 

ดวยเหตุนี้ปพุทธศักราช ๒๕๑๙ คุณหญิงอำไพ  สุญาณเศรษฐกร ภริยา 
พลเรือโท โสภณ สุญาณเศรษฐกร (ยศในขณะนั้น) ผูบัญชาการกรมนาวิกโยธิน จึงได
จัดตั้งกลุมภริยานาวิกโยธินขึ้น โดยทานเปนประธานกลุมภริยานาวิกโยธิน ลำดับที่ ๑  
ยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานของสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ตองการให 
ภริยา นย. ทุกชั้นยศรวมกลุมทำกิจกรรมตาง ๆ ดวยความสามัคคี มีสวนรวมบำเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมสวนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งชวยเหลือครอบครัวขาราชการ 
ชั้นผูนอยของกองทัพเรือใหสามารถชวยเหลือตนเองได ตลอดเวลาท่ีผานมากลุม 
ภรยิา นย. ไดใหการสนับสนนุการดำเนนิงานตาง ๆ ภายในกรมนาวกิโยธิน และดำเนนิการ 
ประสานงาน รวมทั้งจัดผูแทนกลุมเขารวมกจิกรรมตาง ๆ กบัสมาคมภริยาทหารเรอือยาง
สมำ่เสมอ 

คุณหญิงอำไพ  สุญาณเศรษฐกร 
ภริยา พลเรือโท โสภณ สุญาณเศรษฐกร 
ผูบัญชาการกรมนาวิกโยธิน ลำดับที่ ๗ 
ประธานกลุมภริยานาวิกโยธินลำดับที่ ๑ 

ผูจัดต้ังกลุมภริยานาวิกโยธิน 



 ในปพุทธศักราช ๒๕๓๕ คุณเติมสิน ปนกุลบุตร ประธานกลุมภริยานาวิกโยธิน 
ลำดบัที ่๗ ภรยิา พลเรอืโท มนสั ปนกลุบตุร (ยศในขณะนัน้)  ผูบญัชาการหนวยบญัชาการ 
นาวิกโยธิน มีความประสงคจะชวยเหลือครอบครัวขาราชการช้ันผูนอยในหนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน ที่ประสบปญหาการเล้ียงดูบุตรระหวางบิดาออกปฏิบัติราชการ หรือมารดา 
ไปทำงานนอกบานเพ่ือหาเลี้ยงชีพ จึงคิดท่ีจะรับเลี้ยงเด็กระหวางอายุ ๒ – ๔ ป ที่เปน
บุตรขาราชการ นย. โดยเนนการดูแลเด็กตามแบบสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เปนการแบงเบาภาระการเล้ียงดูบตุร ทำใหบดิามารดาสามารถทำงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
คุณเติมสิน ปนกุลบุตร จึงจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ใชชื่อวา “ศูนยเด็กเล็กกรมหลวง“ศูนยเด็กเล็กกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์” ชุมพรเขตอุดมศักดิ์” (ปจจุบันคือสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร. ๑๐)  

คุณเติมสิน ปนกุลบุตร 
ประธานกลุมภริยานาวิกโยธิน ลำดับที่ ๗  

ภริยา พลเรือโท มนัส ปนกุลบุตร 
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน  

ลำดับที่ ๑๓ 



สถานที่ตั้งศูนยเด็กเล็กฯ อยูในคายกรมหลวงชุมพร ถนนจรดลศึกษา ๑๓ หมู ๑ ต.สัตหีบ 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ลักษณะอาคารเปนอาคารช้ันเดียว จำนวน ๒ หลัง คือ อาคารเรียน 
ประกอบดวยหองเรียน หองรับประทานอาหาร และหองสำนักงาน อาคารเตรียมอาหาร 
ประกอบดวยหองเตรียมอาหาร และหองพักพนักงาน กอสรางเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๓๕ 
เสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๓๖ รวมกอสราง ๑๗๒ วัน คาใชจายในการกอสราง การ
ตกแตงภายใน และจัดหาอุปกรณเปนเงิน ๑ ลาน ๖ แสนบาท เปดรับเลี้ยงเด็ก เมื่อ 
วันที่ ๑๓ พ.ค.๒๕๓๖ โดยจัดจางแมบานเปนพี่เลี้ยงเด็ก ภายใตการกำกับดูแลของคณะ
กรรมการกลุมภรยิา นย. ทีไ่ดรบัมอบหมายหนาท่ี นอกจากน้ีหองสำนกังานศนูยเดก็เลก็ ฯ 
ยังใชประโยชนเปนสถานที่ติดตอประสานงานในกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมภริยา นย. และ
สมาคมภริยาทหารเรอื ทำใหผูปกครองและสมาชิกกลุมภรยิา นย. สะดวกในการประสานงาน 
และรับทราบขอมูลขาวสาร  



 ตอมาป พุทธศักราช ๒๕๔๑ คุณเรวดี  ดีมาก ประธานกลุมแมบานนาวิกโยธิน 
ลำดบัที ่ ๑๑ ภรยิา พลเรอืโท มานติ ดมีาก (ยศในขณะนัน้) ผูบญัชาการหนวยบญัชาการ 
นาวิกโยธิน ตระหนักถึงความจำเปนในการจัดตั้งสำนักงานกลุมภริยา นย. เพื่อใชเปน
สถานที่ทำการและดำเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม แตขณะน้ันไมสามารถจัดหา
สถานที่ต้ังสำนักงานที่เหมาะสมได   ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธินจึงไดให
ความกรุณาอนุญาต ใหใชบานพักนายทหารช้ันผูใหญ ที่ไมไดจัดผูเขาพักอาศัย คือ  
บาน น. ๕๖ ถนนจรดลศึกษา ใกลบริเวณชายทะเล เปนสถานที่ทำการของกลุมภริยา นย. 
โดยใชเปน สำนักงานชั่วคราวสำนักงานชั่วคราว   

คุณเรวดี  ดีมาก 
ประธานกลุมแมบานนาวิกโยธิน ลำดับที่ ๑๑  

ภริยา พลเรือโท มานิต  ดีมาก 
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 

ลำดับที่ ๑๗ 



คุณเรวดี  ดีมาก สงเสริมใหครอบครัวมีรายไดเสริม โดยดำเนินกิจการผลิตน้ำพริกแกง
ชนิดตาง ๆ ที่มีคุณภาพ ไดแก น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกแกงปา น้ำพริกแกงสม และ
น้ำพริกแกงเขียวหวาน เพื่อจำหนายใหแกหนวยงานตาง ๆ ของ นย. ในราคาถูกกวา
ทองตลาด และสงเสริมใหใชพื้นที่วางเปลาบริเวณบานพักขาราชการ ปลูกพืชผักสวนครัว
รั้วกินได ตามพระราชดำรเิศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะสงเสริมการปลูกขา ตะไคร  
ใบมะกรูด พริกสด สำหรับบริโภคในครัวเรือน ที่เหลือนำผลผลิตมาจำหนายใหแกกลุม
แมบาน ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ำพริกแกง นอกจากนี้ยังมีการผลิตน้ำผลไมชนิด 
ตาง ๆ และดอกไมจันทน รวมทั้งจัดทำพวงหรีดดอกไมจันทน ออกจำหนายเพ่ือหารายได 
เสริมใหแกครอบครัวขาราชการช้ันผูนอย 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๓ ยายสำนักงานจากบาน น.๕๖ (สำนักงานชั่วคราว) มารานคาเรือน
แถว เลขที่ ๘๑๐/๔๓๔  ถนนจรดลศึกษา ๑๕ หมู ๑  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
ลักษณะเปนอาคารรานคาสองช้ัน ที่ตั้งอยูหองแรกของหัวอาคาร ใกลศาลกรมหลวง
ชุมพรฯ มีชื่อวา “สำนักงานกลุมภริยานาวิกโยธิน” ใชเปนสถานที่ทำการ และดำเนิน
กิจการผลิตน้ำพริกแกงเพียงอยางเดียว   



คุณเพ็ญพร  เสถียรสวัสดิ์ 
ประธานกลุมภริยานาวิกโยธิน ลำดับที่ ๑๔  
ภริยา พลเรือโท เทิดศักดิ์ เสถียรสวัสดิ์ 
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 

ลำดับที่ ๒๐ 

 ปพุทธศักราช ๒๕๔๔ คุณเพ็ญพร  เสถียรสวัสดิ์ ประธานกลุมภริยานาวิกโยธิน 
ลำดับที่ ๑๔ ภริยาพลเรือโท เทิดศักดิ์ เสถียรสวัสด์ิ (ยศในขณะน้ัน)  ผูบัญชาการหนวย
บัญชาการนาวิกโยธิน ตั้งขอสังเกตการกำหนดช่ือหนวยของคำนำหนา ระหวางคำวา 
“กลุม” และคำวา “ชมรม” จากการปรึกษาหารือรวมกันหลายฝาย ผลการพิจารณา 
เหน็ชอบวาควรปรบัเปลีย่นชือ่จาก “กลุมภรยิานาวกิโยธนิ” มาเปน “ชมรมภรยิานาวกิโยธนิ”ควรปรบัเปล่ียนชือ่จาก “กลุมภรยิานาวกิโยธิน” มาเปน “ชมรมภรยิานาวิกโยธิน” 
ที่ใชมาจนถึงปจจุบันนี้ 
 การผลิตและจำหนายน้ำพริกแกง คุณเพ็ญพร เสถียรสวัสดิ์ คิดตอยอดแปรรูป
น้ำพริกเพิ่มจากการผลิตน้ำพริกแกงเพียงอยางเดียว มาเปนการผลิตน้ำพริกสำเร็จรูป การผลิตน้ำพริกสำเร็จรูป 
ไดแก น้ำพริกเผา น้ำพริกผัดพริกขิงไดแก น้ำพริกเผา น้ำพริกผัดพริกขิง เปนน้ำพริกที่ผานการปรุงสุกพรอมรับประทาน 
สะดวกตอการพกพาเพื่อนำไปรับประทานในที่ตาง ๆ   

คุณเพ็ญพร เสถียรสวัสดิ์  ไดใหการดูแลชวยเหลือครอบครัวขาราชการ 
ชั้นผูนอย ใหสามารถชวยเหลือตนเองได ดวยการสงเสริมอาชีพ ไดแก  การทำคุกกี้  
ท่ีจัดสงแมบานจำนวนหนึ่งไปเขารับการอบรมการทำคุกกี้จากบริษัทวีระสุ เพื่อกลับมา
ขยายผลแกแมบาน รวมกันผลิตคุกกี้ออกจำหนาย และการนวดแผนไทยการนวดแผนไทย ไดรับการ
สนับสนุนวิทยากรผูเชี่ยวชาญ จากสมาคมแพทยแผนไทย ถายทอดความรู ฝกทักษะ
เพิ่มพูนประสบการณการนวดแผนไทย และการนวดฝาเทา ที่จัดการอบรม ณ  
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน มีผูสนใจเขารับการอบรมจำนวนมาก นอกจากน้ี คุณเพ็ญพร 
เสถียรสวัสดิ์ มุงสงเสริมใหแมบานนำความรูที่ไดรับมาใชหารายไดเพิ่ม โดยเฉพาะใหมี
การรวมกลุมแมบานเปดใหบริการนวดฝาเทาแกนักทองเที่ยว บริเวณสนามหญาใตรมไม 
ณ หาดเตยงาม  



อีกทั้งใหความชวยเหลือสนับสนุนใหแมบานจัดซ้ือเกาอี้สำหรับนวดฝาเทาเปนของตนเอง 
โดยใหผอนชำระคาเกาอี้กับชมรมภริยา นย. ในราคาตนทุน ตามแตกำลังความสามารถ
ในการผอนชำระของแตละบุคคล 



คุณฐิติปรางค  ธาระรูป 
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ลำดับที่ ๑๘   

ภริยา พลเรือโท สุวิทย  ธาระรูป 
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 

ลำดับที่ ๒๓ 

 ปพุทธศักราช ๒๕๕๐ คุณฐิติปรางค  ธาระรูป  ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน 
ลำดับที่ ๑๘  ภริยาพลเรือโท สุวิทย  ธาระรูป (ยศในขณะน้ัน) ผูบัญชาการหนวย
บัญชาการนาวิกโยธิน ใหความสำคัญในการสืบทอดพระปณิธานของ  พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ ตาม “โครงการสายใยรักแหงครอบครัว” โดยไดรับ
การสนับสนนุจากสมาคมภรยิาทหารเรอื จดัตัง้สำนกังานศนูยนมแมทีพ่นั ร. ๒. กรม ร.๑. 
พล.นย. คายตากสิน จังหวัดจันทบุรี ใชชื่อวา “ศูนยนมแมเพื่อลูกนาวีแข็งแรง”  “ศูนยนมแมเพื่อลูกนาวีแข็งแรง”  เพื่อ
สงเสริมใหครอบครัวขาราชการ นย. ที่เปนกำลังพลของกองทัพเรือ และประชาชนท่ัวไป 
มีความรู ความเขาใจ สามารถเล้ียงดูบุตรไดอยางถูกวิธีมีคุณภาพ ในสภาพสังคมที่
แขงขัน ดวยการเลี้ยงดูลูกดวยนมแมอยางเดียวตอเนื่องอยางนอย ๖ เดือน    



“ศูนยนมแมเพ่ือลูกนาวีแข็งแรง” นับเปนศูนยนมแมตนแบบในภาคตะวันออก  เปนแหลง
เผยแพรความรูใหแกผูที่สนใจและบุคคลท่ัวไป ที่อยูภายใตการบริหารจัดการของสมาคม
ภริยาทหารเรือ และดำเนินงานโดย ชมรมภริยานาวิกโยธิน  



คุณภัณฑธิมา ภูรีโรจน 
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ลำดับที่ ๑๙  

ภริยา พลเรือโท พงศศักดิ์ ภูรีโรจน 
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 

ลำดับที่ ๒๔ 

 ปพุทธศักราช ๒๕๕๔ คุณภัณฑธิมา ภูรีโรจน ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน 
ลำดับที่ ๑๙ ภริยาพลเรือโทพงศศักดิ์ ภูรีโรจน ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 
เห็นความสำคัญในการสรางความสามัคคี และรวมกันทำประโยชนตอสังคมสวนรวม  
รวมทั้งใหการดูแลชวยเหลือครอบครัวขาราชการช้ันผูนอยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
ชวยเหลือตนเอง ดวยการสงเสริมอาชีพและสนับสนนุการหารายไดเสริมใหแกครอบครัว 
โดยปรับปรุงอาคารสำนักงานเลขท่ี ๘๑๐/๔๓๔ จัดแบงเนื้อท่ีเปนสถานที่ผลิตสินคา และ
เปนรานจำหนายสินคา ที่ผลิตโดยสมาขิกชมรมภริยา นย. รวมท้ังใชเปนสถานที่ฝกอบรม
อาชีพใหแกสมาชิกชมรมภริยา นย. ใชชื่อวา “รานมะรีนเบเกอรี่”“รานมะรีนเบเกอร่ี” นายกสมาคมภริยา
ทหารเรือ เดินทางมาเปนประธานในพิธีเปดราน เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔  



ภายในอาคารชั้นบน ปรับปรุงเปนหองเรียนสำหรับบุตรหลานใชเรียนในระหวางปด
ภาคเรียน ชั้นลาง มี ๓ หอง หองดานหลัง มี ๑ หอง จัดเปนหองผลิตเบเกอร่ี โดยนำ
ความรูจากการอบรมการทำเบเกอร่ีที่สมาคมภริยาทหารเรือจัดให ตอยอดสูการหารายได
เสริม ดวยการรวมกลุมแมบานท่ีสนใจมารวมกันผลิตเบเกอร่ีออกจำหนาย 

หองดานหนา มี ๒ หอง จดัเปนหองนวดแผนไทย ใหบริการนวดฝาเทาและนวดแผนไทย 
เปดบริการระหวางเวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. และหองจำหนายสินคา ที่ผลิตโดยสมาชิก
ภริยา นย. ไดแก เบเกอรี่ น้ำพริกแกง น้ำยาลางจาน และสินคาพื้นบานจังหวัดจันทบุรี 
สวนพื้นที่ภายนอกอาคาร ดานขางอาคารตอเติมเทพื้นปูกระเบ้ืองและตอเติมหลังคายาว 
ตลอดแนว แบงสวนพื้นท่ีดานหลัง เปนที่ผลิตน้ำพริกแกงชนิดตาง ๆ ใชการบรรจุภัณฑ
ดวยระบบสูญญากาศทำใหน้ำพริกสามารถเก็บรักษาไดนาน สวนพื้นที่ดานหนา จำหนาย
กวยเต่ียวเรือ มีโตะเกาอี้สำหรับลูกคานั่งรับประทานอยางสะดวกสบาย สำหรับกลุม
แมบานที่ทำงานภายในรานของชมรมภริยา นย. ทุกฝายไดรับคาตอบแทนการทำงาน 
เปนเงินตอบแทนรายเดือน  





 ตอมาไดขยายกิจการ เปดรานชมรมภริยานาวิกโยธิน ที่หาดเตยงาม เพ่ิมอีก
หนึ่งแหง มีลักษณะเปนอาคารชั้นเดียว คูแฝด ๒ หลัง เปดจำหนายสินคา เม่ือวันที่  
๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ใชชื่อวา “รานชมรมภริยานาวิกโยธิน”“รานชมรมภริยานาวิกโยธิน” จำหนายเบเกอรี่ และสินคา
ที่ผลิตโดยสมาชิก รวมท้ังสินคาของสมาคมภริยาทหารเรือ อีกหลังใหชื่อวา “เตยงาม“เตยงาม
คอฟฟ”คอฟฟ” จำหนายกาแฟสด  

นอกจากนี้ ยังสรางซุมไม 
“ชมรมภริยานาวิกโยธิน” 
ที่ตั้งอยูบริเวณหนา 
ศูนยอาหาร สำนักงานทองเที่ยว 
จำหนายกวยเตี๋ยวเรือ และ 
กลวยทอดรสชาติกรอบอรอย 
แตกตางจากทั่วไป 
 



 ตอมาไดขยายแนวคดิการหารายไดเสรมิใหแกแมบานภาคใต โดยจดัการอบรม
การทำเบเกอร่ี และจัดตั้งรานจำหนายเบเกอร่ีขึ้นอีกหนึ่งแหงที่ กรมทหารราบที่ ๓  กรมทหารราบที่ ๓  
คายจุฬาภรณ จังหวัดนราธิวาส ใชชื่อวา “รานมะรีนเบเกอรี่ คายจุฬาภรณ”คายจุฬาภรณ จังหวัดนราธิวาส ใชชื่อวา “รานมะรีนเบเกอร่ี คายจุฬาภรณ” เปน
อาคารชั้นเดียว ภายในอาคารแบงเปนหองผลิตและหองจำหนายเบเกอรี่ 

“รานชมรมภริยานาวิกโยธิน”
“เตยงาม

คอฟฟ”



ตลอดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการชมรมภริยา นย. รวมกันทำประโยชนตอสังคมสวนรวม 
ทำใหชมรมภริยา นย. เปนที่ยอมรับมีความเจริญกาวหนาเปนลำดับ เนื่องจากสำนักงาน
ชมรมภริยา นย. (หลังเกา) ไดปรับปรุงใชเปนรานจำหนายสินคา จำเปนที่จะตองสราง
สำนักงานชมรมภริยา นย. ขึ้นใหม ซึ่งไดรับความกรุณาจาก พล.ร.ท.ประเสริฐ นอยคำศิริ 
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ลำดับที่ ๙ บริจาคเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท เปน 
คาวัสดุ และปลูกสรางโดยกองพันทหารชาง กองพลนาวิกโยธิน, กรมสนับสนุน 
กองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 

อาคารสำนกังานหลงัใหมนี ้ใชชือ่วา “อาคาร พล.ร.ท.ประเสรฐิ - น.อ.หญงิ อนงค นอยคำศิร”ิ 
ทำพิธีเปด เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อาคารหลังนี้แบงสวนใชประโยชนเปน  
๒ สวน คือ สวนที่ ๑ ใชเปนสำนักงานชมรมภริยา นย. สำหรับเปนที่ทำการ และดำเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งของชมรมภริยา นย. และสมาคมภริยาทหารเรือ รวมทั้งใชเปนหอง
บรรยายสรุปสำหรบั ผูที่สนใจเยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรมภริยา นย. สวนที่ ๒ เปน
ที่ทำการศูนยนมแมคายกรมหลวงชุมพรและดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการสงเสริมให 
กำลังพลของกองทัพเรือเลี้ยงดูลูกอยางถูกวิธีใหมีคุณภาพ ในสภาพสังคมที่แขงขัน ซึ่ง
ผูใหญตองใสใจดูแล เพราะลูกเปนความหวังของพอแมและเปนอนาคตของชาติ    



บริเวณดานขางอาคาร พล.ร.ท.ประเสริฐ-น.อ.หญิง อนงค นอยคำศิริ จัดทำลานปูน  
ชื่อวา “ลานวาสิตฐี” สำหรับทำกิจกรรมออกกำลังกาย “แอโรบิค” เพื่อสุขภาพ 
และจัดตลาดนัดแมบาน รวมท้ังใชเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมวันเด็ก 



ตรงขาม “ลานวาสิตฐี” สรางสนามเด็กเลนชื่อ “สนามเด็กเลนนองนิดหนอย” สำหรับ
บุตรหลาน และบิดามารดาออกกำลังกายรวมกันไดมีพัฒนาการท่ีสมวัย 



 ติดกับสนามเด็กเลน ไดพัฒนาพ้ืนท่ีรกรางวางเปลาปูอิฐบลอค สรางโตะไม 
ตั้งหางกันเปนระยะ ๆ จำนวน ๗ ชุด จัดทำข้ึนเพื่อเปน “ลานพักผอน” สำหรับ
ครอบครัวใชพักผอนหยอนใจ พบปะสังสรรค นั่งรับประทานอาหารรวมกัน และใชเปน
สถานที่ทำการบานสำหรับเด็ก ๆ 
 การพัฒนาพ้ืนท่ีวางเปลาในหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสวนรวม ไดแก ลานวาสิตฐี สนามเด็กเลนนองนิดหนอย และ ลานพักผอน ลานวาสิตฐี สนามเด็กเลนนองนิดหนอย และ ลานพักผอน 
เหลานี้ไดรับการสนับสนุนดวยความเมตตา จาก พล.ร.ท.ประเสริฐ นอยคำศิริ  
ผูบัญชาการกรมนาวิกโยธิน ลำดับที่ ๙ และ น.อ.หญิง อนงค นอยคำศิริ  
ประธานกลุมภริยานาวิกโยธิน ลำดับที่ ๓ กรุณาบริจาคเงินจำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
เพื่อทำส่ิงที่ประโยชนตอสังคม นย. สงผลใหครอบครัวขาราชการชั้นผูนอยของ นย. 
มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 



 นอกจากนี้ ชมรมภริยานาวิกโยธินยังใหการดูแลชวยเหลือบุตรหลานของ
ขาราชการ นย. และบุคคลทั่วไปที่เปนออทิสติก ใน “โครงการอาชาบำบัด”  



 ชมรมภริยา นย. ภายใตการสนับสนุนของสมาคมภริยาทหารเรือ จัดโครงการ 
พัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติก ในพ้ืนท่ีกองพันลาดตระเวนฯ  โดยนายกสมาคมภริยา
ทหารเรือ เปนประธานพิธีเปด “โครงการอาชาบำบัด” เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ 
โครงการนี้เปนทางเลือกหนึ่ง เพื่อชวยบำบัดเด็กมีความผิดปกติทางรางกาย ปวยทางจิต 
และอารมณ ที่ตองรวมกันหลายฝายและทำงานเปนทีม ซึ่งการใชมาบำบัด 
รวมกับบุคลากรขาราชการกองพันลาดตระเวนฯ และกลุมแมบานชมรมภริยา นย.  
ที่อาศัยในกองพันลาดตระเวนฯ รวมทั้งผูปกครอง เปนกลุมดำเนินงานโดยตรง เด็กท่ีรับ
การบำบัดจะปรับสภาพรางกายที่ผิดปกติเขาสูสมดุล มีพัฒนาการดานการสื่อสาร 
ภาษา เสริมสรางความมั่นใจเช่ือมั่นในตนเอง ลดความกาวราว และมีความสัมพันธ 
กับผูอื่น ใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สรางความอบอุนใหกับครอบครัว  



  

๑.  คุณหญิง อำไพ   สุญาณเศรษฐกร๑.  คุณหญิง อำไพ   สุญาณเศรษฐกร    
๑ ต.ค.๒๕๑๙ – ๓๐ ก.ย.๒๕๒๑ 

ภริยา พล.ร.ท.โสภณ  สุญานเศรษฐกร 
ผบ.นย.ลำดับที่ ๗ 

๒.  คุณจรูญ    เชิดบุญเมือง๒.  คุณจรูญ    เชิดบุญเมือง    
๑ ต.ค.๒๕๒๑ – ๓๐ ก.ย.๒๕๒๖ 

ภริยา พล.ร.ท.ยุธยา  เชิดบุญเมือง 
ผบ.นย.ลำดับที่ ๘ 

๓.  น.อ.หญิง อนงค  นอยคำศิริ๓.  น.อ.หญิง อนงค  นอยคำศิริ   
๑ ต.ค.๒๕๒๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๒๘ 

ภริยา พล.ร.ท.ประเสริฐ  นอยคำศิริ 
ผบ.นย.ลำดับที่ ๙ 



๔.  คุณสมศรี   เมฆลอย ๔.  คุณสมศรี   เมฆลอย 
๑ ต.ค.๒๕๒๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๑ 
ภริยา พล.ร.ท.เกษม  เมฆลอย 

ผบ.นย.ลำดับที่ ๑๐ 

๕.  คุณพฤศจิ   กาญจนรัตน๕.  คุณพฤศจิ   กาญจนรัตน    
๑ ต.ค.๒๕๓๑ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๔ 

ภริยา พล.ร.ท.ปรีดา  กาญจนรัตน 
ผบ.นย.ลำดับที่ ๑๑ 

๖.  คุณนันทา   พิบูลยสวัสดิ์๖.  คุณนันทา   พิบูลยสวัสดิ์   
๑ ต.ค.๒๕๓๔ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๕ 
ภริยา พล.ร.ท.นคร  พิบูลยสวัสดิ์ 

ผบ.นย.ลำดับที่ ๑๒ 

๗.  คุณเติมสิน   ปนกุลบุตร๗.  คุณเติมสิน   ปนกุลบุตร   
๑ ต.ค.๒๕๓๕ – ๓๑ มี.ค.๒๕๓๗ 
ภริยา พล.ร.ท.มนัส  ปนกุลบุตร 

ผบ.นย.ลำดับที่ ๑๓ 

 

๑.  คุณหญิง อำไพ   สุญาณเศรษฐกร

๒.  คุณจรูญ    เชิดบุญเมือง

๓.  น.อ.หญิง อนงค  นอยคำศิริ



๘.  หมอมหลวง จิตรศรี  ชมะนันทน ๘.  หมอมหลวง จิตรศรี  ชมะนันทน 
๑ เม.ย.๒๕๓๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๘ 
ภริยา พล.ร.ท.ตรีรัตน  ชมะนันทน 

ผบ.นย.ลำดับที่ ๑๔ 

๙.  คุณกัลยา  หงสทอง๙.  คุณกัลยา  หงสทอง    
๑ ต.ค.๒๕๓๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๓๙ 
ภริยา พล.ร.ท.จุมพล  หงสทอง 

ผบ.นย.ลำดับที่ ๑๕ 

๑๐.  ทพ.หญิง สุดา  สาริกะภูติ๑๐.  ทพ.หญิง สุดา  สาริกะภูต ิ     
๑ ต.ค.๒๕๓๙ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๑ 
ภริยา พล.ร.ท.วสินธ  สาริกะภูติ 

ผบ.นย.ลำดับที่ ๑๖ 

๑๑.  คุณเรวดี   ดีมาก๑๑.  คุณเรวดี   ดีมาก   
๑ ต.ค.๒๕๔๑ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๒ 
ภริยา พล.ร.ท.มานิตย  ดีมาก 

ผบ.นย.ลำดับที่ ๑๗ 



๑๒.  คุณยุพิน  โกมลฐิติ ๑๒.  คุณยุพิน  โกมลฐิติ 
๑ ต.ค.๒๕๔๒ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๓ 
ภริยา พล.ร.ท.เชษฐ  โกมลฐิติ 

ผบ.นย.ลำดับที่ ๑๘ 

๑๓.  คุณศรีรัตน   วงศวิเชียร๑๓.  คุณศรีรัตน   วงศวิเชียร   
๑ ต.ค.๒๕๔๓ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๔ 
ภริยา พล.ร.ท.วัฒนา  วงศวิเชียร 

ผบ.นย.ลำดับที่ ๑๙ 

๑๔.  คุณเพ็ญพร  เสถียรสวัสดิ์๑๔.  คุณเพ็ญพร  เสถียรสวัสดิ์  
๑ ต.ค.๒๕๔๔ – ๓๑ มี.ค.๒๕๔๖ 

ภริยา พล.ร.ท.เทิดศักดิ์  เสถียรสวัสดิ์ 
ผบ.นย.ลำดับที่ ๒๐ 

๑๕.  น.อ.หญิง กรพินธุ   พรหมศิริ๑๕.  น.อ.หญิง กรพินธุ   พรหมศิร ิ     
๑ เม.ย.๒๕๔๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๖ 

ภริยา พล.ร.ต.เทอดศักดิ์  พรหมศิริ 
รอง ผบ.นย. 

๘.  หมอมหลวง จิตรศรี  ชมะนันทน 

๙.  คุณกัลยา  หงสทอง

๑๐.  ทพ.หญิง สุดา  สาริกะภูติ

๑๑.  คุณเรวดี   ดีมาก



๑๖.  พ.อ.หญิง ทัศนศรี   ไตรยคุณ๑๖.  พ.อ.หญิง ทัศนศรี   ไตรยคุณ    
๑ ต.ค.๒๕๔๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๘ 
ภริยา พล.ร.ต.โกศล  ไตรยคุณ 

รอง ผบ.นย. 

๑๗.  คุณนภาศิริ  สิริสาลี๑๗.  คุณนภาศิริ  สิริสาลี    
๑ ต.ค.๒๕๔๘ – ๓๑ มี.ค.๒๕๕๐ 
ภริยา พล.ร.ท.สีวิชัย  สิริสาลี 

ผบ.นย.ลำดับที่ ๒๒ 

๑๘.  คุณฐิติปรางค  ธาระรูป๑๘.  คุณฐิติปรางค  ธาระรูป     
๑ เม.ย.๒๕๕๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๓ 
ภริยา พล.ร.ท.สุวิทย  ธาระรูป 

  ผบ.นย.ลำดับที่ ๒๓ 

๑๙.  คุณภัณฑธิมา   ภูรีโรจน๑๙.  คุณภัณฑธิมา   ภูรีโรจน      
๑ ต.ค.๒๕๕๓ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๕ 
ภริยา พล.ร.ท.พงศศักดิ์  ภูรีโรจน 

ผบ.นย.ลำดับที่ ๒๔ 




