
กรมกําลังพลทหารอากาศ ขอแจงใหผูผานการสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนขาราชการ

ประจําป ๖๑ (ลําดับสํารอง)  

๑.  ผูผานการสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนขาราชการช้ันสัญญาบัตร (ลําดับสํารอง)

ประจําป ๒๕๖๑ (ที่สงสัญญาเขารับราชการเรียบรอยแลว) 

        จะแจงรายละเอียดใหทราบอีกครั้ง ในวันจันทรท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซตกรมกําลังพลทหารอากาศ 

(www.person.rtaf.mi.th)  

 

 ๒.  ผูผานการสอบคัดเลือกเขารับราชการเปนขาราชการต่ํากวาช้ันสัญญาบัตร (ลําดับ

สํารอง) ประจําป ๒๕๖๑ (ที่สงสัญญาเขารับราชการเรียบรอยแลว) โดยดําเนินการตัดเคร่ืองแบบ

ขาราชการต่ํากวาช้ันสัญญาบัตร รายละเอียดดังนี ้

  ๒.๑  รายชื่อลําดับ ๑-๑๖๗ ผูท่ีมี สด.๓ และ สด.๘ ใหตัดเครื่องแบบ เครื่องแตงกายขาราชการ

ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (ชาย) ตามรูปภาพท่ี ๑ 

  ๒.๒  รายชื่อลําดับ ๑๖๘-๑๗๒ ผูท่ีผานการฝกวิชาทหาร (หญิง) ใหตัดเครื่องแบบ เครื่องแตงกาย

ขาราชการต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (หญิง) ตามรูปภาพท่ี ๒ 

  ๒.๓  รายชื่อลําดับ ๑๗๓-๒๐๔ ผูท่ีไมมี สด.๓, สด.๘ และไมไดผานการฝกวิชาทหาร (ชาย) 

ใหตัดเครื่องแบบ เครื่องแตงกายขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (ชาย) ตามรูปภาพท่ี ๓ 

   ๒.๔  รายชื่อลําดับ ๒๐๕-๒๔๓ ผูที่ไมไดผานการฝกวิชาทหาร (หญิง) ใหตัดเครื่องแบบ 

เครื่องแตงกายขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร (หญิง) ตามรูปภาพท่ี ๔ 

  ๒.๕  รายช่ือผู ท่ีบรรจุ เขารับราชการเปนขาราชการต่ํากวาช้ันสัญญาบัตรท้ังหมด       

จํานวน ๒๔๓ คน ตามแนบ 

  ๒.๖  กรมกําลังพลทหารอากาศ จะแจงรายละเอียดการรายงานตัวเพ่ือเขารับราชการใหทราบอีกครั้ง 

ในวันจันทรท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซตกรมกําลังพลทหารอากาศ (www.person.rtaf.mi.th) เพ่ือแจง

ใหทราบกําหนดวันรายงานตัวเขารับราชการตอไป 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.person.rtaf.mi.th/
http://www.person.rtaf.mi.th/


 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



ผนวก ก 

รูปแบบปายชื่อสลักตัวอักษรเปนภาษาไทย 

 

 

 

รายละเอียดการทําปายช่ือ 

 ๑.  ทําดวยโลหะหรือพลาสติกเปนรูปส่ีเหล่ียม กวาง ๒ ซม. ยาว ๗.๕ ซม. หนา ๐.๑ ซม.  

พ้ืนปายดานท่ีสลักตัวอักษรเปนสีดํา มีเสนขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ ซม. 

 ๒.  การสลักตัวอักษรในปายช่ือใหสลักดวยตัวอักษรบรรจุสีขาว โดยใชแบบอักษร TH Sarabun PSK 

 ๓.  กรณีท่ีตัวอักษรของช่ือ และนามสกุล มีความยาวเกินหนึ่งบรรทัด ใหลดขนาดตัวอักษรใหอยูใน

บรรทัดไดตามความเหมาะสม โดยใหมีชองวางระหวางขอบซาย และขวา อยางนอยประมาณ ๐.๓ ซม.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องแบบทหารอากาศ 

 เครื่องแบบปกติเทาคอพับ (ขาราชการต่ํากวาช้ันสัญญาบัตร ชาย) ประกอบดวย 

 ๑. หมวกทรงหมอตาลสีเทา มีเครื่องประกอบ คือ 
  ๑.๑ กะบัง ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา พ้ืนกะบังดานลางสีเทาหรือสีดํา 
  ๑.๒ สายรัดคาง กวาง ๑.๒ ซม.ใชหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา 
  ๑.๓ ดุมตรึงปลายสายรัดคาง ขางละ ๑ ดุม ใชดุมสีทองขนาดเล็ก 
  ๑.๔ ผาพันหมวกสีน้ําเงินดํา เปนลายถัก กวาง ๔ ซม. 
  ๑.๕ ตราหนาหมวก ใชตราหนาหมวกโลหะขนาดใหญ 

 ๒. เสื้อคอพับสีเทา ที่คอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม แขนยาวรัดขอมือ ขัดดุมขางละ ๑ ดุม 
ท่ีอกมีกระเปาปะขางละ ๑ กระเปา ตอนลางรูปมน มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง มีปกรูปมน ชายกลางแหลม 
ขัดดุมขางละ ๑ ดุม มีอินทรธนูออน ทําดวยผาชนิดและสีเดียวกับเสื้อ เปนแผนสี่เหลี่ยมเรียวจากทางดานไหล
ไปทางคอ ดานไหลกวาง ๔ ซม.ดานคอกวาง ๓ ซม.ปลายมน ใหเย็บติดกับเสื้อเปนรูปสี่เหลี่ยมมีเสนทแยงมุม 
ระยะหางจากดานไหลไปทางคอ ๔ ซม.ตอนปลายขัดดุมขนาดเล็ก ใชดุมสีเทาขนาดเล็ก สอดชายเสื้ออยูภายในกางเกง 
  ๒.๑ การประดับเครื่องหมายสังกัด ใหติดที่ก่ึงกลางปกคอเสื้อท้ังสองขาง โดยใหแนวบน
ของเครื่องหมายขนานกับขอบบนของปกคอเสื้อ และใหเครื่องหมายอยูหางจากขอบปกคอเสื้อดานหนา ๒.๕ ซม. 
  ๒.๒ การประดับเครื่องหมายยศ ใชบั้งรูปหางนกแซงแซว ทําดวยแถบไหมสีเหลือง กวาง ๑ ซม.
ปลายบั้งท้ัง ๒ ขาง หางกัน ๘ ซม.มุมบั้ งแหลมเล็ก เหนือบั้ งมีดาว ๕ กลีบ ๑ ดาว ทําดวยไหมสีเหลือง 
เสนผาศูนยกลาง ๒ ซม.ตรึงบนพ้ืนสักหลาดหรือเสิรทสีน้ําเงินดํา เหลือชายไวเปนขอบ ๐.๓ ซม.ประดับท่ีแขนเสื้อ
ขางซายดานนอก ก่ึงกลางระหวางไหลกับขอศอก ใหมุมแหลมอยูทางลาง 
  ๒.๓ การประดับปายชื่อ ใหติดปายชื่อตรงกึ่งกลางเหนือกระเปาบนของเสื้อดานขวา
ประมาณ ๑ ซม.(ปายช่ือ ทําดวยโลหะหรือพลาสติกเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง ๒ ซม.ยาว ๗.๕ ซม.หนา ๐.๑ ซม. 
พ้ืนปายดานท่ีจะสลักชื่อเปนสีดํา มีเสนขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ ซม.แบบอักษร TH SarabunPSK โดยสลักชื่อตัว 
และชื่อสกุลเปนภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ ซม.) 
  ๒.๔ การประดับแพรแถบยอ ใหประดับตรงก่ึงกลางเหนือกระเปาบนของเสื้อดานซาย
ประมาณ ๑ ซม.(แพรแถบยอ มีขนาดสูงประมาณ ๑.๕ ซม.กวางประมาณ ๓ ซม.โดยใหติดเรียงกันเปนแถว
ตามยาว แถวละไมเกิน ๕ แถบ) 

 ๓. กางเกงขายาวสีเทา ไมพับปลายขา ปลายขายาวปดตาตุม กวางไมนอยกวา ๒๐ ซม.
แตไมเกิน ๒๖ ซม.ท่ีขอบเอวมีหวงทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง กวางไมเกิน ๑ ซม.ขางหนา ๒ หวง ทางขาง ๒ หวง 
และขางหลัง ๓ หวง สําหรับสอดเข็มขัด ท่ีแนวตะเข็บกางเกงดานขางมีกระเปาเจาะขางละ ๑ กระเปา ท่ีดานหลังกระเปา
เจาะขางละ ๑ กระเปา ไมมีปก ก่ึงกลางปากกระเปาขัดดุมสีเทาขนาดเล็ก 

 ๔. เข็มขัดดายถักหรือวัตถุเทียมดายถักสีน้ําเงินดํา กวาง ๓.๒ ซม.หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทอง 
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางนอน กวาง ๓.๕ ซม.ยาว ๕.๕ ซม.โดยใหดานกวางโคงมน สวนท่ีโคงมากสุดอยูบริเวณ
กึ่งกลางของความกวาง สําหรับดานยาวใหสวนบนและสวนลางของหัวเข็มขัดเปนแนวตรง ใหจุดเริ่มตนโคงมน 
ยาว ๕ ซม.และสวนโคงมากสุด บริเวณก่ึงกลางของความกวาง ยาว ๕.๕ ซม.และใหมีฟนยึดสายเข็มขัดท้ังสองขาง 
ท่ีก่ึงกลางเข็มขัดดานหนามีรูปดาว ๕ กลีบ เหนือปกนก ๒ ปก วางทับอยูบนวงชอชัยพฤกษ ๒ ขาง ขางละ ๗ ใบ 
เปนแบบดุนนูนหรือประกอบยึด ในการคาดเข็มขัดใหปลายสายท้ังสองขางเก็บซอนอยูดานหลังหัวเข็มขัด 

 ๕. รองเทาหุมสนหนังสีดํา หรือรองเทาหุมขอหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก หรือยืดขาง ตองมีสน 
และไมมีลวดลาย สําหรับถุงเทา ใหใชสีดํา 



 
เครื่องแบบปกติคอพับ (ขาราชการต่ํากวาช้ันสัญญาบัตร หญิง) ประกอบดวย 

 ๑. หมวกทรงกลมพับปกสีเทา ตัวหมวกสีเทาออน สูง ๘ ซม.ปกหมวกสีเทา กวาง ๗ ซม.
ดานขางและดานหลังพับติดกับหมวก มีผาพันหมวกสีเทา กวาง ๓ ซม.ตอนหนาของผาพันหมวก กวาง ๖ ซม.
และมีตราหนาหมวกโลหะขนาดกลาง 

 ๒. เส้ือคอพับสีเทา คอพับตอนหนา กวาง ๕ ซม.หอยยาวลงมา ๘ ซม.และมีขลิบสีน้ําเงินดํา 
กวาง ๐.๕ ซม.โดยรอบ ท่ีคอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม แขนยาวรัดขอมือ ขัดดุมขางละ ๑ ดุม และมีอินทรธนูออน ดุม
ท้ังสิ้น ใชดุมสีขาวขนาดเล็ก ใหสอดชายเสื้ออยูภายในกระโปรง เสื้อแบบนี้จะใชแขนสั้นเหนือขอศอกไมเกิน ๒ ซม.
ปลายแขนพับออกขางนอกเปนรูปแหลม ๖ ซม.ก็ได 
  ๒.๑ การประดับเครื่องหมายสังกัด ใหประดับเครื่องหมายท่ีก่ึงกลางปกคอพับตอนหนา 
ท่ีหอยลงมาท้ัง ๒ ขาง โดยใหแนวของเครื่องหมายวางตามทางดิ่ง และใหขอบบนของเครื่องหมายหางจากขอบลาง
ปกคอพับของเสื้อ ๕ ซม.และใหขอบบนของเครื่องหมายขนานกับขอบลางปกคอพับของเสื้อ 
  ๒.๒ การประดับเครื่องหมายยศ ใชบั้งรูปหางนกแซงแซว ทําดวยแถบไหมสีเหลือง กวาง ๑ ซม.
ปลายบั้งท้ัง ๒ ขาง หางกัน ๖ ซม.มุมบั้ งแหลมเล็ก เหนือบั้ งมีดาว ๕ กลีบ ๑ ดาว ทําดวยไหมสีเหลือง 
เสนผาศูนยกลาง ๒ ซม.ตรึงบนพ้ืนสักหลาดหรือเสิรทสีน้ําเงินดํา เหลือชายไวเปนขอบ ๐.๓ ซม.ประดับท่ีแขนเสื้อ
ขางซายดานนอก ก่ึงกลางระหวางไหลกับขอศอก ใหมุมแหลมอยูทางลาง 
  ๒.๓ การประดับปายชื่อ ใหติดปายชื่อตรงกึ่งกลางเหนือกระเปาบนของเสื้อดานขวา
ประมาณ ๑ ซม.ในกรณีที่เสื ้อเครื่องแบบไมมีกระเปาบน ใหติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อดานขวาสูงต่ําพองาม 
(ปายช่ือ ทําดวยโลหะหรือพลาสติกเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง ๒ ซม.ยาว ๗.๕ ซม.หนา ๐.๑ ซม. พ้ืนปายดานท่ีจะ
สลักชื่อเปนสีดํา มีเสนขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ ซม.แบบอักษร TH SarabunPSK โดยสลักชื่อตัว และชื่อสกุลเปน
ภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ ซม.) 
  ๒.๔ การประดับแพรแถบยอ ใหประดับตรงกึ่งกลางเหนือกระเปาบนของเสื้อดานซาย
ประมาณ ๑ ซม.ในกรณีที่เสื้อเครื่องแบบไมมีกระเปาบน ใหติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อดานซายสูงต่ําพองาม 
(แพรแถบยอ มีขนาดสูงประมาณ ๑.๕ ซม.กวางประมาณ ๓ ซม.โดยใหติดเรียงกันเปนแถวตามยาว แถวละไม
เกิน ๕ แถบ) 

 ๓. กระโปรงสีเทา ยาวคลุมเขาไมเกินครึ่งนอง ผาเอวท่ีดานซาย และท่ีขอบเอวมีหวงสําหรับสอดเข็ม
ขัด ทําดวยผาชนิดและสีเดียวกับกระโปรง กวางไมเกิน ๑ ซม.ขางหนา ๒ หวง ขางหลัง ๒ หวง ดานหลังมีจีบปลอย
ชายกระโปรง ๒ จีบ ระยะหางกันพอสมควร ชายกระโปรงไมบานและไมมีกระเปา 

 ๔. เข็มขัดดายถักหรือวัตถุเทียมดายถักสีน้ําเงินดํา กวาง ๓.๒ ซม.หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทอง 
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางนอน กวาง ๓.๕ ซม.ยาว ๕.๕ ซม.โดยใหดานกวางโคงมน สวนท่ีโคงมากสุดอยูบริเวณ
ก่ึงกลางของความกวาง สําหรับดานยาวใหสวนบนและสวนลางของหัวเข็มขัดเปนแนวตรง ใหจุดเริ่มตนโคงมน 
ยาว ๕ ซม.และสวนโคงมากสุด บริเวณก่ึงกลางของความกวาง ยาว ๕.๕ ซม.และใหมีฟนยึดสายเข็มขัดท้ังสองขาง 
ท่ีก่ึงกลางเข็มขัดดานหนามีรูปดาว ๕ กลีบ เหนือปกนก ๒ ปก วางทับอยูบนวงชอชัยพฤกษ ๒ ขาง ขางละ ๗ ใบ 
เปนแบบดุนนูนหรือประกอบยึด ในการคาดเข็มขัดใหปลายสายท้ังสองขางเก็บซอนอยูดานหลังหัวเข็มขัด 

 ๕ รองเทาหุมสนหนังสีดํา ชนิดไมผูกเชือก พ้ืนบางชั้นเดียว สนใหญพอสมควร สูงไมเกิน ๓.๕ ซม.
และไมต่ํากวา ๒.๕ ซม. 
 
 
 



เครื่องแบบขาราชการกลาโหมพลเรือน 

เครื่องแบบปกติเทาคอพับ (ขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาช้ันสัญญาบัตร ชาย ) ประกอบดวย 

 ๑. หมวกทรงหมอตาลสีเทา กะบังทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา สายรัดคางทําดวยหนัง
หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา กวาง ๑.ซม.มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพาหขนาดเล็กติดท่ีขางหมวก ขางละ ๑ ดุม ท่ีหนาหมวกติด
ตราครุฑพาหในบัวกระหนกทําดวยโลหะสีทองขนาดใหญ  

 ๒. เส้ือคอพับสีเทา ที่คอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม แขนยาวรัดขอมือ ขัดดุมขางละ ๑ ดุม 
ท่ีอกมีกระเปาปะขางละ ๑ กระเปา ตอนลางรูปมน มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง มีปกรูปมน ชายกลางแหลม 
ขัดดุมขางละ ๑ ดุม มีอินทรธนูออน ทําดวยผาชนิดและสีเดียวกับเสื้อ เปนแผนสี่เหลี่ยมเรียวจากทางดานไหล
ไปทางคอ ปลายมน ดานไหลกวาง ๕ ซม.เย็บติดกับเสื้อ ดานคอกวาง ๔ ซม.ตอนปลายขัดดุมบนอินทรธนู
มีเครื่องหมายชั้น 
  ๒.๑ การประดับเครื่องหมายสังกัด ใหติดท่ีก่ึงกลางปกคอเสื้อท้ังสองขาง โดยใหแนวบน
ของเครื่องหมายขนานกับขอบบนของปกคอเสื้อ และใหเครื่องหมายอยูหางจากขอบปกคอเสื้อดานหนา ๒.๕ ซม.
(เครื่องหมายสังกัด ทอ.ทําดวยโลหะสีทอง โปรง รูปปกนก ๒ ปก ก่ึงกลางสวนบนของปกนกเปนรูปอุณาโลม มีรัศมี
ทับหัวปก) 
  ๒.๒ การประดับเครื่องหมายช้ัน  
   ๒.๒.๑ ผูท่ีไดรับเงินเดือนทหารในอัตราต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ตั้งแต ๗๕๐ บาทข้ึนไป 
มีแถบสีเหลือง กวาง ๕ มม. ๒ แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลางวงใน ๕ มม. 
   ๒.๒.๒ ผูที่ไดรับเงินเดือนทหารในอัตราตํ่ากวาชั้นสัญญาบัตร ต่ํากวา ๗๕๐ บาท 
มีแถบสีเหลือง กวาง ๕ มม. ๑ แถบ ขมวดเปนวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลางวงใน ๕ มม. 
  ๒.๓ การประดับปายชื่อ ใหติดปายชื่อตรงกึ่งกลางเหนือกระเปาบนของเสื้อดานขวา
ประมาณ ๑ ซม.(ปายชื่อ ทําดวยโลหะหรือพลาสติกเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง ๒ ซม.ยาว ๗.๕ ซม.หนา ๐.๑ ซม. 
พ้ืนปายดานท่ีจะสลักชื่อเปนสีดํา มีเสนขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ ซม.แบบอักษร TH SarabunPSK โดยสลักชื่อตัว 
และชื่อสกุลเปนภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ ซม.) 
  ๒.๔ การประดับแพรแถบยอ ใหประดับตรงก่ึงกลางเหนือกระเปาบนของเสื้อดานซาย
ประมาณ ๑ ซม.(แพรแถบยอ มีขนาดสูงประมาณ ๑.๕ ซม.กวางประมาณ ๓ ซม.โดยใหติดเรียงกันเปนแถว
ตามยาว แถวละไมเกิน ๕ แถบ) 

 ๓. กางเกงขายาวสีเทา ไมพับปลายขา ปลายขายาวปดตาตุม กวางไมนอยกวา ๒๐ ซม.
แตไมเกิน ๒๘ ซม.ท่ีขอบเอวมีหวงทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง กวางไมเกิน ๑ ซม.ขางละ ๗ หวง สําหรับสอดเข็มขัด 
ท่ีแนวตะเข็บกางเกงดานขางมีกระเปาเจาะขางละ ๑ กระเปา และจะมีกระเปาหลังเปนกระเปาเจาะก็ได 

 ๔. เข็มขัดดายถักหรือวัตถุเทียมดายถักสีน้ําเงินดํา กวาง ๓.๒ ซม.หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทอง 
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางนอน กวาง ๓.๕ ซม.ยาว ๕.๕ ซม.โดยใหดานกวางโคงมน สวนท่ีโคงมากสุดอยูบริเวณ
ก่ึงกลางของความกวาง สําหรับดานยาวใหสวนบนและสวนลางของหัวเข็มขัดเปนแนวตรง ใหจุดเริ่มตนโคงมน 
ยาว ๕ ซม.และสวนโคงมากสุด บริเวณก่ึงกลางของความกวาง ยาว ๕.๕ ซม.และใหมีฟนยึดสายเข็มขัดท้ังสองขาง 
ท่ีก่ึงกลางเข็มขัดดานหนามีรูปครุฑดุนนูน ในการคาดเข็มขัดใหปลายสายท้ังสองขางเก็บซอนอยูดานหลังหัวเข็มขัด 

 ๕. รองเทาหุมสนหนังสีดํา หรือรองเทาหุมขอหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก หรือยืดขาง ตองมีสน 
และไมมีลวดลาย สําหรับถุงเทา ใหใชสีดํา 
 
 
 



เครื่องแบบปกติคอเปด (ขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาช้ันสัญญาบัตร หญิง) ประกอบดวย 

 ๑. หมวกหนีบสีเทา ตอนหนาเชิด ตอนหลังต่ํา ดานซายเหนือขอบหมวกหางจากมุมพับ
ดานหนา ๔ ซม.ติดตราครุฑพาหในบัวกระหนกทําดวยโลหะสีทองขนาดเล็ก 

 ๒. เสื้อคอเปด เปนเสื้อคอเปดสีขาวแขนยาวรัดขอมือ ขัดดุมขางละ ๑ ดุม ไมมีประเปา 
ไมมีสาบที่อก ที่แนวสาบอกมีดุม ๓ ดุม มีอินทรธนูออนขัดดุมขางละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ ้น เปนดุมโลหะสีทอง
ตราครุฑพาหขนาดเล็ก มีเครื่องหมายชั้นบนอินทรธนูออนและเครื่องหมายสังกัดประกอบดวย เม่ือสวมเสื้อนี้
ใหสอดชายเสื้อไวภายในกระโปรง 
  ๒.๑ การประดับเครื่องหมายสังกัด ติดเครื่องหมายสังกัดท่ีก่ึงกลางมุมปกคอเสื้อท้ังสองขาง 
โดยใหยอดของเครื่องหมายตั้งตรงตามแนวดิ่ง และใหเครื่องหมายอยูหางจากขอบปกคอเสื้อดานหนา ๒.๕ ซม.
(เครื่องหมายสังกัด ทอ.ทําดวยโลหะสีทอง โปรง รูปปกนก ๒ ปก ก่ึงกลางสวนบนของปกนกเปนรูปอุณาโลม มีรัศมี
ทับหัวปก) 
  ๒.๒ การประดับเครื่องหมายช้ัน  
   ๒.๒.๑ ผูท่ีไดรับเงินเดือนทหารในอัตราต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ตั้งแต ๗๕๐ บาทข้ึนไป 
มีแถบสีเหลือง กวาง ๕ มม. ๒ แถบ แถบบนขมวดเปนวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลางวงใน ๕ มม. 
   ๒.๒.๒ ผูที่ไดรับเงินเดือนทหารในอัตราตํ่ากวาชั้นสัญญาบัตร ต่ํากวา ๗๕๐ บาท 
มีแถบสีเหลือง กวาง ๕ มม. ๑ แถบ ขมวดเปนวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลางวงใน ๕ มม. 
  ๒.๓ การประดับปายชื่อ ใหติดปายชื่อตรงกึ่งกลางเหนือกระเปาบนของเสื้อดานขวา
ประมาณ ๑ ซม.ในกรณีท่ีเสื้อเครื่องแบบไมมีกระเปาบน ใหติดตรงก่ึงกลางอกเสื้อดานขวาสูงต่ําพองาม (ปายช่ือ 
ทําดวยโลหะหรือพลาสติกเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง ๒ ซม.ยาว ๗.๕ ซม.หนา ๐.๑ ซม. พ้ืนปายดานท่ีจะสลักชื่อ
เปนสีดํา มีเสนขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ ซม.แบบอักษร TH SarabunPSK โดยสลักชื่อตัว และชื่อสกุลเปนภาษาไทย 
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ ซม.) 
  ๒.๔ การประดับแพรแถบยอ ใหประดับตรงก่ึงกลางเหนือกระเปาบนของเสื้อดานซาย
ประมาณ ๑ ซม.ในกรณีท่ีเสื้อเครื่องแบบไมมีกระเปาบน ใหติดตรงก่ึงกลางอกเสื้อดานซายสูงต่ําพองาม (แพรแถบยอ 
มีขนาดสูงประมาณ ๑.๕ ซม.กวางประมาณ ๓ ซม.โดยใหติดเรียงกันเปนแถวตามยาว แถวละไมเกิน ๕ แถบ) 

 ๓. กระโปรงสีเทา ยาวคลุมเขาไมเกินครึ่งนอง ผาเอวท่ีดานซาย และท่ีขอบเอวมีหวงสําหรับสอดเข็ม
ขัด ทําดวยผาชนิดและสีเดียวกับกระโปรง กวางไมเกิน ๑ ซม.ขางหนา ๒ หวง ขางหลัง ๒ หวง ดานหลังมีจีบปลอย
ชายกระโปรง ๒ จีบ ระยะหางกันพอสมควร ชายกระโปรงไมบานและไมมีกระเปา 

 ๔. เข็มขัดดายถักหรือวัตถุเทียมดายถักสีน้ําเงินดํา กวาง ๓.๒ ซม.หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทอง 
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางนอน กวาง ๓.๕ ซม.ยาว ๕.๕ ซม.โดยใหดานกวางโคงมน สวนท่ีโคงมากสุดอยูบริเวณ
ก่ึงกลางของความกวาง สําหรับดานยาวใหสวนบนและสวนลางของหัวเข็มขัดเปนแนวตรง ใหจุดเริ่มตนโคงมน 
ยาว ๕ ซม.และสวนโคงมากสุด บริเวณก่ึงกลางของความกวาง ยาว ๕.๕ ซม.และใหมีฟนยึดสายเข็มขัดท้ังสองขาง 
ท่ีก่ึงกลางเข็มขัดดานหนามีรูปครุฑดุนนูน ในการคาดเข็มขัดใหปลายสายท้ังสองขางเก็บซอนอยูดานหลังหัวเข็มขัด 

 ๕ รองเทาหุมสนหนังสีดํา ชนิดไมผูกเชือก พ้ืนบางชั้นเดียว สนใหญพอสมควร สูงไมเกิน ๓.๕ ซม.
และไมต่ํากวา ๒.๕ ซม. 
 


