
กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ ขอแจ้งให้ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรประจ ำปี ๖๒ ทรำบดังนี้ 
 

๑.  ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร (ตัวจริง) 
ประจ ำปี ๒๕๖๒ (ที่ส่งสัญญำเข้ำรับรำชกำรเรียบร้อยแล้ว) 
        จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์กรมก าลังพลทหารอากาศ 
(www.person.rtaf.mi.th)  
 

 ๒.  ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร (ตัวจริง)
ประจ ำปี ๒๕๖๒ (ที่ส่งสัญญำเข้ำรับรำชกำรเรียบร้อยแล้ว) จ ำนวน ๔๓๔ คน ให้ด ำเนินกำร        
ตัดเครื่องแบบข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร รำยละเอียดตำมแนบ ดังนี้ 

  ๒.๑  รายชื่อล าดับ ๑-๒๘๔ (ผู้ที่มี สด.๓ และ สด.๘) ให้ตัดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย
ข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร (ชาย) ตามรูปภาพที ่๑ 

  ๒.๒  รายชื่อล าดับ ๒๘๕-๒๙๑  (ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกวิชำทหำร (หญิง)) ให้ตัดเครื่องแบบ เครื่องแต่ง
กายข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร (หญิง) ตามรูปภาพที่ ๒ 

  ๒.๓  รายชื่อล าดับ ๒๙๒-๓๕๙ (ผู้ที่ไม่มี สด.๓, สด.๘ และไม่ได้ผ่ำนกำรฝึกวิชำทหำร (ชำย)) 
ให้ตัดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร (ชาย) ตามรูปภาพที่ ๓ 

   ๒.๔  รายชื่อล าดับ ๓๖๐-๔๓๔ (ผู้ที่ไม่ได้ผ่ำนกำรฝึกวิชำทหำร (หญิง)) ให้ตัดเครื่องแบบ 
เครื่องแต่งกายข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร (หญิง) ตามรูปภาพที่ ๔ 
  ๒.๕  กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ จะแจ้งรายละเอียดการรายงานตัวเพ่ือเข้ารับราชการให้ทราบอีกครั้ง 
ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์กรมก าลังพลทหารอากาศ (www.person.rtaf.mi.th) เพ่ือแจ้งให้
ทราบก าหนดวันรายงานตัวเข้ารับราชการต่อไป 
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ผนวก ก 

รูปแบบป้ำยชื่อสลักตัวอักษรเป็นภำษำไทย 

 

 

 

รำยละเอียดกำรท ำป้ำยช่ือ 

 ๑.  ท ำด้วยโลหะหรือพลำสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้ำง ๒ ซม. ยำว ๗.๕ ซม. หนำ ๐.๑ ซม.  
พื้นป้ำยด้ำนที่สลักตัวอักษรเป็นสีด ำ มีเส้นขอบสีขำวประมำณ ๐.๑ ซม. 

 ๒.  กำรสลักตัวอักษรในป้ำยชื่อให้สลักด้วยตัวอักษรบรรจุสีขำว โดยใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK 

 ๓.  กรณีที่ตัวอักษรของช่ือ และนำมสกุล มีควำมยำวเกินหนึ่งบรรทัด ให้ลดขนำดตัวอักษรให้อยู่ใน
บรรทัดได้ตำมควำมเหมำะสม โดยให้มีช่องว่ำงระหว่ำงขอบซ้ำย และขวำ อย่ำงน้อยประมำณ ๐.๓ ซม.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องแบบทหำรอำกำศ 

 เครื่องแบบปกติเทำคอพับ (ข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร ชำย) ประกอบด้วย 

 ๑. หมวกทรงหม้อตำลสีเทำ มีเครื่องประกอบ คือ 
  ๑.๑ กะบัง ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า พื้นกะบังด้านล่างสีเทาหรือสีด า 
  ๑.๒ สายรัดคาง กว้าง ๑.๒ ซม.ใช้หนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า 
  ๑.๓ ดุมตรึงปลายสายรัดคาง ข้างละ ๑ ดุม ใช้ดุมสีทองขนาดเล็ก 
  ๑.๔ ผ้าพันหมวกสีน้ าเงินด า เป็นลายถัก กว้าง ๔ ซม. 
  ๑.๕ ตราหน้าหมวก ใช้ตราหน้าหมวกโลหะขนาดใหญ่ 

 ๒. เสื้อคอพับสีเทำ ที่คอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม แขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม 
ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ตอนล่างรูปมน มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง มีปกรูปมน ชายกลางแหลม 
ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม มีอินทรธนูอ่อน ท าด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่
ไปทางคอ ด้านไหล่กว้าง ๔ ซม.ด้านคอกว้าง ๓ ซม.ปลายมน ให้เย็บติดกับเสื้อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีเส้นทแยงมุม 
ระยะห่างจากด้านไหล่ไปทางคอ ๔ ซม.ตอนปลายขัดดุมขนาดเล็ก ใช้ดุมสีเทาขนาดเล็ก สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง 
  ๒.๑ กำรประดับเครื่องหมำยสังกัด ให้ติดที่กึ่งกลางปกคอเสื้อทั้งสองข้าง โดยให้แนวบน
ของเครื่องหมายขนานกับขอบบนของปกคอเสื้อ และให้เครื่องหมายอยู่ห่างจากขอบปกคอเสื้อด้านหน้า ๒.๕ ซม. 
  ๒.๒ กำรประดับเครื่องหมำยยศ ใช้บั้งรูปหางนกแซงแซว ท าด้วยแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑ ซม.
ปลายบั้งทั้ง ๒ ข้าง ห่างกัน ๘ ซม.มุมบั้งแหลมเล็ก เหนือบั้งมีดาว ๕ กลีบ ๑ ดาว ท าด้วยไหมสีเหลือง 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ซม.ตรึงบนพื้นสักหลาดหรือเสิร์ทสีน้ าเงินด า เหลือชายไว้เป็นขอบ ๐.๓ ซม.ประดับที่แขนเสื้อ
ข้างซ้ายด้านนอก กึ่งกลางระหว่างไหล่กับข้อศอก ให้มุมแหลมอยู่ทางล่าง 
  ๒.๓ กำรประดับป้ำยชื่อ ให้ติดป้ายชื่อตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋าบนของเสื้อด้านขวา
ประมาณ ๑ ซม.(ป้ำยชื่อ ท าด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ซม.ยาว ๗.๕ ซม.หนา ๐.๑ ซม. 
พ้ืนป้ายด้านที่จะสลักชื่อเป็นสีด า มีเส้นขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ ซม.แบบอักษร TH SarabunPSK โดยสลักชื่อตัว 
และชื่อสกุลเป็นภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ ซม.) 
  ๒.๔ กำรประดับแพรแถบย่อ ให้ประดับตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋าบนของเสื้อด้านซ้าย
ประมาณ ๑ ซม.(แพรแถบย่อ มีขนาดสูงประมาณ ๑.๕ ซม.กว้างประมาณ ๓ ซม.โดยให้ติดเรียงกันเป็นแถว
ตามยาว แถวละไม่เกิน ๕ แถบ) 

 ๓. กำงเกงขำยำวสีเทำ ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.
แต่ไม่เกิน ๒๖ ซม.ที่ขอบเอวมีห่วงท าด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน ๑ ซม.ข้างหน้า ๒ ห่วง ทางข้าง ๒ ห่วง 
และข้างหลัง ๓ ห่วง ส าหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ที่ด้านหลังกระเป๋า
เจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีปก กึ่งกลางปากกระเป๋าขัดดุมสีเทาขนาดเล็ก 

 ๔. เข็มขัดด้ำยถักหรือวัตถุเทียมด้ำยถักสีน้ ำเงินด ำ กว้าง ๓.๒ ซม.หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทอง 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน กว้าง ๓.๕ ซม.ยาว ๕.๕ ซม.โดยให้ด้านกว้างโค้งมน ส่วนที่โค้งมากสุดอยู่บริเวณ
กึ่งกลางของความกว้าง ส าหรับด้านยาวให้ส่วนบนและส่วนล่างของหัวเข็มขัดเป็นแนวตรง ให้จุดเริ่มต้นโค้งมน 
ยาว ๕ ซม.และส่วนโค้งมากสุด บริเวณกึ่งกลางของความกว้าง ยาว ๕.๕ ซม.และให้มีฟันยึดสายเข็มขัดทั้งสองข้าง 
ที่กึ่งกลางเข็มขัดด้านหน้ามีรูปดาว ๕ กลีบ เหนือปีกนก ๒ ปีก วางทับอยู่บนวงช่อชัยพฤกษ์ ๒ ข้าง ข้างละ ๗ ใบ 
เป็นแบบดุนนูนหรือประกอบยึด ในการคาดเข็มขัดให้ปลายสายทั้งสองข้างเก็บซ่อนอยู่ด้านหลังหัวเข็มขัด 

 ๕. รองเท้ำหุ้มส้นหนังสีด ำ หรือรองเท้ำหุ้มข้อหนังสีด ำ ชนิดผูกเชือก หรือยืดข้าง ต้องมีส้น 
และไม่มีลวดลาย ส ำหรับถุงเท้ำ ให้ใช้สีด า 



 
เครื่องแบบปกติคอพับ (ข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร หญิง) ประกอบด้วย 

 ๑. หมวกทรงกลมพับปีกสีเทำ ตัวหมวกสีเทาอ่อน สูง ๘ ซม.ปีกหมวกสีเทา กว้าง ๗ ซม.
ด้านข้างและด้านหลังพับติดกับหมวก มีผ้าพันหมวกสีเทา กว้าง ๓ ซม.ตอนหน้าของผ้าพันหมวก กว้าง ๖ ซม.
และมีตราหน้าหมวกโลหะขนาดกลาง 

 ๒. เสื้อคอพับสีเทำ คอพับตอนหน้า กว้าง ๕ ซม.ห้อยยาวลงมา ๘ ซม.และมีขลิบสีน้ าเงินด า 
กว้าง ๐.๕ ซม.โดยรอบ ที่คอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม แขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม และมีอินทรธนูอ่อน ดุม
ทั้งสิ้น ใช้ดุมสีขาวขนาดเล็ก ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกระโปรง เสื้อแบบนี้จะใช้แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน ๒ ซม.
ปลายแขนพับออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๖ ซม.ก็ได้ 
  ๒.๑ กำรประดับเครื่องหมำยสังกัด ให้ประดับเครื่องหมายที่กึ่งกลางปกคอพับตอนหน้า 
ที่ห้อยลงมาทั้ง ๒ ข้าง โดยให้แนวของเครื่องหมายวางตามทางดิ่ง และให้ขอบบนของเครื่องหมายห่างจากขอบล่าง
ปกคอพับของเสื้อ ๕ ซม.และให้ขอบบนของเครื่องหมายขนานกับขอบล่างปกคอพับของเสื้อ 
  ๒.๒ กำรประดับเครื่องหมำยยศ ใช้บั้งรูปหางนกแซงแซว ท าด้วยแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑ ซม.
ปลายบั้งทั้ง ๒ ข้าง ห่างกัน ๖ ซม.มุมบั้งแหลมเล็ก เหนือบั้งมีดาว ๕ กลีบ ๑ ดาว ท าด้วยไหมสีเหลือง 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ซม.ตรึงบนพื้นสักหลาดหรือเสิร์ทสีน้ าเงินด า เหลือชายไว้เป็นขอบ ๐.๓ ซม.ประดับที่แขนเสื้อ
ข้างซ้ายด้านนอก กึ่งกลางระหว่างไหล่กับข้อศอก ให้มุมแหลมอยู่ทางล่าง 
  ๒.๓ กำรประดับป้ำยชื่อ ให้ติดป้ายชื่อตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋าบนของเสื้อด้านขวา
ประมาณ ๑ ซม.ในกรณีที่เสื ้อเครื่องแบบไม่มีกระเป๋าบน ให้ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อด้านขวาสูงต่ าพองาม  
(ป้ำยชื่อ ท าด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ซม.ยาว ๗.๕ ซม.หนา ๐.๑ ซม. พ้ืนป้ายด้านที่จะ
สลักชื่อเป็นสีด า มีเส้นขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ ซม.แบบอักษร TH SarabunPSK โดยสลักชื่อตัว และชื่อสกุลเป็น
ภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ ซม.) 
  ๒.๔ กำรประดับแพรแถบย่อ ให้ประดับตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋าบนของเสื้อด้านซ้าย
ประมาณ ๑ ซม.ในกรณีที่เสื ้อเครื่องแบบไม่มีกระเป๋าบน ให้ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อด้านซ้ายสูงต่ าพองาม 
(แพรแถบย่อ มีขนาดสูงประมาณ ๑.๕ ซม.กว้างประมาณ ๓ ซม.โดยให้ติดเรียงกันเป็นแถวตามยาว แถวละไม่
เกิน ๕ แถบ) 

 ๓. กระโปรงสีเทำ ยาวคลุมเข่าไม่เกินครึ่งน่อง ผ่าเอวที่ด้านซ้าย และที่ขอบเอวมีห่วงส าหรับสอดเข็ม
ขัด ท าด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับกระโปรง กว้างไม่เกิน ๑ ซม.ข้างหน้า ๒ ห่วง ข้างหลัง ๒ ห่วง ด้านหลังมีจีบปล่อย
ชายกระโปรง ๒ จีบ ระยะห่างกันพอสมควร ชายกระโปรงไม่บานและไม่มีกระเป๋า 

 ๔. เข็มขัดด้ำยถักหรือวัตถุเทียมด้ำยถักสีน้ ำเงินด ำ กว้าง ๓.๒ ซม.หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทอง 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน กว้าง ๓.๕ ซม.ยาว ๕.๕ ซม.โดยให้ด้านกว้างโค้งมน ส่วนที่โค้งมากสุดอยู่บริเวณ
กึ่งกลางของความกว้าง ส าหรับด้านยาวให้ส่วนบนและส่วนล่างของหัวเข็มขัด เป็นแนวตรง ให้จุดเริ่มต้นโค้งมน 
ยาว ๕ ซม.และส่วนโค้งมากสุด บริเวณกึ่งกลางของความกว้าง ยาว ๕.๕ ซม.และให้มีฟันยึดสายเข็มขัดทั้งสองข้าง 
ที่กึ่งกลางเข็มขัดด้านหน้ามีรูปดาว ๕ กลีบ เหนือปีกนก ๒ ปีก วางทับอยู่บนวงช่อชัยพฤกษ์ ๒ ข้าง ข้างละ ๗ ใบ 
เป็นแบบดุนนูนหรือประกอบยึด ในการคาดเข็มขัดให้ปลายสายทั้งสองข้างเก็บซ่อนอยู่ด้านหลังหัวเข็มขัด 

 ๕ รองเท้ำหุ้มส้นหนังสีด ำ ชนิดไม่ผูกเชือก พ้ืนบางชั้นเดียว ส้นใหญ่พอสมควร สูงไม่เกิน ๓.๕ ซม.
และไม่ต่ ากว่า ๒.๕ ซม. 
 
 
 



เครื่องแบบข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือน 

เครื่องแบบปกติเทำคอพับ (ข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร ชำย ) ประกอบด้วย 

 ๑. หมวกทรงหม้อตำลสีเทำ กะบังท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า สายรัดคางท าด้วยหนัง
หรือวัตถุเทียมหนังสีด า กว้าง ๑.ซม.มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก ข้างละ ๑ ดุม ที่หน้าหมวกติด
ตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกท าด้วยโลหะสีทองขนาดใหญ่  

 ๒. เสื้อคอพับสีเทำ ที่คอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม แขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม 
ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ตอนล่างรูปมน มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง มีปกรูปมน ชายกลางแหลม 
ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม มีอินทรธนูอ่อน ท าด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากทางด้านไหล่
ไปทางคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๕ ซม.เย็บติดกับเสื้อ ด้านคอกว้าง ๔ ซม.ตอนปลายขัดดุมบนอินทรธนู
มีเครื่องหมายชั้น 
  ๒.๑ กำรประดับเครื่องหมำยสังกัด ให้ติดที่กึ่งกลางปกคอเสื้อทั้งสองข้าง โดยให้แนวบน
ของเครื่องหมายขนานกับขอบบนของปกคอเสื้อ และให้เครื่องหมายอยู่ห่างจากขอบปกคอเสื้อด้านหน้า ๒.๕ ซม.
(เครื่องหมายสังกัด ทอ.ท าด้วยโลหะสีทอง โปร่ง รูปปีกนก ๒ ปีก กึ่งกลางส่วนบนของปีกนกเป็นรูปอุณาโลม มีรัศมี
ทับหัวปีก) 
  ๒.๒ กำรประดับเครื่องหมำยชั้น  
   ๒.๒.๑ ผู้ที่ได้รับเงินเดือนทหารในอัตราต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ตั้งแต่ ๗๕๐ บาทขึ้นไป 
มีแถบสีเหลือง กว้าง ๕ มม. ๒ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๕ มม. 
   ๒.๒.๒ ผู้ที่ได้รับเงินเดือนทหารในอัตราต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ต่ ากว่า ๗๕๐ บาท 
มีแถบสีเหลือง กว้าง ๕ มม. ๑ แถบ ขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๕ มม. 
  ๒.๓ กำรประดับป้ำยชื่อ ให้ติดป้ายชื่อตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋าบนของเสื้อด้านขวา
ประมาณ ๑ ซม.(ป้ายชื่อ ท าด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ซม.ยาว ๗.๕ ซม.หนา ๐.๑ ซม. พ้ืน
ป้ายด้านที่จะสลักชื่อเป็นสีด า มีเส้นขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ ซม.แบบอักษร TH SarabunPSK โดยสลักชื่อตัว และชื่อ
สกุลเป็นภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ ซม.) 
  ๒.๔ กำรประดับแพรแถบย่อ ให้ประดับตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋าบนของเสื้อด้านซ้าย
ประมาณ ๑ ซม.(แพรแถบย่อ มีขนาดสูงประมาณ ๑.๕ ซม.กว้างประมาณ ๓ ซม.โดยให้ติดเรียงกันเป็นแถว
ตามยาว แถวละไม่เกิน ๕ แถบ) 

 ๓. กำงเกงขำยำวสีเทำ ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.
แต่ไม่เกิน ๒๘ ซม.ที่ขอบเอวมีห่วงท าด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน ๑ ซม.ข้างละ ๗ ห่วง ส าหรับสอดเข็มขัด 
ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า และจะมีกระเป๋าหลังเป็นกระเป๋าเจาะก็ได้ 

 ๔. เข็มขัดด้ำยถักหรือวัตถุเทียมด้ำยถักสีน้ ำเงินด ำ กว้าง ๓.๒ ซม.หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทอง 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน กว้าง ๓.๕ ซม.ยาว ๕.๕ ซม.โดยให้ด้านกว้างโค้งมน ส่วนที่โค้งมากสุดอยู่บริเวณ
กึ่งกลางของความกว้าง ส าหรับด้านยาวให้ส่วนบนและส่วนล่างของหัวเข็มขัดเป็นแนวตรง ให้จุดเริ่มต้นโค้งมน  
ยาว ๕ ซม.และส่วนโค้งมากสุด บริเวณกึ่งกลางของความกว้าง ยาว ๕.๕ ซม.และให้มีฟันยึดสายเข็มขัดทั้งสองข้าง 
ที่ก่ึงกลางเข็มขัดด้านหน้ามีรูปครุฑดุนนูน ในการคาดเข็มขัดให้ปลายสายทั้งสองข้างเก็บซ่อนอยู่ด้านหลังหัวเข็มขัด 

 ๕. รองเท้ำหุ้มส้นหนังสีด ำ หรือรองเท้ำหุ้มข้อหนังสีด ำ ชนิดผูกเชือก หรือยืดข้าง ต้องมีส้น 
และไม่มีลวดลาย ส ำหรับถุงเท้ำ ให้ใช้สีด า 
 
 
 



เครื่องแบบปกติคอเปิด (ข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร หญิง) ประกอบด้วย 

 ๑. หมวกหนีบสีเทำ ตอนหน้าเชิด ตอนหลังต่ า ด้านซ้ายเหนือขอบหมวกห่างจากมุมพับด้านหน้า 
๔ ซม.ติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกท าด้วยโลหะสีทองขนาดเล็ก 

 ๒. เสื้อคอเปิด เป็นเสื้อคอเปิดสีขาวแขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ไม่มีประเป๋า 
ไม่มีสาบที่อก ที่แนวสาบอกมีดุม ๓ ดุม มีอินทรธนูอ่อนขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้น เป็นดุมโลหะสีทอง
ตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก มีเครื่องหมายชั้นบนอินทรธนูอ่อนและเครื่องหมายสังกัดประกอบด้วย เมื่อสวมเสื้อนี้
ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรง 
  ๒.๑ กำรประดับเครื่องหมำยสังกัด ติดเครื่องหมายสังกัดที่กึ่งกลางมุมปกคอเสื้อทั้งสองข้าง 
โดยให้ยอดของเครื่องหมายตั้งตรงตามแนวดิ่ง และให้เครื่องหมายอยู่ห่างจากขอบปกคอเสื้อด้านหน้า ๒.๕ ซม.
(เครื่องหมายสังกัด ทอ.ท าด้วยโลหะสีทอง โปร่ง รูปปีกนก ๒ ปีก กึ่งกลางส่วนบนของปีกนกเป็นรูปอุณาโลม มีรัศมี
ทับหัวปีก) 
  ๒.๒ กำรประดับเครื่องหมำยชั้น  
   ๒.๒.๑ ผู้ที่ได้รับเงินเดือนทหารในอัตราต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ตั้งแต่ ๗๕๐ บาทขึ้นไป 
มีแถบสีเหลือง กว้าง ๕ มม. ๒ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๕ มม. 
   ๒.๒.๒ ผู้ที่ได้รับเงินเดือนทหารในอัตราต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ต่ ากว่า ๗๕๐ บาท 
มีแถบสีเหลือง กว้าง ๕ มม. ๑ แถบ ขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๕ มม. 
  ๒.๓ กำรประดับป้ำยชื่อ ให้ติดป้ายชื่อตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋าบนของเสื้อด้านขวา
ประมาณ ๑ ซม.ในกรณีที่เสื้อเครื่องแบบไม่มีกระเป๋าบน ให้ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อด้านขวาสูงต่ าพองาม (ป้ำยชื่อ 
ท าด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ซม.ยาว ๗.๕ ซม.หนา ๐.๑ ซม. พ้ืนป้ายด้านที่จะสลักชื่อ
เป็นสีด า มีเส้นขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ ซม.แบบอักษร TH SarabunPSK โดยสลักชื่อตัว และชื่อสกุลเป็นภาษาไทย 
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ ซม.) 
  ๒.๔ กำรประดับแพรแถบย่อ ให้ประดับตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋าบนของเสื้อด้านซ้าย
ประมาณ ๑ ซม.ในกรณีท่ีเสื้อเครื่องแบบไม่มีกระเป๋าบน ให้ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อด้านซ้ายสูงต่ าพองาม (แพรแถบย่อ 
มีขนาดสูงประมาณ ๑.๕ ซม.กว้างประมาณ ๓ ซม.โดยให้ติดเรียงกันเป็นแถวตามยาว แถวละไม่เกิน ๕ แถบ) 

 ๓. กระโปรงสีเทำ ยาวคลุมเข่าไม่เกินครึ่งน่อง ผ่าเอวที่ด้านซ้าย และที่ขอบเอวมีห่วงส าหรับสอดเข็ม
ขัด ท าด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับกระโปรง กว้างไม่เกิน ๑ ซม.ข้างหน้า ๒ ห่วง ข้างหลัง ๒ ห่วง ด้านหลังมีจีบปล่อย
ชายกระโปรง ๒ จีบ ระยะห่างกันพอสมควร ชายกระโปรงไม่บานและไม่มีกระเป๋า 

 ๔. เข็มขัดด้ำยถักหรือวัตถุเทียมด้ำยถักสีน้ ำเงินด ำ กว้าง ๓.๒ ซม.หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทอง 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน กว้าง ๓.๕ ซม.ยาว ๕.๕ ซม.โดยให้ด้านกว้างโค้งมน ส่วนที่โค้งมากสุดอยู่บริเวณ
กึ่งกลางของความกว้าง ส าหรับด้านยาวให้ส่วนบนและส่วนล่างของหัวเข็มขัดเป็นแนวตรง ให้จุดเริ่มต้นโค้งมน 
ยาว ๕ ซม.และส่วนโค้งมากสุด บริเวณกึ่งกลางของความกว้าง ยาว ๕.๕ ซม.และให้มีฟันยึดสายเข็มขัดทั้งสองข้าง 
ที่ก่ึงกลางเข็มขัดด้านหน้ามีรูปครุฑดุนนูน ในการคาดเข็มขัดให้ปลายสายทั้งสองข้างเก็บซ่อนอยู่ด้านหลังหัวเข็มขัด 

 ๕ รองเท้ำหุ้มส้นหนังสีด ำ ชนิดไม่ผูกเชือก พ้ืนบางชั้นเดียว ส้นใหญ่พอสมควร สูงไม่เกิน ๓.๕ ซม.
และไม่ต่ ากว่า ๒.๕ ซม. 
 


