-๑-

การแต่งกายในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา ประจาปี ๖๒
ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบครึ่งยศสโมสรปกติ นายทหารสัญญาบัตรชาย
ข้าราชการประจาการ
ภาพที่ ๑ นรอ.ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษประจาหน่วยทหารรักษาพระองค์ และข้าราชการ
ที่สังกัดหน่วยทหารรักษาพระองค์
ภาพที่ ๒ นรอ.ที่ไม่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษประจาหน่วยทหารรักษาพระองค์
ภาพที่ ๓ ข้าราชการที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษประจาหน่วยทหารรักษาพระองค์
ภาพที่ ๔ ข้าราชการทั่วไป

(ภาพที่ ๑)

(ภาพที่ ๒)

(ภาพที่ ๓)

(ภาพที่ ๔)
ข้าราชการนอกประจาการ
นรอพ.ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษประจาหน่วยทหารรักษาพระองค์ และยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ (ACTIVE) เครื่องหมายสังกัดเบื้องซ้ายเป็นเครื่องหมายรูปครุฑ

หมายเหตุ
นรอ.และ นรอพ.ติดบัตร นรอ.(บัตรฟ้า)

-๒-

เครื่องแบบครึ่งยศสโมสรปกติ
๑. ส่วนประกอบเครื่องแบบ
๑.๑ หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
๑.๒ เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีขาว
๑.๓ เสื้อเชิ้ตอกอ่อนสีขาวแขนยาว แนวอกมีสาบคอพับ
(ไม่ใช้เสื้อเชิ้ตอกจีบ) ผูกผ้าผูกคอสีดาเงื่อนหูกระต่าย
๑.๔ แพรแถบรัดเอวสีเทา
๑.๕ กางเกงแถบ
๑.๖ รองเท้าสโมสร
๒. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒.๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอหรือดารา ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จริง
โดยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานชั้นสูงสุดเพียงดวงเดียว งดประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชนิดมีสายสะพาย
๒.๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดติดหน้าอก ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จาลองขนาดย่อ
โดยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนปกเสื้อชั้นนอกในส่วนที่แบะพับเบื้องซ้าย
๓. การประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
๓.๑ เหรียญบาเหน็จกล้าหาญ (ต้องได้รับพระราชทานและประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
เช่น เหรียญพิทักษ์เสรีชน
๓.๒ เหรียญบาเหน็จในราชการ (ต้องได้รับพระราชทานและประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
เช่น เหรียญราชการชายแดน เหรียญจักรมาลา
๓.๓ เหรียญบาเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์ (ต้องได้รับพระราชทานและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา) เช่น เหรียญรัตนาภรณ์ ร.๙ เหรียญราชรุจิ ร.๙
๓.๔ เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก สามารถประดับได้ทุกคน ยกเว้นเหรียญงานฉลอง
๒๕ พุทธศตวรรษ ผู้ประดับต้องมีชีวิตอยู่ในวันฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เท่านั้น (ปี พ.ศ.๒๕๐๐)
การเรียงลาดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ให้เรียงลาดับตามที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนด โดยประดับ
เหรียญราชอิสริยาภรณ์จาลองขนาดย่อบนปกเสื้อชั้นนอกในส่วนที่แบะพับเบื้องซ้าย
๔. การติดป้ายชื่อ ให้ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อชั้นนอกเบื้องขวาสูงต่าพองาม
๕. เครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยย่อ วปร ผู้ที่เป็นนายทหารพิเศษประจาหน่วยทหาร
รักษาพระองค์ และผู้ที่สังกัดหน่วยทหารรักษาพระองค์ ให้ประดับเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยย่อ วปร
ที่อกเสื้อชั้นนอกเบื้องขวาเหนือป้ายชื่อ
๖. เข็มที่ระลึก
๖.๑ เข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้ประดับที่อกเสื้อชั้นนอก
เบื้องขวาเหนือป้ายชื่อ
- ผู้มีสิทธิประดับเข็มที่ระลึกฯ ได้แก่ นายทหารราชองครักษ์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ
ข้าราชการทหาร นักเรียนในสังกัด กห.ทหารกองประจาการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด กห.ที่ได้รับ
พระราชทาน

-๓๖.๒ เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้ประดับ
ที่อกเสื้อชั้นนอกเบื้องขวาเหนือป้ายชื่อ
- ผู้มีสิทธิประดับเข็มที่ระลึกฯ ได้แก่ ข้าราชการทหาร นักเรียนในสังกัด กห.ทหาร
กองประจาการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด กห.
- หากประดับเข็มที่ระลึกฯ ร่วมกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ให้ประดับเข็มที่ระลึกฯ ในระดับเดียวกัน โดยอยู่ด้านขวาของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิร าชฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร เนื่อ งในโอกาสพระราชพิธีม หามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
- กรณีประดับร่วมกับอักษรพระปรมาภิไธยย่อ วปร หรือกรณีประดับร่วมกับอักษร
พระปรมาภิไธยย่อหรืออักษรพระนามาภิไธยย่อของหน่วยทหารรักษาพระองค์หรือหน่วยทหารในพระองค์
ให้ประดับเข็มที่ระลึกฯ ไว้ด้านล่างของอักษรพระปรมาภิไธยย่อหรืออักษรพระนามาภิไธยย่อ
๖.๓ เข็มที่ระลึกอื่น ๆ ให้ประดับตามแบบธรรมเนียมของเข็มที่ระลึกชนิดนั้นกาหนด
๗. การประดับสายยงยศ (ใช้ไหมทอง)
๗.๑ นายทหารซึ่งดารงตาแหน่งเสนาธิการ ฝ่ายเสนาธิการ หรือตาแหน่งที่กาหนดว่าเป็น
ตาแหน่งฝ่ายเสนาธิการ ใช้สายยงยศทาด้วยไหมทอง กรณีนายทหารซึ่งใช้สายยงยศเสนาธิการและดารงตาแหน่ง
นายทหารคนสนิทด้วย ใช้สายยงยศเสนาธิการแต่อย่างเดียว
๗.๒ นายทหารราชองครักษ์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ ใช้สายยงยศราชองครักษ์
ทาด้วยไหมทอง
๗.๓ นายทหารคนสนิท ใช้สายยงยศนายทหารคนสนิทไหมทอง
๘. การประดับเครื่องหมายความสามารถ
๘.๑ เครื่องหมายความสามารถผู้ทาการในอากาศ ให้ใช้ขนาดย่อ และประดับเครื่องหมาย
ความสามารถผู้ทาการในอากาศชนิดเดียว โดยให้ประดับที่ปกเสื้อชั้นนอกในส่วนที่แบะพับเบื้องซ้ายใต้เครื่องหมาย
สังกัด
๘.๒ เครื่องหมายแสดงความสามารถการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศ ให้ประดับ
เครื่องหมายดังกล่าวขนาดปกติที่อกเสื้อชั้นนอกเบื้องขวาเหนือป้ายชื่อ
๘.๓ เครื่องหมายความสามารถอื่น ๆ ให้ประดับตามที่แบบธรรมเนียมของเครื่องหมาย
ความสามารถชนิดนั้นกาหนด
๙. กางเกงแถบ มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทา เว้นแต่ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านนอก
มีแถบไหมสีเหลือง
๙.๑ ชั้นนายพลอากาศ มีแถบขนาดใหญ่ ๒ แถบ และมีแถบขนาดเล็ก ๑ แถบ อยู่กึ่งกลาง
แถบขนาดใหญ่ บนพื้นแถบสักหลาดสีน้าเงินดา
๙.๒ ชั้นนายนาวาอากาศและนายเรืออากาศ มีแถบใหญ่ ๒ แถบ บนพื้นแถบสักหลาด
สีน้าเงินดา

-๔-

เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ
๑. ส่วนประกอบเครื่องแบบ
๑.๑ หมวกทรงหม้อตาลสีเทา
๑.๒ เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา (ใช้แพรแถบย่อเช่นเดียวกับชุดปฏิบัติงาน)
๑.๓ เสื้อคอพับสีเทาอ่อนแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีดาเงื่อนหูกระต่าย
๑.๔ กางเกงขายาวสีเทา (ไม่ติดแถบ)
๑.๕ รองเท้าหุ้มส้ นหนังสีดา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดา (รองเท้าเป็นชนิดผู กเชือก
หรือยืดข้าง มีส้น และไม่มีลวดลาย)
* งดกระบี่ ถุงมือ
๒. การติดป้ายชื่อ ให้ติดกึ่งกลางเหนือกระเป๋าบนเบื้องขวาของเสื้อชั้นนอก ประมาณ ๑ ซม.
๓. การประดับสายยงยศ (ใช้ไหมเหลือง)
๓.๑ นายทหารซึ่งดารงตาแหน่งเสนาธิการ ฝ่ายเสนาธิการ หรือตาแหน่งที่กาหนดว่าเป็น
ตาแหน่งฝ่ายเสนาธิการ ใช้สายยงยศทาด้วยไหมเหลือง กรณีนายทหารซึ่งใช้สายยงยศเสนาธิการและดารงตาแหน่ง
นายทหารคนสนิทด้วย ใช้สายยงยศเสนาธิการแต่อย่างเดียว
๓.๒ นายทหารราชองครักษ์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ ใช้สายยงยศราชองครักษ์
ทาด้วยไหมเหลือง
๓.๓ นายทหารคนสนิท ใช้สายยงยศนายทหารคนสนิทไหมเหลือง

-๕-

การแต่งกายในงานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา ประจาปี ๖๒
ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบครึ่งยศสโมสรปกติ นายทหารสัญญาบัตรหญิง

เครื่องแบบครึ่งยศสโมสรปกติ
๑. ส่วนประกอบเครื่องแบบ
๑.๑ หมวกทรงกลมพับปีกสีขาว
๑.๒ เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีขาว
๑.๓ เสื้อเชิ้ตอกจีบสีขาวแขนยาว ผูกผ้ารูปตัววีสีดาใต้ปกเสื้อ
๑.๔ แพรแถบรัดเอวสีเทา
๑.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดา ชนิดไม่ผูกเชือก
๑.๖ ถุงเท้ายาวสีเทาดา
๑.๗ กระเป๋าสโมสร
๒. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒.๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอหรือดารา ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จริง
โดยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานชั้นสูงสุดเพียงดวงเดียว งดประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชนิดมีสายสะพาย
๒.๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดติดหน้าอก ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จาลองขนาดย่อ
โดยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนปกเสื้อชั้นนอกในส่วนที่แบะพับเบื้องซ้าย
๓. การประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
๓.๑ เหรียญบาเหน็จกล้าหาญ (ต้องได้รับพระราชทานและประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
เช่น เหรียญพิทักษ์เสรีชน
๓.๒ เหรียญบาเหน็จในราชการ (ต้องได้รับพระราชทานและประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
เช่น เหรียญราชการชายแดน เหรียญจักรมาลา
๓.๓ เหรียญบาเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์ (ต้องได้รับพระราชทานและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา) เช่น เหรียญรัตนาภรณ์ ร.๙ เหรียญราชรุจิ ร.๙

-๖๓.๔ เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก สามารถประดับได้ทุกคน ยกเว้นเหรียญงานฉลอง
๒๕ พุทธศตวรรษ ผู้ประดับต้องมีชีวิตอยู่ในวันฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ เท่านั้น (ปี พ.ศ.๒๕๐๐)
การเรียงลาดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ให้เรียงลาดับตามที่สานักนายกรัฐมนตรีกาหนด โดยประดับ
เหรียญราชอิสริยาภรณ์จาลองขนาดย่อบนปกเสื้อชั้นนอกในส่วนที่แบะพับเบื้องซ้าย
๔. การติดป้ายชื่อ ให้ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อชั้นนอกเบื้องขวาสูงต่าพองาม
๕. เข็มที่ระลึก
๕.๑ เข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ให้ประดับที่อกเสื้อชั้นนอก
เบื้องขวาเหนือป้ายชื่อ
- ผู้มีสิทธิประดับเข็มที่ระลึกฯ ได้แก่ นายทหารราชองครักษ์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ
ข้าราชการทหาร นักเรียนในสังกัด กห.ทหารกองประจาการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด กห.ที่ได้รับ
พระราชทาน
๕.๒ เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้ประดับ
ที่อกเสื้อชั้นนอกเบื้องขวาเหนือป้ายชื่อ
- ผู้มีสิทธิประดับเข็มที่ระลึกฯ ได้แก่ ข้าราชการทหาร นักเรียนในสังกัด กห.ทหาร
กองประจาการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด กห.
- หากประดับเข็มที่ระลึกฯ ร่วมกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ให้ประดับเข็มที่ระลึกฯ ในระดับเดียวกัน โดยอยู่ด้านขวาของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบ รม
โอรสาธิร าชฯ สยามมกุฎ ราชกุม าร เนื่อ งในโอกาสพระราชพิธีม หามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๕.๓ เข็มที่ระลึกอื่น ๆ ให้ประดับตามที่แบบธรรมเนียมของเข็มที่ระลึกชนิดนั้นกาหนด
๖. การประดับสายยงยศ นายทหารคนสนิท ใช้สายยงยศนายทหารคนสนิทไหมทอง
๗. การประดับเครื่องหมายความสามารถ
๗.๑ เครื่องหมายความสามารถผู้ทาการในอากาศ ให้ใช้ขนาดย่อ และประดับเครื่องหมาย
ความสามารถผู้ทาการในอากาศชนิดเดียว โดยให้ประดับที่ปกเสื้อชั้นนอกในส่วนที่แบะพับเบื้องซ้ายใต้เครื่องหมาย
สังกัด
๗.๒ เครื่องหมายความสามารถอื่น ๆ ให้ประดับตามที่แบบธรรมเนียมของเครื่องหมาย
ความสามารถชนิดนั้นกาหนด

-๗-

เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ
๑. ส่วนประกอบเครื่องแบบ
๑.๑ หมวกทรงกลมพับปีกสีเทา
๑.๒ เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา
๑.๓ เสื้อคอพับสีเทาอ่อนแขนยาว ผูกผ้ารูปตัววีสีน้าเงินดาใต้ปกเสื้อ
๑.๔ กระโปรงสีเทา
๑.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดา ชนิดไม่ผูกเชือก
๑.๖ ถุงเท้ายาวสีน้าตาลอ่อน
๑.๗ กระเป๋าถือสีดา
๒. การติดป้ายชื่อ ให้ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อชั้นนอกเบื้องขวาสูงต่าพองาม
๓. การประดับสายยงยศ นายทหารคนสนิท ใช้สายยงยศนายทหารคนสนิทไหมเหลือง

-๘-

ตัวอย่างการประดับเครื่องหมาย

ระยะห่าง ๑ ซม.

ระยะห่าง ๐.๕ ซม.

ระยะห่าง ๑ ซม.

ระยะห่าง ๑ ซม.

-๙การประดับเครื่องหมายความสามารถกับเครื่องแบบครึ่งยศสโมสรปกติ
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

เครื่องหมาย
ขนาด การประดับ
หมายเหตุ
เครื่องหมายความสามารถในการบิน
ย่อ
ปกซ้าย
เครื่องหมายความสามารถในการทาหน้าที่ต้นหน
ย่อ
ปกซ้าย
ลาดับ ๑. - ๑๐. ให้
เครื่องหมายความสามารถในการโดดร่ม
ย่อ
ปกซ้าย
ประดับเพียงประเภท
เครื่องหมายความสามารถในการทาหน้าที่ช่างอากาศ
ย่อ
ปกซ้าย
เดียว (อ้างอิงตาม
เครื่องหมายความสามารถในการทาหน้าที่สื่อสาร
ย่อ
ปกซ้าย
ระเบียบ ทอ. ว่าด้วยสิทธิ
เครื่องหมายความสามารถในการทาหน้าที่สรรพาวุธ
ย่อ
ปกซ้าย
ในการประดับ
เครื่องหมายความสามารถในการทาหน้าที่ถ่ายรูป
เครื่องหมาย
ย่อ
ปกซ้าย
ทางอากาศ
ความสามารถในการ
เครื่องหมายความสามารถในการทาหน้าที่ขนส่ง
ทางานในอากาศ พ.ศ.
ย่อ
ปกซ้าย
ทางอากาศ
๒๕๒๒ และฉบับแก้ไข
เครื่องหมายความสามารถในการทาหน้าที่ต้อนรับบน
เพิ่มเติม ข้อ ๒๑ และ
ย่อ
ปกซ้าย
อากาศยาน
ข้อ ๒๒)
เครื่องหมายความสามารถแพทย์และพยาบาลเวช
ย่อ
ปกซ้าย
ศาสตร์การบินในการทาหน้าที่ลาเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
เครื่องหมายแสดงความสามารถนักทาลายวัตถุระเบิด
ย่อ
ปกซ้าย
เครื่องหมายแสดงความสามารถการแข่งขันการ
เหนือป้ายชื่อ
ปกติ
ปฏิบัติการทางอากาศ
อกขวา
เครื่องหมายแสดงความสามารถในการใช้ปืนพก
เหนือป้ายชื่อ
ปกติ
กองทัพอากาศ
อกขวา
เครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการพิเศษ
เหนือป้ายชื่อ
ปกติ
ป้องกันฐานบิน
อกขวา
เหนือป้ายชื่อ
เหรียญเกียรติยศกองทัพอากาศ
ปกติ
อกขวา
เครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการพิเศษของ
ย่อ
ปกขวา
ทอ. (คอมมานโด)
เครื่องหมายปฏิบัติการพิเศษค้นหาและช่วยชีวิต
ย่อ
ปกขวา
เครื่องหมายแสดงความสามารถด้านการป้องกัน
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธ
ปกติ
ปกขวา
ทาลายล้างสูง
เครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและ
ปกซ้ายหรือ
ผู้ที่มีเครื่องหมาย
ย่อ
ประชาสัมพันธ์ ทอ.
ปกขวา
ความสามารถชนิดอื่น
ประดับปกซ้ายแล้ว
เครื่องหมายแสดงความสามารถในการควบคุมจราจร
ปกซ้ายหรือ
ย่อ
จึงให้ประดับปกขวา
ทางอากาศ
ปกขวา

- ๑๐ ลาดับ
๒๑.

เครื่องหมาย
เครื่องหมายแสดงความสามารถในการควบคุมการบิน
สกัดกั้น

ขนาด
ย่อ

๒๒.

เครื่องหมายแสดงความสามารถอุตุนิยมวิทยา

ย่อ

๒๓.

เครื่องหมายแสดงความสามารถการรบร่วมอากาศ ภาคพื้น ทอ.

ย่อ

๒๔.

เครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.

ย่อ

๒๕.

เครื่องหมายความสามารถการฝึกบินพื้นฐาน ทอ.

ย่อ

๒๖.

เครื่องหมายแสดงความสามารถดุริยางค์ ทอ.

ปกติ

๒๗.

เครื่องหมายแสดงความสามารถกู้ภัยอากาศยาน

ปกติ

๒๘.
๒๙.
๓๐.

เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษซ่อมบารุง
อากาศยาน
เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษในการทาหน้าที่
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศ
เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษด้านเวชศาสตร์
ทหารอากาศ

ย่อ
ย่อ
ย่อ

การประดับ
ปกซ้ายหรือ
ปกขวา
ปกซ้ายหรือ
ปกขวา
ปกซ้ายหรือ
ปกขวา
ปกซ้ายหรือ
ปกขวา
ปกซ้ายหรือ
ปกขวา
ปกซ้ายหรือ
ปกขวา
ปกซ้ายหรือ
ปกขวา
ปกซ้ายหรือ
ปกขวา
ปกซ้ายหรือ
ปกขวา
ปกซ้ายหรือ
ปกขวา

หมายเหตุ

ผู้ที่มีเครื่องหมาย
ความสามารถชนิดอื่น
ประดับปกซ้ายแล้ว
จึงให้ประดับปกขวา

- ๑๑ ตัวอย่างการประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์จาลองขนาดย่อกับเครื่องแบบครึ่งยศสโมสรปกติ
รูปแบบเหรียญราชอิสริยาภรณ์จาลองขนาดย่อ

คาอธิบาย
สาหรับผู้ที่ได้รับพระราชทาน
๑. เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒ ประเภท ๒
๒. เหรียญราชการชายแดน
๓. เหรียญจักรมาลา
(ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี)
สาหรับผู้ที่ได้รับพระราชทาน
๑. เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น ๒ ประเภท ๒
๒. เหรียญจักรมาลา
(ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี)

สาหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา
(ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี)

ประดับได้ทุกคน

