
การแต่งกายในงานเลี้ยงเนื่องในวันกองทัพอากาศ 

นายทหารสัญญาบัตรชาย 
เครื่องแบบสโมสรอกอ่อน (งดประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 

ส่วนประกอบเครื่องแบบ 
 ๑. หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 
 ๒. เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีขาว 
 ๓. เสื้อชั้นในเป็นเสื้อเชิ้ตอกอ่อนสีขาว (ไม่ใช่อกจีบ) 
 ๔. แพรแถบรัดเอวสีเทา 
 ๕. ผ้าผูกคอสีด าเงื่อนหูกระต่าย 
 ๖. กางเกงแถบ 
 ๗. รองเท้าสโมสร 
การติดป้ายชื่อ ให้ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อด้านขวาสูงต่ าพองาม 
การประดับสายยงยศ ใช้สายไหมทอง 
 ๑. นายทหารซึ่งด ารงต าแหน่งเสนาธิการ ฝ่ายเสนาธิการ หรือต าแหน่งที่ก าหนดว่าเป็นต าแหน่งฝ่ายเสนาธิการ ใช้สายยงยศ 
ท าด้วยไหมทอง กรณีนายทหารซึ่งใช้สายยงยศเสนาธิการและด ารงต าแหน่งนายทหารคนสนิทด้วย ใช้สายยงยศเสนาธิการ
แต่อย่างเดียว 
 ๒. นายทหารราชองครักษ์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ ใช้สายยงยศราชองครักษ์ท าด้วยไหมทอง 
 ๓. นายทหารคนสนิท ใช้สายยงยศนายทหารคนสนิทไหมทอง 
การประดับเครื่องหมายความสามารถ 
 ๑. เครื่องหมายความสามารถผู้ท าการในอากาศ ให้ใช้ขนาดย่อและประดับเครื่องหมายความสามารถผู้ท าการในอากาศ
ชนิดเดียว โดยให้ติดบนปกเสื้อชั้นนอกในส่วนที่แบะพับด้านซ้าย ใต้เครื่องหมายสังกัด 
 ๒. เครื่องหมายแสดงความสามารถการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศให้ประดับเครื่องหมายดังกล่าวขนาดปกติ 
เหนือป้ายชื่อ 
 ๓. เครื่องหมายความสามารถอ่ืน ๆ ให้ประดับตามที่แบบธรรมเนียมของเครื่องหมายความสามารถชนิดนั้นก าหนด 
กางเกงแถบ มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทา เว้นแต่ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านนอกมีแถบไหมสีเหลือง 
 ๑. ชั้นนายพลอากาศ มีแถบขนาดใหญ่ ๒ แถบ และมีแถบขนาดเล็ก ๑ แถบ อยู่กึ่งกลางแถบขนาดใหญ่ บนพ้ืนแถบ
สักหลาดสีน้ าเงินด า 
 ๒. ชั้นนายนาวาอากาศและนายเรืออากาศ มีแถบใหญ่ ๒ แถบ บนพื้นแถบสักหลาดสีน้ าเงินด า 
ดุม ใช้ดุมสีทองขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ ซม. จ านวน ๖ เม็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้าราชการประจ าการ 
ภาพที่ ๑ นรอ.ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษประจ าหน่วยทหารรักษาพระองค์ 

  และข้าราชการที่สังกัดในหน่วยทหารรักษาพระองค์ 
ภาพที่ ๒ นรอ.ที่ไดย้ังไม่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษประจ าหน่วยทหารรักษาพระองค์ 
ภาพที่ ๓ ข้าราชการที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษประจ าหน่วยทหารรักษาพระองค์ 
ภาพที่ ๔ ข้าราชการทั่วไป 

   
ภาพที่ ๑ 

 
ภาพที่ ๒ ภาพที่ ๓ 

   
ภาพที่ ๔ 

 
 
 
 
 



ข้าราชการนอกประจ าการ 
ภาพที่ ๑ นรอพ.ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษประจ าหน่วยทหารรักษาพระองค์และยังคงปฏิบัติหน้าที่ (Active) 
ภาพที่ ๒ นรอพ.ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษประจ าหน่วยทหารรักษาพระองค์และไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ 
            (Non-Active) 
 

  
ภาพที่ ๑ 

(เครื่องหมายสังกัดฝั่งซ้ายเป็นเครื่องหมายรูปครุฑ) 
ภาพที่ ๒ 

(เครื่องหมายสังกัดฝั่งซ้ายเป็นเครื่องหมายนอกประจ าการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ 

 
ส่วนประกอบเครื่องแบบ 
 ๑. หมวกทรงหม้อตาลสีเทา  
 ๒. เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา (ใช้แพรแถบย่อเช่นเดียวกับชุดปฏิบัติงาน) 
 ๓. กางเกงขายาวสีเทา (ไม่ติดแถบ) 
 ๔. รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด าหรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า (รองเท้าเป็นชนิดผูกเชือกหรือยืดข้าง มีส้น ไม่มีลวดลาย) 
 - งานกลางคืนจะใช้ผ้าผูกคอสีด าเงื่อนหูกระต่าย 
 - ส าหรับ น.ประทวนชั้นพันจ่าอากาศ แต่งกายเช่นเดียวกับ น.สัญญาบัตรชาย 
 - ส าหรับ น.ประทวนชั้นจ่าอากาศ ให้ใช้อินทรธนูอ่อน ส่วนอื่น ๆ ให้แต่งกายเช่นเดียวกับ น.สัญญาบัตรชาย 
 - งดกระบี่ ถุงมือ 
การประดับสายยงยศ ใช้สายไหมเหลือง 
 ๑. นายทหารซึ่งด ารงต าแหน่งเสนาธิการ ฝ่ายเสนาธิการ หรือต าแหน่งที่ก าหนดว่าเป็นต าแหน่งฝ่ายเสนาธิการ ใช้สายยงยศ 
ท าด้วยไหมเหลือง กรณีนายทหารซึ่งใช้สายยงยศเสนาธิการและด ารงต าแหน่งนายทหารคนสนิทด้วย ใช้สายยงยศเสนาธิการ 
แต่อย่างเดียว 
 ๒. นายทหารราชองครักษ์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ ใช้สายยงยศราชองครักษ์ท าด้วยไหมเหลือง 
 ๓. นายทหารคนสนิท ใช้สายยงยศนายทหารคนสนิทไหมเหลือง 
 
 
 
 

 
 
 



 

การแต่งกายในงานเลี้ยงเนื่องในวันกองทัพอากาศ 

นายทหารสัญญาบัตรหญิง 
เครื่องแบบสโมสรอกอ่อน (งดประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์) 

 
ส่วนประกอบเครื่องแบบ 
 ๑. หมวกทรงกลมพับปีกสีขาว 
 ๒. เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีขาว 
 ๓. เสื้อชั้นในเป็นเสื้อเชิ้ตอกจีบสีขาว ติดผ้ารูปตัววีสีด ามันใต้ปกเสื้อ 
 ๔. แพรแถบรัดเอวสีเทา 
 ๕. รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า ชนิดไม่ผูกเชือก 
 ๖. ถุงเท้ายาวสีเทาด า 
 ๗. กระเป๋าสโมสร 
การติดป้ายชื่อ ให้ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อด้านขวาสูงต่ าพองาม 
การประดับสายยงยศ ใช้สายไหมทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 



เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ 
 
ส่วนประกอบเครื่องแบบ 
 ๑. หมวกทรงกลมพับปีกสีเทา 
 ๒. เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา 
 ๓. กระโปรงสีเทา 
 ๔. รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า ชนิดไม่ผูกเชือก 
 ๕. ถุงเท้ายาวสีน้ าตาลอ่อน 
 ๖. กระเป๋าถือสีด า 
การติดป้ายชื่อ ให้ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อด้านขวาสูงต่ าพองาม 
การประดับสายยงยศ ใช้สายไหมเหลือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประดับเครื่องหมายความสามารถกับเครื่องแบบครึ่งยศสโมสรปกติและเครื่องแบบสโมสรอกอ่อน 
 

ล าดับ เครื่องหมาย ขนาด การประดับ หมายเหตุ 
๑. เครื่องหมายความสามารถในการบิน ย่อ ปกซ้าย 

ล าดับ ๑. - ๑๐. ให้
ประดับเพียงประเภท
เดียว (อ้างอิงตาม

ระเบียบ ทอ. ว่าด้วยสิทธิ
ในการประดับ
เครื่องหมาย

ความสามารถในการ
ท างานในอากาศ พ.ศ.
๒๕๒๒ และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๒๑ และ 

ข้อ ๒๒) 

๒. เครื่องหมายความสามารถในการท าหน้าที่ต้นหน ย่อ ปกซ้าย 
๓. เครื่องหมายความสามารถในการโดดร่ม ย่อ ปกซ้าย 
๔. เครื่องหมายความสามารถในการท าหน้าที่ช่างอากาศ ย่อ ปกซ้าย 
๕. เครื่องหมายความสามารถในการท าหน้าที่สื่อสาร ย่อ ปกซ้าย 
๖. เครื่องหมายความสามารถในการท าหน้าที่สรรพาวุธ ย่อ ปกซ้าย 

๗. 
เครื่องหมายความสามารถในการท าหน้าที่ถ่ายรูป 
ทางอากาศ 

ย่อ ปกซ้าย 

๘. 
เครื่องหมายความสามารถในการท าหน้าที่ขนส่ง 
ทางอากาศ 

ย่อ ปกซ้าย 

๙. 
เครื่องหมายความสามารถในการท าหน้าที่ต้อนรับบน
อากาศยาน 

ย่อ ปกซ้าย 

๑๐. 
เครื่องหมายความสามารถแพทย์และพยาบาลเวช
ศาสตร์การบินในการท าหน้าที่ล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ 

ย่อ ปกซ้าย 

๑๑. เครื่องหมายแสดงความสามารถนักท าลายวัตถุระเบิด ย่อ ปกซ้าย - 

๑๒. 
เครื่องหมายแสดงความสามารถการแข่งขันการ
ปฏิบัติการทางอากาศ 

ปกติ 
เหนือป้ายชื่อ 

อกขวา 
- 

๑๓. 
เครื่องหมายแสดงความสามารถในการใช้ปืนพก
กองทัพอากาศ 

ปกติ 
เหนือป้ายชื่อ 

อกขวา 
- 

๑๔. 
เครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการพิเศษ 
ป้องกันฐานบิน 

ปกติ 
เหนือป้ายชื่อ 

อกขวา 
- 

๑๕. เหรียญเกียรติยศกองทัพอากาศ ปกติ 
เหนือป้ายชื่อ 

อกขวา 
- 

๑๖. 
เครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการพิเศษของ 
ทอ. (คอมมานโด) 

ย่อ ปกขวา - 

๑๗. เครื่องหมายปฏิบัติการพิเศษค้นหาและช่วยชีวิต ย่อ ปกขวา - 

๑๘. 
เครื่องหมายแสดงความสามารถด้านการป้องกัน
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการเผชิญเหตุจากอาวุธ 
ท าลายล้างสูง 

ปกติ ปกขวา - 

๑๙. 
เครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและ
ประชาสัมพันธ์ ทอ. 

ย่อ 
ปกซ้ายหรือ

ปกขวา 
ผู้ที่มีเครื่องหมาย

ความสามารถชนิดอ่ืน
ประดับปกซ้ายแล้ว  
จึงให้ประดับปกขวา 

๒๐. 
เครื่องหมายแสดงความสามารถในการควบคุมจราจร 
ทางอากาศ 

ย่อ 
ปกซ้ายหรือ

ปกขวา 
 
 
 
 



ล าดับ เครื่องหมาย ขนาด การประดับ หมายเหตุ 

๒๑. 
เครื่องหมายแสดงความสามารถในการควบคุมการบิน 
สกัดกั้น 

ย่อ 
ปกซ้ายหรือ

ปกขวา 

ผู้ที่มีเครื่องหมาย
ความสามารถชนิดอ่ืน
ประดับปกซ้ายแล้ว  
จึงให้ประดับปกขวา 

๒๒. เครื่องหมายแสดงความสามารถอุตุนิยมวิทยา ย่อ 
ปกซ้ายหรือ

ปกขวา 

๒๓. 
เครื่องหมายแสดงความสามารถการรบร่วมอากาศ - 
ภาคพ้ืน ทอ. 

ย่อ 
ปกซ้ายหรือ

ปกขวา 

๒๔. เครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ. ย่อ 
ปกซ้ายหรือ

ปกขวา 

๒๕. เครื่องหมายความสามารถการฝึกบินพ้ืนฐาน ทอ. ย่อ 
ปกซ้ายหรือ

ปกขวา 

๒๖. เครื่องหมายแสดงความสามารถดุริยางค์ ทอ. ปกติ 
ปกซ้ายหรือ

ปกขวา 

๒๗. เครื่องหมายแสดงความสามารถกู้ภัยอากาศยาน ปกติ 
ปกซ้ายหรือ

ปกขวา 

๒๘. 
เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษซ่อมบ ารุง 
อากาศยาน 

ย่อ 
ปกซ้ายหรือ

ปกขวา 

๒๙. 
เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษในการท าหน้าที่
สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศ 

ย่อ 
ปกซ้ายหรือ

ปกขวา 

๓๐. 
เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษด้านเวชศาสตร์
ทหารอากาศ 

ย่อ 
ปกซ้ายหรือ

ปกขวา 
 


