
(ส ำเนำ) หน่วยรับ 

  บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพ.ทอ.(สปพ.โทร.๒-๑๒๔๕)                                       

ที ่ กห ๐๖๐๔.๔/๒๘๔                            วันที่     ๙ ม.ค.๖๒ 

เรื่อง กำรปฏิบัติเพื่อเสริมสร้ำงด้ำนวินัยและควำมเป็นทหำรอำชีพให้กับก ำลังพล ทอ. 

เรียน ผบ.ทอ. 

 ๑. ตำมสั่งกำร ผบ.ทอ.ในกำรประชุม ทอ.ครั้งที่ ๑๒/๖๑ เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๑ ให้ หน.นขต.ทอ.
กวดขัน ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ และกำรประพฤติตนของก ำลังพล ทอ.ให้เป็นไปตำมแบบธรรมเนียมทหำร โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
  ๑.๑ ด้ำนกำรปลูกฝังค่ำนิยมหลักของ ทอ. (RTAF Core Values) 
   ๑.๑.๑ กำรปลูกฝังค่ำนิยมหลักของ ทอ.ส ำหรับผู้ที่เข้ำมำรับรำชกำรใหม่ ให้ หน.หน่วย
และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสถำบันกำรศึกษำของ ทอ.อำทิ รร.นนก., วพอ.พอ., รร.จอ.ยศ.ทอ., รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย., 
รร.นม.ยศ.ทอ.และ รร.นป.ยศ.ทอ.ด ำเนินกำรฝึกและอบรมให้มีควำมเป็นทหำรอำกำศ มีควำมซื่อสัตย์
และควำมจงรักภักดี และมีควำมรับผิดชอบ 
   ๑.๑.๒ กำรสร้ำงเสริมเพ่ือด ำรงและรักษำควำมต่อเนื่องในกำรตระหนักรู้ถึงควำมเป็น
ทหำรอำชีพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ค ำสั่ง และอนุมัติ ผบ.ทอ.ที่มีอยู่แล้วอย่ำงเคร่งครัด 
  ๑.๒ ด้ำนกำรลงทัณฑ์ผู้กระท ำควำมผิด ต้องปฏิบัติตำมแบบธรรมเนียมทหำรที่ก ำหนด
โดยเคร่งครัด ซึ่งต่อไปจะมีกำรฝึกธ ำรงวินัยส ำหรับผู้ที่กระท ำควำมผิดหรือบกพร่องทำงวินัยโดย อย. 
  ๑.๓ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ก ำลังพลประจ ำหน่วยจะต้องมำลงชื่อปฏิบัติงำนทุกวัน 
และรับมอบหมำยงำนตำมแต ่ผบช.ของหน่วยนั้นเห็นสมควร 
  ๑.๔ ด้ำนควำมประพฤติ ให้ ผบช.ทุกระดับชั้น กวดขัน ก ำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำในหน่วย
อย่ำงใกล้ชิด ไม่ให้มีกำรกระท ำอันมิชอบด้วยกฎหมำย เป็นผู้มีอิทธิพล ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษ หรือมีพฤติกรรม
ติดตำมนักกำรเมือง หำกตรวจพบ ผบช.ของหน่วยนั้น จะต้องรับผิดชอบด้วย โดยให้ส่งรำยชื่อผู้กระท ำควำมผิด
น ำเรียน ผบ.ทอ.ภำยในโอกำสแรก 

 ๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบแล้ว กำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมข้อ ๑ ที่ผ่ำนมำ สรุปไดด้ังนี้ 
  ๒.๑ ระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรฝึกอบรมประจ ำสัปดำห์ พ.ศ.๒๕๕๒ ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร
จัดให้มีกำรฝึกอบรมประจ ำสัปดำห์ให้กับก ำลังพลในสังกัด เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง และเพ่ือ
เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังให้เป็นผู้มีวินัยดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีควำมรู้ทันต่อเหตุกำรณ์ในปัจจุบัน 
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน (แนบ ๑) 
  ๒.๒ ค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๘ เรื่อง ก ำหนดแนวทำงกำรลงทัณฑ์
และกำรปฏิบัติกรณีข้ำรำชกำรสังกัด ทอ.กระท ำผิดวินัยทหำร และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้ก ำหนดแนวทำง 
กำรลงทัณฑ์และกำรปฏิบัติฯ เพ่ือให้กำรพิจำรณำลงทัณฑ์เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน (แนบ ๒) 
  ๒.๓ ประกำศ ทอ.ลง ๘ ส.ค.๕๔ เรื่อง ค่ำนิยมหลักของกองทัพอำกำศ (RTAF Core Values) 
ได้ก ำหนดค่ำนิยมหลักของ ทอ.ไว้ ๓ ประกำร ใช้ค ำย่อว่ำ “AIR” ให้ก ำลังพล ทอ.ถือปฏิบัติ ได้แก่ Airmanship 
(ควำมเป็นทหำรอำกำศ) Integrity and Allegiance (ควำมซื่อสัตย์และควำมจงรักภักดี) และ Responsibility 
(ควำมรับผิดชอบ) (แนบ ๓) 
 

๒.๔  ผบ.ทอ. … 

ด่วนมาก 
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  ๒.๔ ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๖ ก.พ.๔๑ ท้ำยหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๓๓๗ ลง ๖ ก.พ.๔๑ 
ให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรียนทหำรในสังกัด เข้ำแถวแสดงกำรเคำรพธงชำติในเวลำ 
๐๘๐๐ จนเสร็จสิ้นกำรชักธงชำติ หรือเสียงเพลงชำติ หรือสัญญำณกำรชักธงชำติจะสิ้นสุดลง (แนบ ๔) 
  ๒.๕ ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๒๗ พ.ย.๔๔ ท้ำยหนังสือ จร.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๘.๒/๑๒๕๕ 
ลง ๒๓ พ.ย.๔๔ ให้มีกำรประชุมชี้แจงหน้ำแถวหลังกำรเคำรพธงชำติ เวลำ ๐๘๐๐ ใช้เวลำไม่ควรเกิน ๑๕ นำท ี
โดยมีหัวข้อกำรประชุมชี้แจงหน้ำแถว เช่น ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ งำนที่ต้องปฏิบัติในวันนี้ 
ทบทวนกำรปฏิบัติตำมแบบธรรมเนียมของทหำร และเรื่องอ่ืน ๆ (กำรกระจำยข่ำวด้ำนนิรภัย กำรแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะของ จร.ทอ.หรือหน่วย หน.สำยวิทยำกำร และควำมรู้ทั่วไป) (แนบ ๕) 
  ๒.๖ ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๑๕ ม.ค.๕๐ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๑๔๒ ลง ๙ ม.ค.๕๐ 
ให้ นขต.ทอ., นขต.กองบัญชำกำร, หน่วยแยก, หน่วยสมทบ และหน่วยปฏิบัติรำชกำรสนำม ท ำกำรฝึกอบรม
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง เกี่ยวกับแบบธรรมเนียม มำรยำทในสังคมของทหำร และวินัยทหำร 
โดยให้หน่วยรำยงำนผลกำรฝึกอบรมให้ กพ.ทอ.เพ่ือสรุปน ำเรียน ผบ.ทอ.ทรำบต่อไป (แนบ ๖) 
  ๒.๗ ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๙ มี.ค.๕๐ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๑๖๕๔ ลง ๘ มี.ค.๕๐ 
ให้ นขต.ทอ.ท ำกำรฝึกอบรมเป็นประจ ำทุกรอบ ๔ เดือน (ม.ค., พ.ค.และ ก.ย.) ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ทบทวน
กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหำร ให้สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง
และรำยงำนผลกำรฝึกอบรมภำยใน ๑๕ วัน หลังจำกสิ้นสุดกำรฝึกอบรม (แนบ ๗) 
  ๒.๘ ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๓ มิ.ย.๕๗ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๔.๕/๕๑๔๘ ลง ๒ มิ.ย.๕๗ 
ให้ นขต.ทอ.กวดขัน และเน้นย้ ำ ก ำกับดูแลกำรประพฤติตนของก ำลังพลในสังกัด และครอบครัว มิให้มีกำรแสดง
ควำมคิดเห็น กำรกระท ำ หรือเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง หรือแสดงกำรต่อต้ำน คสช.อย่ำงเคร่งครัด หำกตรวจพบ
ให้พิจำรณำลงทัณฑ์ หรือฟ้องร้องเพ่ือด ำเนินคดีต่อไป (แนบ ๘) 
  ๒.๙ ตำมนโยบำย ผบ.ทอ.ประจ ำปี ๒๕๖๒ ได้ก ำหนดเจตนำรมณ์ ส่งเสริมให้ก ำลังพล
ด ำรงอยู่ในระเบียบวินัยอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งก ำหนดนโยบำยปฏิบัติรำชกำร ข้อ ๖ เสริมสร้ำงให้ก ำลังพล 
มีระเบียบ วินัย และจิตส ำนึก เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นทหำรอำชีพ รวมทั้งปลูกฝังก ำลังพลให้มีจิตอำสำตั้งมั่น
ในกำรท ำควำมด ี

 ๓. กพ.ทอ.พิจำรณำแล้ว เพ่ือให้กำรเสริมสร้ำงด้ำนวินัยและควำมเป็นทหำรอำชีพให้กับก ำลังพล ทอ.
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมสั่งกำร ผบ.ทอ.ในข้อ ๑ จึงเห็นสมควรให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๓.๑ นขต.ทอ., นขต.บก.ทอ., หน่วยแยก, หน่วยสมทบ และหน่วยปฏิบัติรำชกำรสนำม 
ปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๓.๑.๑ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศ อนุมัติ และนโยบำย ผบ.ทอ.ที่ได้
เคยก ำหนดมำแล้ว ตำมข้อ ๒.๑ - ๒.๙ โดยเคร่งครัด 
   ๓.๑.๒ ปลูกฝังก ำลังพล ทอ.ให้เห็นควำมส ำคัญ ในกำรพิทักษ์รักษำและเทิดทูน
สถำบันพระมหำกษัตริย์อย่ำงสมพระเกียรติ ป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำที่มีส่วนละเมิดพระบรมเดชำนุภำพ 

เพ่ือให้สถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหนึ่งเดียวของคนทั้งชำติ 
   ๓.๑.๓ จัดให้มีกำรฝึกอบรมหลักธรรมำภิบำล คุณธรรมจริยธรรม และมำรยำททำงทหำร 
ในทุกวัน ช่วงเวลำ ๐๘๐๐ - ๐๘๓๐ 
 

๓.๑.๔  กำรอบรม... 
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   ๓.๑.๔ กำรอบรมเสริมสร้ำงวินัย และควำมเป็นทหำรอำชีพ เป็นประจ ำทุกรอบ ๔ เดือน 
(ม.ค., พ.ค. และ ก.ย.) โดยเคร่งครัด โดยเพ่ิมเติมให้มีกำรฝึกทบทวนบุคคลท่ำมือเปล่ำตำมคู่มือกำรฝึก
พระรำชทำนด้วย ส ำหรับกำรฝึกฯ ให้ด ำเนินกำรส่งตัวแทนเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับ อย.เพ่ือเป็นต้นแบบไปถ่ำยทอด
ให้ข้ำรำชกำรในหน่วย ทั้งนี้ รูปแบบ จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึก และระยะเวลำในกำรฝึกผู้แทนหน่วย ให้ อย.
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และแจ้งให้ นกข.ทรำบ และปฏิบัติต่อไป 
   ๓.๑.๕ กวดขัน ก ำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำในหน่วยอย่ำงใกล้ชิด ไม่ให้มีกำรกระท ำ
อันมิชอบด้วยกฎหมำย เป็นผู้มีอิทธิพล ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษ รวมถึงเน้นย้ ำให้ปฏิบัติตนเป็นกลำง  
ห้ำมมิให้ไปยุ่งเกี่ยว สนับสนุน หรือมีพฤติกรรมติดตำมนักกำรเมือง หำกตรวจพบผู้บังคับบัญชำของหน่วยนั้น 
จะต้องรับผิดชอบด้วย และให้ส่งรำยชื่อผู้กระท ำควำมผิดน ำเรียน ผบ.ทอ.ในโอกำสแรก 
   ๓.๑.๖ เน้นย้ ำก ำลังพลในหน่วยเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ข่ำวสำรต่ำง ๆ ในสื่อทุกประเภท
ที่เข้ำข่ำยกำรหมิ่นพระบรมเดชำนุภำพ ทหำรห้ำมไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขำด รวมถึงกำรแสดงออกต่อสำธำรณะ
ที่อำจมีกำรน ำไปเผยแพร่ต่อสำธำรณชนในลักษณะคลิป VDO หรือรูปภำพก ำลังพลขณะแต่งเครื่องแบบในกิริยำ
ที่ไม่เหมำะสม ที่ท ำให้เสื่อมเสียภำพลักษณ์ของทหำรหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ ทอ.โดยรวม ให้พึงหลีกเลี่ยง 
หำกตรวจพบว่ำมีกำรกระท ำผิดให้พิจำรณำโทษตำมระเบียบ ไม่ควรปล่อยปละละเลย 
   ๓.๑.๗ กวดขันกำรมำปฏิบัติรำชกำรของก ำลังพลในหน่วย โดยให้มำปฏิบัติรำชกำร
ตรงตำมเวลำที่ทำงรำชกำรก ำหนด (๐๘๐๐ - ๑๖๐๐) และห้ำมเสพสุรำหรือของมึนเมำในช่วงเวลำ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวันโดยเด็ดขำด รวมถึงนอกเวลำรำชกำร หำกดื่มสุรำหรือของมึนเมำแล้วไปกระท ำผิด
กฎหมำย เช่น เมำสุรำแล้วขับขี่ยำนพำหนะ เมำสุรำจนเสียกิริยำ ก่อกำรทะเลำะวิวำท หรือกำรกระท ำอ่ืนใด
ในลักษณะที่เป็นกำรกระท ำโดยขำดสติจำกกำรเมำสุรำ ซึ่งท ำให้ทำงรำชกำรเสียหำยหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
อันส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของ ทอ.โดยถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ลงโทษสถำนหนัก 
   ๓.๑.๘ ให้ปฏิบัติตำมค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๗๘/๕๗ ลง ๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง 
คณก.พิจำรณำกำรใช้ประโยชน์นำยทหำรสัญญำบัตรผู้ด ำรงต ำแหน่งประจ ำหน่วยของ ทอ.โดยเคร่งครัด  
แล้วรำยงำนให้ กพ.ทอ.ภำยใน ๒๐ ก.ค.ของทุกปี เพ่ือสรุปน ำเรียน ผบ.ทอ.ทรำบ 
   ๓.๑.๙ ผู้ที่กระท ำควำมผิดทำงวินัยทหำร หรือถูกจับกุมโดย จนท.สห.ทอ.และรำยงำน
ควำมผิดถึงหน่วยต้นสังกัด ให้ หน.หน่วยรวบรวมรำยชื่อส่งให้ อย.เพ่ือฝึกธ ำรงวินัย ส ำหรับ รร.กำรบิน และกองบิน 
ส่งรำยชื่อให้ พัน.อย.รร.กำรบิน/กองบิน เพ่ือฝึกธ ำรงวินัย 
   ๓.๑.๑๐ อย.และ พัน.อย.รร.กำรบิน/กองบิน ด ำเนินกำรตำมข้อ ๓.๑.๔ และ ข้อ ๓.๑.๙  
  ๓.๒ ยศ.ทอ., รร.นนก., อย. และ พอ.เพ่ิมเติมหลักสูตรเพ่ือปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพ 
และค่ำนิยมหลักของ ทอ.อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมถึงให้ปฏิบัติตำมข้อ ๓.๑.๑, ๓.๑.๒, ๓.๑.๓., ๓.๑.๕ และ ๓.๑.๖ 
ในสถำนศึกษำของ ทอ.(รร.นนก., วพอ.พอ., รร.จอ.ยศ.ทอ., รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย., รร.นม.ยศ.ทอ. และ รร.นป.ยศ.ทอ.) 
โดยเคร่งครัด 
  ๓.๓ ให้ข้ำรำชกำรแต่งเครื่องแบบฝึก ค (เสื้อฝึกสีพรำงแบบ ๒ เป็นสีน้ ำตำล เทำอ่อน 
เทำเข้ม และด ำ) พับแขน หมวกทรงอ่อนสีน้ ำเงินด ำ ซึ่งเป็นไปตำมค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๓๓/๕๖ ลง ๑ ก.ค.๕๖ 
เรื่อง กำรใช้เครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนำม และเครื่องแบบตรวจรำชกำรสนำม ทุกวันจันทร์ รวมถึงวันที่มี
กำรฝึกวินัยทหำร (รำยละเอียดกำรประดับเครื่องหมำยยศและเครื่องหมำยอ่ืน ๆ ตำมภำพประกอบที่แนบ) 
ยกเว้น อย.และผู้ปฏิบัติงำน ฉก.ทม.รอ.๙๐๔ ในส่วนของ ทอ.ให้คงปฏิบัติตำมเดิม โดยมีแนวทำง ดังนี้ 
 

๓.๓.๑  ผบช. ... 
 



- ๔ - 
 
   ๓.๓.๑ ผบช.ระดับ หน.นขต.ทอ., รอง หน.นขต.ทอ., เสธ.นขต.ทอ., ผอ.ส ำนัก,  
รอง เสธ.นขต.ทอ.และ รอง ผอ.ส ำนัก เริ่มแต่งเครื่องแบบฝึก ฯ ตั้งแตว่ันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๒ เป็นต้นไป  
   ๓.๓.๒ ข้ำรำชกำร ทอ.ชั้นสัญญำบัตรชำย นอกจำกข้อ ๓.๓.๑ เริ่มแต่งเครื่องแบบฝึก ฯ 
ตั้งแตว่ันจันทร์ที่ ๒๕ ก.พ.๖๒ เป็นต้นไป 
   ๓.๓.๓ ข้ำรำชกำร ทอ.ต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตรชำย เริ่มแต่งเครื่องแบบฝึก ฯ ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ เป็นต้นไป 
   ๓.๓.๔ ข้ำรำชกำร ทอ.หญิง เริ่มแต่งเครื่องแบบฝึก ฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ 
เป็นต้นไป 
   ๓.๓.๕ ส ำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่พิเศษ ผู้ควบคุม หรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่ฝึกทหำร  
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ และผู้เข้ำร่วมประชุมกับหน่วยนอก ทอ.ให้แต่งเครื่องแบบตำมที่ข้อบังคับ ระเบียบ 
หรือค ำสั่งที่ก ำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ 
  ๓.๔ นกข.ด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดหำเครื่องแบบฝึก ฯ ดังนี้ 
   ๓.๔.๑ กพ.ทอ.ด ำเนินกำรด้ำนธุรกำรและประสำนกำรปฏิบัติกับ นกข. 
   ๓.๔.๒ กบ.ทอ.พิจำรณำก ำหนดให้เป็นอัตรำจ่ำยอำภรณ์ภัณฑ์ โดยประสำนกับ 
พธ.ทอ.โดยตรง  
   ๓.๔.๓ สปช.ทอ.สนันสนุนงบประมำณให้ นกข. 
   ๓.๔.๔ พธ.ทอ.จัดหำเครื่องแบบฝึก ฯ แจกจ่ำยให้กับข้ำรำชกำร ทอ.ตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนดในข้อ ๓.๓.๑ - ๓.๓.๔ โดยประสำนรำยละเอียดกับ กพ.ทอ. 
   ๓.๔.๕ นขต.ทอ.รวบรวมรำยละเอียดจ ำนวน และขนำดของเครื่องแบบฝึก ฯ 
ของข้ำรำชกำรในหน่วย (ยกเว้นผู้ที่บรรจุอยู่ในหน่วยสนำมและชำยแดน) ส่งให้ กพ.ทอ.ภำยใน ๑๗ ม.ค.๖๒ 

 จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำอนุมัติตำมข้อ ๓  

 
 
      (ลงชื่อ)  พล.อ.ท.นฤพล  จักรกลม 
          จก.กพ.ทอ. 
อนุมัติตำมข้อ ๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 
     ผบ.ทอ. 
   ๙ ม.ค.๖๒ 
กำรแจกจ่ำย  ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ., เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., หน.คณะ ฝสธ.ประจ ำ ผบช., 
รอง เสธ.ทอ., สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., 
สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., ผนน.บก.ทอ., ศบพ., ศฮพ., ศกอ., สพร.ทอ., สง.ปรมน.ทอ., นขต.ทอ. และ นขต.กพ.ทอ. 
ส ำเนำถูกต้อง 
  (ลงชื่อ) น.อ.วรพล  อรุณฉำย 
                (วรพล  อรุณฉำย) 
     รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ท ำกำรแทน 
               ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ. 
                     ๙ ม.ค.๖๒ 

พ.อ.อ.ณัฐพงศ์ ฯ พิมพ์/ทำน 
น.ต.หญิง อรทัย ฯ ตรวจ 



กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ตัวอยางการแตงเครื่องแบบฝกสีพรางปลอยเอว

ชั้นยศนายพลอากาศ
หมวกทรงออนสีน้ำเงินดำ

ตราหนาหมวกปกบนผาสีฟา 

มีขอบ ๐.๒๕ ซม.ปกดวยไหมสีทอง 

และมีรูปดาวปกดวยไหมสีเงิน ขนาด ๐.๕ ซ.ม. 

(จำนวนดาวตามชั้นยศ) ใตตราหนาหมวก

- การประดับเครื่องหมาย ปายชื่อ และปายชื่อสังกัด ใหปกดวยดายหรือไหมสีดำ หรือสีน้ำเงินดำ บนพื้นสีเทา

- ปายชื่อสังกัด ใหปกดวยตัวอักษรเต็ม ขนาดสูง ๑ ซ.ม.

เสื้อยืดคอกลมสีน้ำตาล
รักชาติ  ยิ่งชีพ

ปายชื่อ รักชาติ  ยิ่งชีพ

เครื่องหมายยศ

เครื่องหมายแสดงความสามารถ

กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ปายชื่อสังกัด

เครื่องหมายวิทยฐานะ

การพับแขนเสื้อเหนือขอศอก

กวางประมาณ ๓ นิ้ว



หมวกทรงออนสีน้ำเงินดำ

ตราหนาหมวกปกบนผาสีฟา 

มีขอบ ๐.๒๕ ซม.ปกดวยไหมสีทอง

รักชาติ  ยิ่งชีพ

ปายชื่อ

รักชาติ  ยิ่งชีพ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เครื่องหมายยศ

เครื่องหมายแสดงความสามารถ

เครื่องหมายวิทยฐานะ

โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทกษัตริยาธิราช

ปายชื่อสังกัด

ตัวอยางการแตงเครื่องแบบฝกสีพรางปลอยเอว

นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต. - น.อ.(พิเศษ)

เสื้อยืดคอกลมสีน้ำตาล

การพับแขนเสื้อเหนือขอศอก

กวางประมาณ ๓ นิ้ว

- การประดับเครื่องหมาย ปายชื่อ และปายชื่อสังกัด ใหปกดวยดายหรือไหมสีดำ หรือสีน้ำเงินดำ บนพื้นสีเทา

- ปายชื่อสังกัด ใหปกดวยตัวอักษรเต็ม ขนาดสูง ๑ ซ.ม.



การพับแขนเสื้อเหนือขอศอก

กวางประมาณ ๓ นิ้ว

กรมกำลังพลทหารอากาศ

ตัวอยางการแตงเครื่องแบบฝกสีพรางปลอยเอว

นายทหารประทวน ชั้นยศ พ.อ.ต. - พ.อ.อ.

รักชาติ  ยิ่งชีพ

ปายชื่อ

- การประดับเครื่องหมาย ปายชื่อ และปายชื่อสังกัด ใหปกดวยดายหรือไหมสีดำ หรือสีน้ำเงินดำ บนพื้นสีเทา

- ปายชื่อสังกัด ใหปกดวยตัวอักษรเต็ม ขนาดสูง ๑ ซ.ม.

รักชาติ  ยิ่งชีพ

เครื่องหมายยศ

เสื้อยืดคอกลมสีน้ำตาล

กรมกำลังพลทหารอากาศ

ปายชื่อสังกัด

หมวกทรงออนสีน้ำเงินดำ

ตราหนาหมวกปกบนผาสีฟา 

มีขอบ ๐.๒๕ ซม.ปกดวยไหมสีเงิน



หมวกทรงออนสีน้ำเงินดำ

ตราหนาหมวกปกบนผาสีฟา 

มีขอบ ๐.๒๕ ซม.ปกดวยไหมสีเงิน

เสื้อยืดคอกลมสีน้ำตาล

เครื่องหมายสังกัด

เครื่องหมายยศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ปายชื่อสังกัด 

ตัวอยางการแตงเครื่องแบบฝกสีพรางปลอยเอว

 นายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ต. - จ.อ.

การพับแขนเสื้อเหนือขอศอก

กวางประมาณ ๓ นิ้ว

- การประดับเครื่องหมาย ปายชื่อ และปายชื่อสังกัด ใหปกดวยดายหรือไหมสีดำ หรือสีน้ำเงินดำ บนพื้นสีเทา

- ปายชื่อสังกัด ใหปกดวยตัวอักษรเต็ม ขนาดสูง ๑ ซ.ม.

รักชาติ  ยิ่งชีพ

ปายชื่อ รักชาติ  ยิ่งชีพ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ


