
อินทรธนูเครื่องหมายยศ 
 
   
 ๑.  อินทรธนู มี  ๒ แบบ  คือ 
  ๑.๑ อินทรธนูออนทําดวยสักหลาด เสิรจหรือผา ชนิดและสีเดียวกับเสื้อ เปนแผนสี่เหลี่ยม
เรียวจากทางดานไหลไปทางคอ ปลายมน ดานไหล กวาง ๕ เซนติเมตร เย็บติดกับเสื้อ ดานคอกวาง ๔ 
เซนติเมตร  ตอนปลายขัดดุม 
  ๑.๒  อินทรธนูแข็งทําดวยสักหลาด หรือเสิรจสีนํ้าเงินดํา  เวนแตอินทรธนู 
นักเรียนนายรอย และนักเรียนนายรอยสํารอง ทําดวยสักหลาดหรือเสิรจสีแดง อินทรธนูนักเรียนแพทยทหาร
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ทําดวยสักหลาดหรือเสิรจสีเขียวเขม และอินทรธนูนักเรียนนายทหาร
แผนที่ ทําดวยสักหลาด หรือเสิรจสีเขียวเปนแผนสี่เหลี่ยมเรียวจากทางดานไหลไปทางคอปลายมน ดานไหล 
กวาง ๕ เซนติเมตร ดานคอกลาง ๔ เซนติเมตร ตอนปลายติดดุมโลหะสีทองขนาดเลก็และมีเครื่องประกอบ 
ดังน้ี 
  นักเรียนนายรอย นักเรียนแพทยทหารวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา นักเรียน
นายทหารแผนที่ และนักเรียนนายรอยสํารอง มีแถบไหมทอง หรือวัตถุเทียมไหมทอง กวาง ๑ เซนติเมตร  
พาดกึ่งกลางตามยาวของอินทรธนู 
  นายทหารประทวนช้ันจานายสิบและนายดาบ  มีแถบไหมทอง หรือวัตถุเทียมไหมทอง กวาง 
๐.๕ เซนติเมตร เปนขอบเวนดานไหล และมสีาบสีแดง 
  นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายรอย  มีแถบไหมทอง หรือวัตถุเทียมไหมทอง กวาง ๑ 
เซนติเมตร เปนขอบเวนดานไหล และมีสาบสีแดง 
  นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพัน มีแถบไหมทอง หรือวัตถุเทียมไหมทอง  กวาง ๑ เซนติเมตร 
เปนขอบเวนดานไหล และมีแถบไหมทอง หรือวัตถุเทียมไหมทอง กวาง ๐.๕ เซนติเมตร สองแถบเวนระยะ
ระหวางแถบ ๐.๒ เซนติเมตร พาดกลางตามยาวของอินทรธนู และมีสาบสีแดง 
  นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลและจอมพล มีด้ินทอง หรือวัตถุเทียมด้ินทอง ปกหรือทําเปน
ลายถักเต็มแผนอินทรธนู และมีสาบสีบานเย็น 
 
 
๒.  เครื่องหมายยศ  มีดังน้ี 
  ๒.๑ นายทหารประทวนช้ันนายสิบ  ใชบั้งรูปหางนกแซงแซว  ทําดวยไหม สีเหลือง กวาง ๑ 
เซนติเมตร ตรึงบนพื้นสักหลาดหรือเสิรจสีนํ้าเงินดํา ปลายบั้งทั้งสองขาง หางกัน ๘ เซนติเมตร มุมบั้งแหลมเล็ก 
เหนือบั้งมีรูปจักรภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎ ทําดวยโลหะสีทอง ประดับที่แขนเสื้อ ขางซายดานนอกกึ่งกลาง
ระหวางไหลกับขอศอก ใหมุมแหลม อยูทางลาง มีจํานวนบั้งตามช้ันยศ คือ 
  สิบตรี   ๑  บั้ง 
  สิบโท   ๒  บั้ง 
  สิบเอก  ๓  บั้ง 
  ในกรณีมีบั้งมากกวา  ๑ บั้ง  เวนระยะระหวางบั้ง ๐.๔ เซนติเมตร 
  เมื่อแตงเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบครึ่งยศ  หรือเครื่องแบบเต็มยศ ใหใชบั้งทําดวยแถบ
ไหมทอง 



  ๒.๒ นายทหารประทวนช้ันจา นายสิบ  ใชบั้งรูปหางนกแซงแซว  กวาง ๐.๓ เซนติเมตร  
ปลายบั้งทั้งสองขางหางกัน ๓ เซนติเมตร  และมีขีด กวาง ๐.๓ เซนติเมตร  ยาว ๓ เซนติเมตร หน่ึงขีด ประดับ
บนอินทรธนูทั้งสองขาง ใหมุมแหลมของบั้งอยูทางดานคอ และใหขีดวางตามขวางของอินทรธนูติดกับปลายบั้ง 
และหางจากริมอินทรธนู ทางดานไหล ๐.๕ เซนติเมตร  แตละขางมีจํานวนบั้งตามช้ันยศ คือ  
  จาสิบตรี   ๑  บั้ง 
  จาสิบโท   ๒  บั้ง 
  จาสิบเอก  ๓  บั้ง 
  ในกรณีมีบั้งมากกวา ๑ บั้ง  ใหติดเรียงกันไปทางดานคอตามสวนยาวของอินทรธนู เวนระยะ
ระหวางบั้ง ๐.๒ เซนติเมตร 
  ๒.๓ นายดาบ  ใชรูปดาบสองเลมไขว  ประดับบนอินทรธนูทั้งสองขาง  ใหปลายดาบอยู
ทางดานคอ  ดามดาบหางจากริมอินทรธนู ทางดานไหล ๐.๕ เซนติเมตร 
  ๒.๔ นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายรอย  ใชดาวหากลีบ ประดับบนอินทรธนู ทั้งสองขาง หาง
จากริมอินทรธนูทางดานไหล ๐.๕ เซนติเมตร  แตละขางมีจํานวนดาวตาม 000000ช้ันยศ คือ 
  รอยตรี  ๑  ดาว 
  รอยโท  ๒  ดาว 
  รอยเอก ๓  ดาว 
  ในกรณีดาวมากกวา  ๑ ดาว ใหติดเรียงกันไปทางดานคอตามสวนยาวของอินทรธนู เวนระยะ
ระหวางดาว ๐.๕ เซนติเมตร 
  ๒.๕ นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพัน  ใชดาวหาลี และพระมหามงกุฎประดับบนอินทรธนูทั้ง
สองขาง ใหพระมหามงกุฎครอบดาว  ใหยอดพระมหามงกุฎอยูทางดานคอ และใหดาวหางจากริมอินทรธนู
ทางดานไหล  ๐.๕ เซนติเมตร  แตละขางมีจํานวนดาวตาม ช้ันยศ คือ 
  พันตรี  ๑ ดาว 
  พันโท  ๒ ดาว 
  พันเอก ๓ ดาว 
  ในกรณีมีดาวมากกวา ๑ ดาว ใหติดเรียงกันไปทางดานคอตามสวนยาวของอินทรธนู  เวน
ระยะระหวางดาว ๐.๕ เซนติเมตร  และใหพระมหามงกุฎครอบดาวที่อยูทางดานคอ 
  ๒.๖ นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพล ใชดาวหากลีบ พระมหามงกุฎและชอชัยพฤกษ ประดับ
บนอินทรธนูทั้งสองขาง  ใหพระมหามงกุฎครอบดาว ใหยอดพระมหา-มงกุฎอยูทางดานคอ และใหชอ
ชัยพฤกษโอบดาว หางจากริมอินทรธนู ทางดานไหล ๐.๕ เซนติเมตร  แตละขางมีจํานวนดาวตามช้ันยศ คือ  
  พลจัตวา  ๑ ดาว 
  พลตรี     ๒ ดาว  เรียงตามยาวของอินทรธนู 
  พลโท     ๓ ดาว  เรียงตามยาวของอินทรธนู 
  พลเอก   ๔ ดาว  เรียงเปนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน  ใหมุมแหลมวางตามยาวของอินทรธนู 
  ในกรณีมีดาวมากกวา ๑ ดาว  เวนระยะระหวางดาว ๐.๕ เซนติเมตร  ให พระมหามงกุฎ 
ครอบดาวที่อยูทางดานคอ และใหชอชัยพฤกษโอบดาวที่อยูทางดานไหล 
  เครื่องหมายยศนายทหารช้ันประทวนช้ันจานายสิบ นายดาบ และนายทหาร-สัญญาบัตร  ทํา
ดวยโลหะสีทอง 
  เครื่องหมายยศ  สําหรับเครื่องแบบฝกและเครื่องแบบสนาม  มีดังน้ี 



  นายทหารประทวนช้ันนายสิบ  ใหใชเครื่องหมายยศ ตามขอ  ๒.๑ เวนแต ไมมีรูปจักรและ
พระมหามงกุฎ เย็บติดกับแขนเสื้อ 
  นายทหารประทวนช้ันจานายสิบ นายดาบ  และนายทหารสัญญาบัตร ใชเครื่องหมายยศ 
ตามขอ ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖  แลวแตกรณี  ประดับที่มุมปกคอพับ ขางซายของเสื้อ สําหรับยศที่มีดาว ๓ 
ดาว ประดับเปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว ใหดานฐาน  อยูขางลาง และนายทหารสัญญาบัตรต้ังแตช้ันพันโทข้ึนไป  
จะใชเครื่องหมายยศขนาดยอมก็ได 
 

เครื่องหมายยศทหารบก 

 

จอมพล 

 

พลเอก 

 

พลโท 

 

พลตรี 

 

พันเอก 

 

พันโท  

 

พันตรี 

 

รอยเอก 

 

รอยโท 

 

รอยตรี 

 

จาสิบเอก 

 

จาสิบโท 

 

จาสิบตรี 



 

สิบเอก 

 

สิบโท 

 

สิบตรี 

 

เครื่องหมายเหลาทหารบก 

 
 

เหลาทหารราบ 

 
 

เหลาทหารมา 

 

เหลาทหารปนใหญ 

 
 

เหลาทหารชาง 

 
 

เหลาทหารสื่อสาร 
 

 
เหลาทหารขนสง 

 
 

เหลาทหารพลาธิการ  
 

เหลาทหารสรรพาวุธ 

 
 

เหลาทหารสารวัตร 



 
 

เหลาทหารการเงิน 

 
 

เหลาทหารการขาว 
 

 
เหลาทหารแพทย 

 
 

เหลาทหารสารบรรณ 
 

 
เหลาทหารพระธรรมนูญ 

 
 

เหลาทหารดุริยางค 

 
 

เหลาทหารแผนท่ี 

 
 

เหลาทหารการสัตว 

 
 

ผูปฏิบัติหนาที่เสนาธิการ/ 
ฝายอํานวยการ 

 
 

ผูรับเงินเดือนอัตรา 
พันเอก (พิเศษ) 

(เทียบเทาพลจัตวา) 

 

  

 


