
 

 

การแต่งกายประดบัเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    ภาพการแต่งกายประดับเครื่องราชฯ ตระกูลช้างเผือก 

    ภาพการแต่งกายประดับเครื่องราชฯ ตระกูลมงกุฎไทย 

    ท.ช.ประดับร่วมกับ ท.ม.และเหรียญราชอสิริยาภรณ ์

 

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณอ์ันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก แบ่งออกเป็น 8 ชั้นคือ  
 

ล าดับชั้น  ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชื่อย่อ ลักษณะเหรียญ ภาพการแต่งกาย การประดับ 

ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)  
 

 

ชั้นสูงสุด  

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  
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ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก  (ร.ท.ช.)  
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http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg59.htm
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http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/picmg6.htm
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http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/record/htm/pmg60_3.htm


 

 

 

ชั้นสูงสุด : - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.) 

 

 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

ด้านหลังดวงตรา  
 

  



 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกส าหรับบุรุษ - สตรี 

   

การประดับดาราและสายสะพายมหา
ปรมาภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารา
มหาวชิรมงกุฎ และ เหรยีญราช 

อิสริยาภรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องแบบ เต็ม
ยศ ข้าราชการพลเรือน 

การประดับดาราและสายสะพายมหา
ปรมาภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารา

มหาวชิรมงกุฎ และ เหรยีญรัตนาภรณ์ 
ในเครื่องแบบเต็มยศ ข้าราชการพลเรือน 

การประดับดาราและสายสะพายมหา
ปรมาภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารามหาวชิร
มงกุฎ และ ทุติยจุลจอมเกล้า ผูกเป็นรูป

แมลงปอ ประดับ ที่หน้าบ่าซ้าย ในชุดไทย
บรมพิมาน 

 

 

 

ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
  

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประกอบด้วย ดวงตรา ดารา และสายสะพาย 
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรานี้ห้อยกับสายสายสะพายแพรแถบ กว้าง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียว มีริ้วเหลือง 
ริ้วน้ าเงินขนาดเล็กควบคั่น ทั้งสองข้าง สะพายบ่ายซ้ายเฉียงลงทางขวา  
ส าหรับพระราชทานสตรี การประดับดารา และสายสะพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ร่วมกับดารามหาวชิรมงกุฎ และ
เหรียญรัตนาภรณ์ ในเครื่องแบบเต็มยศ ข้าราชการพลเรือน ใช้กับสตรี 
การประดับดารา และสายสะพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ร่วมกับดารามหาวชิรมงกุฎ และทุติยจุลจอมเกล้า ผูกเป็น
รูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าซ้าย ในชุดไทยบรมพิมาน 

 

  



 

ชั้นที่ 1 : - ประถมาภรณ์ช้างเผอืก (ป.ช.) 

 

 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

ด้านหลังดวงตรา  

หมายเหตุ : ดวงตรา, ดวงดาราและสายสะพายแพรแถบของสตรีจะมีขนาดย่อมกว่าของบุรุษ 
ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เหมือนกัน  

 

 

  



 

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประกอบด้วย ดวงตรา ดารา และสายสะพาย 

 

 

 

การประดับดาราและสายสะพายประถมาภรณ์ 
ช้างเผือก ร่วมกับดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

และเหรียญราชอิสริยาภรณต์่าง ๆ ในเครื่องแบบ 
เต็มยศข้าราชการพลเรือน 

การประดับดาราและสายสะพายประถมา
ภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารา

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรยีญบรม
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 9 ในเครื่องแบบ เต็ม

ยศข้าราชการพลเรือน 

การประดับดาราและสายสะพายประถมา
ภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารา

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ในชุดไทยบรม
พิมาน  

 

 

 

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรานี้ห้อยสายสะพาย แพรแถบกว้าง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียว มีริ้วเหลืองน้ าเงิน 
ขนาดใหญ่ควบคั่น ทั้งสองข้างสะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
ส าหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา และดารา มีขนาดย่อมกว่าสายสะพาย กว้าง 7.5 เซนติเมตร สะพายบ่าขวาเฉียงลง
ทางซ้าย 
 การประดับดาราและสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือกร่วมกับ ดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ในชุดไทยบรมพิมาน  

 

  



ชั้นที่ 2 : - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 

  

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

  

การประดับดาราและดวงตราทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 
ร่วมกับดาราและดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และ
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องแบบเต็มยศ

ข้าราชการพลเรือน 

การะดับดารา และดวงตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
ร่วมกับดารา และดวงตราทวตีิยาภรณม์งกุฎไทย ใน

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน  

 

 

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
  
ดวงตรานี้ห้อยกับแพรแถบกว้าง 4 เซนติเมตร ส าหรับสวมคอ 
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดารา เหมือนอย่างดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก ส าหรับประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ส าหรับพระราชทานสตรี  ดวงตราและดาราขนาดย่อมกว่า ดวงตราใช้ห้อยกับแพรแถบ ผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับ
เสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

 



ชั้นที่ 3 : - ตริตาภรณช์้างเผือก (ต.ช.) 

 

 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก 

 

 

ตริยาภรณ์ช้างเผือกส าหรับบรุุษ ตริยาภรณ์ช้างเผือกส าหรับสตรี 
 

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก  
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรา เหมือนอย่างทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ห้อยกับแพรแถบกว้าง 4 เซนติเมตร ส าหรับ 
สวมคอ ไม่มีดารา 
  
ส าหรับพระราชทานสตรี ดวงตราเหมือนอย่างทวีติยาภรณ์ช้างเผือก แต่มีขนาดย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูป
แมลงปอ ประดับที่เสื้อหน้าบ่าซ้าย ไม่มีดารา 

 

 

 



ชั้นที่ 4 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 

 

 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

 

 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ส าหรับบุรุษ การประดับจัตรุถาภรณ์ช้างเผือก ร่วมกับ จัตุรถา
ภรณม์งกุฎไทย ในเครื่องแบบเตม็ยศ ข้าราชการ

พลเรือน  
 

 

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตราเหมือนอย่างตริยาภรณ์ช้างเผือก แต่มีขนาดย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบกว้าง 3 
เซนติเมตร มีดอกไม้จีบประดับ บนแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ส าหรับพระราชทานสตรี มีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

 

 



 

ชั้นที่ 5 : - เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 

 

 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ชา้งเผือก 

  

การประดับเบญจมาภรณ์ช้างเผือก ร่วมกับ เบญจมา
ภรณม์งกุฎไทย ในเครื่องแบบเตม็ยศ ข้าราชการพล

เรือน  

เบญจมาภรณ์ช้างเผือกส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรา อย่างเดียวกับจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ไม่มีดอกไม้จีบบนแพรแถบ 
ส าหรับพระราชทานสตรี มีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย  

 

 

 



ชั้นที่ 6 : - เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.) 

 

 

เหรียญทองช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

เหรียญทองช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก 

 

การประดับเหรียญทองช้างเผือก ร่วมกับเหรียญทองมงกุฎ
ไทย ในเครื่องแบบก านัน 

 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ เป็นเหรียญเงินกะไหลทอง รูปกลม ด้านหน้าเป็นรูปช้างเผือกอยู่ในดอกบัวบาน ด้านหลัง
เป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ม.ป.ร. เบื้องบน มีพระมหามงกุฎ เหรียญนี้ห้อยกับแพรแถบกว้าง 3 เซนติเมตร 
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ส าหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญมีลักษณะเช่นเดียวกับที่พระราชทานฝ่ายหน้า แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ 
ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

 



 

ชั้นที่ 7 : - เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.) 

 

 

เหรียญเงินช้างเผือก  
ส าหรับบุรุษ 

เหรียญเงินช้างเผือก  
ส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก 

 

การประดับเหรียญเงินช้างเผือก 
 

 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ เป็นเหรียญเงินกะไหลเงิน รูปกลม ด้านหน้าเป็นรูปช้างเผือกอยู่ในดอกบัวบาน ด้านหลังเป็น
อักษรพระปรมาภิไธยย่อ ม.ป.ร. เบื้องบน มีพระมหามงกุฎ เหรียญนี้ห้อยกับแพรแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ประดับที่อก
เสื้อเบื้องซ้าย 
ส าหรับพระราชทานสตรี แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

  



เครื่องราชอิสริยาภรณอ์ันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย แบ่งออกเป็น 8 ชั้น 
 

ล าดับชั้น ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชื่อย่อ ลักษณะเหรียญ ภาพการแต่งกาย การประดับ 

ชั้นสูงสุด  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)  
 

 

ชั้นสูงสุด  

ชั้นที่ 1  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  
 

 

ชั้นที่ 1 

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
 

 

ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.)  
 

 

ชั้นที่3 

ชั้นที่ 4  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)  
 

 

ชั้นที่ 4 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)  
 

 

ชั้นที่ 5 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)  
 

 

ชั้นที่ 6 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.) 
 

 

ชั้นที่ 7 
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ชั้นสูงสุด : - มหาวชิรามงกุฎ (ม.ว.ม.) 

  

มหาวชิรามงกุฎ  
ส าหรับบุรุษ 

มหาวชิรามงกุฎ  
ส าหรับสตร ี

หมายเหตุ : ดวงตรา, ดวงดาราและสายสะพายแพรแถบของสตรจีะมีขนาดย่อมกว่าของบุรุษ ส่วนรายละเอียดอื่น 
ๆ เหมือนกัน  

 

ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกฎุ 

 

 

 

การแต่งกายเครื่องแบบเตม็ยศพลเรือน 
สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ประดับ 
ดารามหาวชิรมงกุฎดาราประถมาภรณ์ 

ช้างเผือก และประดับเหรียญราช 
อิสริยาภรณ์ต่าง ๆ 

การแต่งกายเครื่องแบบเตม็ยศ 
ข้าราชการ พลเรือน สวมสายสะพาย

มหาวชิรมงกุฎ ดารามหาวชิรมงกฎุ ดารา
ประถมาภรณ์ ช้างเผือก และเหรยีญ

จักรพรรดิมาลา ท่ีหน้าบ่าซ้าย 

การแต่งกายชุดไทยบรมพมิาน สวม
สายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดารามหาวชิร
มงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก และ

ตติยจลุจอมเกล้า ท่ีหน้าบ่าซา้ย 

 

ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ 
  

มหาวชิรมงกุฎส าหรับบุรุษ การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศพลเรือน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ประดับดารา
มหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก และประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ  
มหาวชิรมงกุฎส าหรับสตรี การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ข้าราชการพลเรือน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดารา
มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญจักรพรรดิมาลาที่หน้าบ่าซ้าย 
การแต่งกายชุดไทยบรมพิมาน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดารามหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก และ
ตติยจุลจอมเกล้า ที่หน้าบ่าซ้าย 



 

ชั้นที่ 1 : - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

 

 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับบุรุษ 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับสตรี 

 

ด้านหลังดวงตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

หมายเหตุ : ดวงตรา, ดวงดาราและสายสะพายแพรแถบของสตรี จะมีขนาด ย่อมกว่า
ของบุรุษ ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ เหมือนกัน  

 

  



 

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 

 

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน 
สวมสายสะพาย 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประดับดารา
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราทวีตยิา
ภรณ์ช้างเผือก และประดับ เหรยีญ

ราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ 

  

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน 

การแต่งกายชุดไทยบรมพมิาน สวม 
สายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

ดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราทวีติ
ยาภรณ์ช้างเผือก และดวงตรา ทวีติยา

ภรณ์ช้างเผือก ที่หน้าบ่าซ้าย 

 

 

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ประกอบด้วยดวงตรา ดารา และสายสะพาย 
ดวงตรานี้ ใช้ประดับห้อยกับสายสะพายสีน้ าเงินขอบสีเขียว มีริ้วสีเหลือง ริ้วสีแดงขนาดใหญ่ควบคั่นทั้งสองข้าง ขนาด
กว้าง 10 เซนติเมตร สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
ดารา ด้านหน้ามีลักษณะอย่างดวงตรา แต่ไม่มีรูปจุลมงกุฎ ด้านหลังเป็นพื้นสีทองเกลี้ยง ดารานี้ใช้ประดับอกเสื้อเบื้อง
ซ้าย 
ส าหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา ดารามีลักษณะเช่นเดียวกับ พระราชทานบุรุษ แต่มีขนาดย่อมกว่า ส่วนสายสะพาย
ส าหรับพระราชทาน สตรีมีขนาดกว้าง 7.5 เซนติเมตร 
การแต่งกายชุดไทยบรมพิมาน สวมสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราทวีติยาภรณ์
ช้างเผือก และดวงตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ที่หน้าบ่าซ้าย 

 

  



ชั้นที่ 2 : - ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 

  

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับบุรุษ 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับสตรี 

 

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน ประดับดารา และ
ดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ร่วมกับดวงตราตริตา

ภรณ์ช้างเผือก  

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน ประดับดารา และ
ดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ร่วมกับดวงตราตริตา

ภรณ์ช้างเผือก  
 

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 
  

ส าหรับพระราชทานบุรุษ ประกอบด้วย ดวงตรา ดารา และแพรแถบสวมคอ 
ดวงตรา ด้านหน้ามีลักษณะดวงตราเหมือนอย่างดวงตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย แต่ด้านหลังไม่มีลวดลาย เป็นพ้ืนสี
ทองเกลี้ยง ใช้ประดับห้อย กับแพรแถบสีน้ าเงิน ขอบสีเขียว ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ที่ริมมีริ้วสีเหลือง ริ้วสีแดงคั่นทั้ง
สองข้าง ส าหรับสวมคอ  
ดารา มีลักษณะดาราอย่างเดียว กับดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดารานี้ใช้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
  

ส าหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา ดารา มีลักษณะเหมือนอย่างที่พระราชทานบุรุษ แต่มีขนาดย่อมกว่า ดวงตราส าหรับ
พระราชทานสตรี ใช้ห้อยกับแพรแถบ ผูกเป็นรูปแปลงปอ ใช้ประดับเสื้อท่ีหน้าบ่าซ้าย  

 



ชั้นที่ 3 : - ตริตาภรณม์งกุฎไทย (ต.ม.) 

 

 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับบุรุษ 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับสตรี 

 

ชั้นที่ 3 ตริยาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน ประดับ ตริยาภรณ์
มงกุฎไทย ร่วมกับจัตรุถาภรณ์ช้างเผือก 

ชุดไทยอมรินทร์ประดับตริตาภรณม์งกุฎไทย ร่วมกับ
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

 

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ประกอบด้วย ดวงตรา และแพรแถบ 
ดวงตรา มีลักษณะอย่างเดียวกัน กับดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ห้อยกับแพรแถบใช้สวมคอ 
  
ส าหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา มีลักษณะเหมือนอย่างบุรุษ แต่มีขนาดย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ 
ใช้ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

 

  



ชั้นที่ 4 : - จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 

 

 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับบุรุษ 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับสตรี 

 

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน ประดับจัตรุถา
ภรณม์งกุฎไทย ร่วมกับเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

เครื่องแบบเตม็ยศข้าราชการพลเรอืน ประดับ 
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ร่วมกับเบญจมาภรณ์มงกุฎ

ไทย 
 

 

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรามีลักษณะเหมือนดวงตรา ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย แต่มีขนาดย่อมกว่า ห้อยแพรแถบสี
น้ าเงินขอบสีเขียว มีริ้วสีเหลือง ริ้วสีแดงคั่นบนแพรแถบมีดอกไม่จีบ ใช้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย  
  
ส าหรับพระราชทานสตรี ดวงตรามีขนาดเท่ากัน แต่ใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ใช้ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย  

 

  



ชั้นที่ 5 : - เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 

 

 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับบุรุษ 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับสตรี 

 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณม์งกุฎไทย 

 

 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ส าหรับบุรุษ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยส าหรับสตรี 
 

 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรา และแพรแถบอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย แต่ไม่มีดอกไม้จีบ ใช้ประดับที่อกเสื้อ
เบื้องซ้าย  
  
ส าหรับพระราชทานสตร ี ตัวเหรียญเหมือนที่พระราชทานฝ่ายหน้า แต่แพรแถบเปลี่ยนเป็นผูกรูปแมลงปอ ใช้ประดับ
เสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

 

  



ชั้นที่ 6 : - เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) 

 

 

เหรียญทองมงกุฎไทย  
ส าหรับบุรุษ 

เหรียญทองมงกุฎไทย  
ส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกฎุไทย 

 

เหรียญทองมงกุฎไทย 
 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ เป็นเหรียญเงินกะไหล่ทอง ลักษณะกลม ด้านหน้าเป็นรูปพระมหามงกุฎ ในลายหว่านล้อม 
ด้านหลังเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. เบื้องบนมีจุลมงกุฎห้อยกับแพรแถบ ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร ประดับที่
อกเสื้อเบื้องซ้าย 
  
ส าหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานบุรุษ แต่แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ใช้ประดับเสื้อ
ที่หน้าบ่าซ้าย  

 

  



ชั้นที่ 7 : - เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.) 

 

 

เหรียญเงินมงกุฎไทย  
ส าหรับบุรุษ 

เหรียญเงินมงกุฎไทย  
ส าหรับสตรี 

 

 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกฎุไทย 

 

เหรียญเงินมงกุฎไทย ส าหรับบุรุษ 
 

 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย 
  
ส าหรับพระราชทานบุรุษ เป็นเหรียญเงิน ลักษณะ ลวดลาย และแพรแถบ เหมือนอย่างเหรียญทอง 
ส าหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานบุรุษ แต่แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ใช้ประดับเสื้อ
ที่หน้าบ่าซ้าย เช่นเดียวกัน  

 

  



ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม.  และเหรียญราชอสิริยาภรณ ์

  พลเรือน 

 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับ
ดุมเม็ดแรก 
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากรังดุมเม็ดที่
สอง โดยให้อยู่ใต้ดุม 
ดารา ท.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า  

บุรุษ (เต็มยศ)  

 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวง
ตรา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย 
ดารา ท.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ท.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ า
กว่าดวงตรา ท.ม.เยื้องไปทางซ้าย  

สตรี (เต็มยศ)  

 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอแพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับ
ดุมเม็ดแรก 
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดจากรังดุมเม็ดท่ีสองโดยให้
อยู่ใต้ดุม 
ดารา ท.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
                  (เหมือนเต็มยศ) 

บุรุษ (ครึ่งยศ)  



 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวง
ตรา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
ดารา ท.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ท.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ า
กว่าดวงตรา ท.ม. เยื้องไปทางซ้าย 
                  (เหมือนเต็มยศ) 

สตรี (ครึ่งยศ)  
 

  



ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ 
พลเรือน 

 

ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย 
ดวงตรา ท.ช.  ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่าง
กับดุมเม็ดแรก 
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

 บุรุษ (เต็มยศ) 
 

 

ดวงตรา ป.ม.  ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขาวเฉียงลงซ้าย 
ดวงตรา ท.ช.  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับทีห่น้าบ่าเสื้อ เบื้อง
ซ้าย 
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ า
กว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย 

สตรี (เต็มยศ) 
 

 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับ
ดุมเม็ดแรก 
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

บุรุษ (ครึ่งยศ)   
 



 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบ ผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อ เบื้อง
ซ้าย 
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ า
กว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย 

สตรี (ครึ่งยศ) 
 

 

  



ป.ช. ประดับร่วมกับ ป.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ ์
พลเรือน 

 

ดวงตรา ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
ดารา ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

บุรุษ  (เต็มยศ) 
 

 

ดวงตรา ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
ดารา ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ป.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อ
เบื้องซ้าย 

สตรี (เต็มยศ) 
 

 

ดารา ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
                  (ไม่สวมสายสะพาย) 

บุรุษ (ครึ่งยศ)   
 



 

ดารา ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ป.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อ
เบื้องซ้าย 
                  (ไมส่วมสายสะพาย) 

สตรี (ครึ่งยศ) 
 

 

  



ม.ว.ม. ประดับร่วมกับ ป.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ ์
พลเรือน 

 

ดวงตรา ม.ว.ม.  ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ว.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ว.ม.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

บุรุษ (เต็มยศ) 
 

 

ดวงตรา ม.ว.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ว.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ป.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ว.ม.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อ
เบื้องซ้าย 

สตรี (เต็มยศ) 
 

 

ดารา ม.ว.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ว.ม.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

บุรุษ (ครึ่งยศ) 
 



 

ดารา ม.ว.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ป.ช.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ว.ม.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อ
เบื้องซ้าย 

สตรี (ครึ่งยศ) 
 

 

  



ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ ์
พลเรือน 

 

ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ม.ว.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

บุรุษ (เต็มยศ) 
 

 

ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ม.ว.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อ
เบื้องซ้าย 

สตรี (เต็มยศ) 
 

 

ดารา ม.ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา ม.ว.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า  
                      (ไม่สวมสายสะพาย) 

บุรุษ (ครึ่งยศ) 
 



 

ดารา ม.ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา ม.ว.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อ
เบื้องซ้าย 
                      (ไม่สวมสายสะพาย) 

สตรี (ครึ่งยศ) 
 

 


