
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก แบ่งออกเป็น 8 ช้ันคือ 

1. ชั้นสูงสุด  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 

ลักษณะเหรียญ 

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

 

 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรษุ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตร ี

 

ด้านหลังดวงตรา 

 

 



 

การแต่งกาย 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกส าหรับบุรุษ - สตรี 

   

การประดับดาราและสายสะพายมหา
ปรมาภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารา
มหาวชิรมงกุฎ และ เหรียญราช 
อิสริยาภรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องแบบ 

เต็มยศ ข้าราชการพลเรือน 

การประดับดาราและสายสะพายมหา
ปรมาภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารา

มหาวชิรมงกุฎ และ เหรียญรัตนาภรณ์ 
ในเครื่องแบบเต็มยศ ข้าราชการพล

เรือน 

การประดับดาราและสายสะพายมหา
ปรมาภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารามหาวชิร
มงกุฎ และ ทุติยจุลจอมเกล้า ผูกเป็นรูป

แมลงปอ ประดับ ทีห่น้าบ่าซ้าย ในชุดไทย
บรมพิมาน 

 

ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

  

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประกอบด้วย ดวงตรา ดารา และสายสะพาย 

ส าหรับพระราชทานบุรษุ ดวงตรานี้ห้อยกับสายสายสะพายแพรแถบ กว้าง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียว มีริ้วเหลือง ริ้วน้ าเงินขนาด
เล็กควบคัน่ ทั้งสองข้าง สะพายบา่ยซ้ายเฉียงลงทางขวา 

ส าหรับพระราชทานสตร ีการประดับดารา และสายสะพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ร่วมกับดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญรัตนา
ภรณ์ ในเครื่องแบบเต็มยศ ข้าราชการพลเรือน ใช้กับสตรี 

การประดับดารา และสายสะพายมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ร่วมกับดารามหาวชิรมงกุฎ และทุติยจุลจอมเกล้า ผูกเป็นรปูแมลงปอ 
ประดบัทีห่น้าบ่าซ้าย ในชุดไทยบรมพิมาน 

 



2. ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

ลักษณะเหรียญ 

ช้ันที่ 1 : - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

 

 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรษุ 

ประถมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตร ี

 

ด้านหลังดวงตรา 

หมายเหตุ : ดวงตรา, ดวงดาราและสายสะพายแพรแถบของสตรีจะมีขนาดย่อมกว่าของบุรุษ ส่วน
รายละเอียดอื่น ๆ เหมือนกัน 

 

 

 



การแต่งกาย 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกส าหรับบรุุษ - สตรี 

   

การประดับดาราและสายสะพายมหา
ปรมาภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารา
มหาวชิรมงกุฎ และ เหรียญราช 
อิสริยาภรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องแบบ 

เต็มยศ ข้าราชการพลเรือน 

การประดับดาราและสายสะพายมหา
ปรมาภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารา

มหาวชิรมงกุฎ และ เหรียญรัตนาภรณ์ 
ในเครื่องแบบเต็มยศ ข้าราชการพล

เรือน 

การประดับดาราและสายสะพายมหา
ปรมาภรณ์ ช้างเผือก ร่วมกับดารามหาวชิร
มงกุฎ และ ทุติยจุลจอมเกล้า ผูกเป็นรูป

แมลงปอ ประดับ ทีห่น้าบ่าซ้าย ในชุดไทย
บรมพิมาน 

 

ชั้นท่ี 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก 

  

ส าหรับพระราชทานบุรุษ ดวงตรานี้ห้อยสายสะพาย แพรแถบกว้าง 10 เซนติเมตร สีแดงริมเขียว มีร้ิวเหลืองน้ าเงิน 
ขนาดใหญ่ควบคั่น ทั้งสองข้างสะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซา้ย 

ส าหรับพระราชทานสตรี ดวงตรา และดารา มีขนาดย่อมกว่าสายสะพาย กว้าง 7.5 เซนติเมตร สะพายบ่าขวาเฉียงลง
ทางซ้าย 

 การประดับดาราและสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือกร่วมกับ ดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ในชุดไทยบรมพิมาน 
 

 

 



3. ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 

ลักษณะเหรียญ 

ชั้นที่ 3 : - ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 

 

 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรษุ 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตร ี

 

การแต่งกาย 

ช้ันที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

  



การประดับดาราและดวงตราทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 
ร่วมกับดาราและดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย และ
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องแบบเต็มยศ

ข้าราชการพลเรือน 

การะดับดารา และดวงตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 
ร่วมกับดารา และดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ใน

เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือน 

 

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก 

  

ส าหรับพระราชทานบุรษุ ดวงตรา เหมือนอย่างทวีติยาภรณ์ช้างเผอืก ห้อยกับแพรแถบกว้าง 4 เซนติเมตร ส าหรับสวมคอ ไม่มีดารา 

  

ส าหรับพระราชทานสตร ีดวงตราเหมือนอย่างทวีติยาภรณ์ช้างเผือก แต่มีขนาดย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดบั
ที่เส้ือหน้าบ่าซ้าย ไม่มีดารา 

 

4. ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 

ลักษณะเหรียญ 

ชั้นที่ 4 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 

 

 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรษุ 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตร ี

 

 



การแต่งกาย 

ช้ันที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

 

 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ส าหรับบุรษุ การประดับจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ร่วมกับ จัตุรถา
ภรณ์มงกุฎไทย ในเครื่องแบบเตม็ยศ ข้าราชการ

พลเรือน 

 

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

  

ส าหรับพระราชทานบุรษุ ดวงตราเหมือนอย่างตริยาภรณ์ช้างเผือก แต่มีขนาดย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบกว้าง 3 เซนติเมตร มีดอกไม้
จีบประดบั บนแพรแถบประดับทีอ่กเสื้อเบื้องซ้าย 

ส าหรับพระราชทานสตร ีมีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดบัเส้ือทีห่นา้บ่าซ้าย 

 

 

 

 

 

 



5. ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 

ลักษณะเหรียญ 

ชั้นที่ 5 : - เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 

 

 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับบุรษุ 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก  
ส าหรับสตร ี

 

การแต่งกาย 

ช้ันที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 

  

การประดับเบญจมาภรณ์ช้างเผือก ร่วมกับ เบญจมาภรณ์มงกุฎ
ไทย ในเครื่องแบบเต็มยศ ข้าราชการพลเรือน 

 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือกส าหรับสตรี 



 

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

ลักษณะเหรียญ 

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

 

 

เหรียญทองช้างเผือก  
ส าหรับบุรษุ 

เหรียญทองช้างเผือก  
ส าหรับสตร ี

 

 

 

 

 

 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 

  

ส าหรับพระราชทานบุรษุ ดวงตรา อย่างเดียวกับจัตุรถาภรณ์ช้างเผอืก ไม่มีดอกไม้จีบบนแพรแถบ 

ส าหรับพระราชทานสตร ีมีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดบัเส้ือทีห่นา้บ่าซ้าย 



การแต่งกาย 

ช้ันที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก 

 

การประดับเหรียญทองช้างเผือก ร่วมกับเหรียญทองมงกุฎ
ไทย ในเครื่องแบบก านัน 

 

ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก 

  

ส าหรับพระราชทานบุรษุ เป็นเหรียญเงินกะไหลทอง รปูกลม ด้านหน้าเป็นรูปช้างเผือกอยู่ในดอกบวับาน ด้านหลังเป็นอักษร
พระปรมาภิไธยย่อ ม.ป.ร. เบื้องบน มีพระมหามงกุฎ เหรียญนี้ห้อยกับแพรแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ประดับที่อกเสื้อเบือ้งซ้าย 

ส าหรับพระราชทานสตร ีตัวเหรยีญมีลักษณะเช่นเดียวกับที่พระราชทานฝ่ายหน้า แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดบัเส้ือทีห่น้า
บ่าซ้าย 

 

 

 

 

 



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

ลักษณะเหรียญ 

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

 

 

เหรียญเงินช้างเผือก  
ส าหรับบุรษุ 

เหรียญเงินช้างเผือก  
ส าหรับสตร ี

 

การแต่งกาย 

ช้ันที่ 7 เหรียญเงนิช้างเผือก 

 

การประดับเหรียญเงินช้างเผือก 

 



ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก 

  

ส าหรับพระราชทานบุรษุ เป็นเหรียญเงินกะไหลเงิน รปูกลม ด้านหน้าเป็นรูปช้างเผือกอยู่ในดอกบวับาน ด้านหลังเป็นอักษรพระ
ปรมาภิไธยย่อ ม.ป.ร. เบื้องบน มพีระมหามงกุฎ เหรียญนี้ห้อยกับแพรแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 

ส าหรับพระราชทานสตร ีแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดบัเส้ือที่หน้าบ่าซ้าย 

 


