
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย แบ่งออกเป็น 8 ช้ัน 

1. ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 

ลักษณะเหรียญ 

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

  

มหาวชิรามงกุฎ  
ส าหรับบุรษุ 

มหาวชิรามงกุฎ  
ส าหรับสตร ี

หมายเหตุ : ดวงตรา, ดวงดาราและสายสะพายแพรแถบของสตรีจะมีขนาดย่อมกว่าของบุรุษ ส่วน
รายละเอียดอื่น ๆ เหมือนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแต่งกาย 

ช้ันสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ 

 

 

 

การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศพลเรือน 
สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ประดับ 
ดารามหาวชิรมงกุฎดาราประถมาภรณ์ 
ช้างเผือก และประดบัเหรียญราช 

อิสริยาภรณ์ต่าง ๆ 

การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ข้าราชการ 
พลเรือน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ 
ดารามหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ 
ช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา ที่

หน้าบ่าซ้าย 

การแต่งกายชุดไทยบรมพิมาน สวม
สายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดารามหาวชิร
มงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก และ

ตติยจุลจอมเกล้า ที่หน้าบ่าซ้าย 

 

ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ 

  

มหาวชิรมงกุฎส าหรับบุรษุ การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศพลเรือน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ประดับดารามหาวชิรมงกุฎ ดารา
ประถมาภรณ์ช้างเผือก และประดบัเหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ 

มหาวชิรมงกุฎส าหรับสตรี การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ข้าราชการพลเรือน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดารามหาวชิรมงกุฎ 
และเหรียญจักรพรรดิมาลาทีห่น้าบ่าซ้าย 

การแต่งกายชุดไทยบรมพิมาน สวมสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดารามหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก และตติยจุลจอมเกล้า 
ที่หน้าบ่าซ้าย 

 

 



2. ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

ลักษณะเหรียญ 

ชั้นที่ 1 : - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 

 

 

ประถมาภรณ์มงกฎุไทย  
ส าหรับบุรษุ 

ประถมาภรณ์มงกฎุไทย  
ส าหรับสตร ี

 

ด้านหลังดวงตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

หมายเหตุ : ดวงตรา, ดวงดาราและสายสะพายแพรแถบของสตรี จะมีขนาด ย่อมกว่าของบุรุษ 
ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เหมือนกัน 

 

 

 



การแต่งกาย 

ช้ันที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 

 

เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือน 
สวมสายสะพาย 

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประดบัดารา
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราทวีติยา
ภรณ์ช้างเผือก และประดับ เหรียญ

ราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ 

  

เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือน 

การแต่งกายชุดไทยบรมพิมาน สวม 
สายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

ดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราทวีติ
ยาภรณ์ช้างเผือก และดวงตรา ทวีติยา

ภรณ์ช้างเผือก ที่หน้าบ่าซ้าย 

 

ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

  

ส าหรับพระราชทานบุรษุ ประกอบด้วยดวงตรา ดารา และสายสะพาย 

ดวงตรานี้ ใช้ประดับห้อยกับสายสะพายสีน้ าเงินขอบสีเขียว มีริ้วสีเหลือง ริ้วสีแดงขนาดใหญ่ควบคัน่ทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง 10 
เซนติเมตร สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 

ดารา ด้านหน้ามีลักษณะอย่างดวงตรา แต่ไม่มีรูปจุลมงกุฎ ด้านหลงัเป็นพืน้สีทองเกลี้ยง ดารานี้ใช้ประดับอกเส้ือเบื้องซ้าย 

ส าหรับพระราชทานสตร ีดวงตรา ดารามีลักษณะเช่นเดียวกับ พระราชทานบุรษุ แต่มีขนาดย่อมกว่า ส่วนสายสะพายส าหรับ
พระราชทาน สตรีมีขนาดกว้าง 7.5 เซนติเมตร 

การแต่งกายชุดไทยบรมพิมาน สวมสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดาราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และ
ดวงตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ที่หน้าบ่าซ้าย 

 



3. ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 

ลักษณะเหรียญ 

ชั้นที่ 2 : - ทวีติยาภรณม์งกุฎไทย (ท.ม.) 

  

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับบุรษุ 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับสตร ี

 

การแต่งกาย 

ช้ันที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 

เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือน ประดบัดารา และ เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือน ประดบัดารา และ



ดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ร่วมกับดวงตราตริตา
ภรณ์ช้างเผือก 

ดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ร่วมกับดวงตราตริตา
ภรณ์ช้างเผือก 

 

ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

  

ส าหรับพระราชทานบุรษุ ประกอบด้วย ดวงตรา ดารา และแพรแถบสวมคอ 

ดวงตรา ด้านหน้ามีลักษณะดวงตราเหมือนอย่างดวงตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย แต่ด้านหลังไม่มีลวดลาย เป็นพื้นสีทองเกล้ียง ใช้
ประดบัห้อย กับแพรแถบสีน้ าเงิน ขอบสีเขียว ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ที่ริมมีริ้วสีเหลือง ริ้วสีแดงคัน่ทั้งสองข้าง ส าหรับสวมคอ 

ดารา มีลักษณะดาราอยา่งเดียว กับดาราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ดารานี้ใช้ประดบัที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 

  

ส าหรับพระราชทานสตร ีดวงตรา ดารา มีลักษณะเหมือนอย่างที่พระราชทานบุรษุ แต่มีขนาดย่อมกว่า ดวงตราส าหรับพระราชทาน
สตรี ใช้ห้อยกับแพรแถบ ผูกเป็นรูปแปลงปอ ใช้ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

 

4. ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 

ลักษณะเหรียญ 

ชั้นที่ 3 : - ตริตาภรณม์งกุฎไทย (ต.ม.) 

 

 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับบุรษุ 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับสตร ี

 



การแต่งกาย 

ช้ันที่ 3 ตริยาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 

เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือน ประดบั ตริยาภรณ์
มงกุฎไทย ร่วมกับจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

ชุดไทยอมรินทรป์ระดับตรติาภรณ์มงกุฎไทย 
ร่วมกับจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

 

ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 

  

ส าหรับพระราชทานบุรษุ ประกอบด้วย ดวงตรา และแพรแถบ 

ดวงตรา มีลักษณะอย่างเดียวกัน กับดวงตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ห้อยกับแพรแถบใช้สวมคอ 

  

ส าหรับพระราชทานสตร ีดวงตรา มีลักษณะเหมือนอย่างบุรุษ แตม่ีขนาดย่อมกว่า ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ใชป้ระดบั
เสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

 

 

 

 



5. ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 

ลักษณะเหรียญ 

ชั้นที่ 4 : - จัตุรถาภรณม์งกุฎไทย (จ.ม.) 

 

 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับบุรษุ 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย  
ส าหรับสตร ี

 

 

การแต่งกาย 

ช้ันที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 



เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือน ประดบัจตัุรถา
ภรณ์มงกุฎไทย ร่วมกับเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือน ประดบั 
จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ร่วมกับเบญจมาภรณ์มงกุฎ

ไทย 

 

ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

  

ส าหรับพระราชทานบุรษุ ดวงตรามีลักษณะเหมือนดวงตรา ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย แต่มีขนาดย่อมกว่า ห้อยแพรแถบสีน้ าเงินขอบสี
เขียว มีริ้วสีเหลือง ริ้วสีแดงคัน่บนแพรแถบมีดอกไม่จบี ใช้ประดบัที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 

  

ส าหรับพระราชทานสตร ีดวงตรามีขนาดเท่ากัน แต่ใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรปูแมลงปอ ใชป้ระดับเสื้อทีห่น้าบ่าซ้าย 

 

6. ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 

ลักษณะเหรียญ 

ชั้นที่ 5 : - เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 

 

 

เบญจมาภรณ์มงกฎุไทย  
ส าหรับบุรษุ 

เบญจมาภรณ์มงกฎุไทย  
ส าหรับสตร ี

 

 



การแต่งกาย 

ช้ันที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ส าหรับบุรุษ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยส าหรับสตรี 

 

ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

  

ส าหรับพระราชทานบุรษุ ดวงตรา และแพรแถบอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย แต่ไม่มีดอกไม้จีบ ใช้ประดบัที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 

  

ส าหรับพระราชทานสตร ี ตัวเหรยีญเหมือนที่พระราชทานฝ่ายหนา้ แต่แพรแถบเปลี่ยนเปน็ผูกรูปแมลงปอ ใช้ประดับเสื้อที่หน้าบ่า
ซ้าย 

 

 

 

 

 

 



7. ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) 

ลักษณะเหรียญ 

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

 

 

เหรียญทองมงกฎุไทย  
ส าหรับบุรษุ 

เหรียญทองมงกฎุไทย  
ส าหรับสตร ี

 

การแต่งกาย 

ช้ันที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย 

 

เหรียญทองมงกุฎไทย 

 



ชั้นท่ี 6 เหรียญทองมงกุฎไทย 

  

ส าหรับพระราชทานบุรุษ เป็นเหรียญเงินกะไหล่ทอง ลักษณะกลม ด้านหน้าเป็นรูปพระมหามงกุฎ ในลายหว่านล้อม 
ด้านหลังเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. เบื้องบนมีจุลมงกุฎห้อยกับแพรแถบ ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร ประดับ
ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 

  

ส าหรับพระราชทานสตรี ตัวเหรียญมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานบุรุษ แต่แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ใช้ประดับ
เสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 

 

8. ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.) 

ลักษณะเหรียญ 

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

 

 

เหรียญเงินมงกุฎไทย  
ส าหรับบุรษุ 

เหรียญเงินมงกุฎไทย  
ส าหรับสตร ี

 

 

 



การแต่งกาย 

ช้ันที่ 7 เหรียญเงนิมงกุฎไทย 

 

เหรียญเงินมงกุฎไทย ส าหรบับุรษุ 

 

ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกฎุไทย 

  

ส าหรับพระราชทานบุรษุ เป็นเหรียญเงิน ลักษณะ ลวดลาย และแพรแถบ เหมือนอย่างเหรียญทอง 

ส าหรับพระราชทานสตร ีตัวเหรยีญมีลักษณะเหมือนที่พระราชทานบุรุษ แต่แพรแถบผูกเป็นรปูแมลงปอ ใช้ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย 
เช่นเดียวกัน 

 

 

 

 


