
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับตามล าดบัในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องล าดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และตามก าหนดนดัหมายของทางราชการ และ หมายก าหนดการจากส านักพระราชวัง ในที่นี้ จะขอกล่าวเฉพาะ การประดับ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ช้างเผือก และ มงกุฎไทย ดังนี ้

          1. สายสะพาย ประกอบด้วยช้ัน ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ช., และ ป.ม. 

ผู้ได้รับพระราชทานจะสามารถประดับไดห้ลังจากการเข้าเฝ้าฯ รบัพระราชทานในพิธีที่ก าหนด ส่วนผู้ที่ไม่ไดเ้ข้าเฝ้าฯ รับ
พระราชทานในวันพิธี จะสามารถประดบัได้ต่อเมื่อพน้พิธีพระราชทานเครื่องราชฯ ดังกล่าว เครื่องราชฯ ช้ันสายสะพาย จะ
ประกอบด้วยแพรแถบ(สายสะพาย) และดวงดารา 

          การสวมสายสะพายบุรุษ และ สตรี 

- ม.ป.ช. และ ม.ว.ม. จะสวมสายสะพายบ่าซ้ายเฉียงขวา 
- ป.ช. และ ป.ม. จะสวมสายสะพายบ่าขวาเฉียงซ้าย 

          การประดบัดารา 

ให้ประดับไว้ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายระดับใต้ชายปกกระเป๋า โดยใหเ้รียงล าดับสูงและต่ าในแนวเดียวกัน หรือเยื้องกันไปทางเบื้องซ้าย 

2. ช้ันต่ ากว่าสายสะพาย ประกอบด้วย ท.ช., ท.ม., ต.ช., ต.ม., จ.ช., จ.ม., บ.ช.,และ บ.ม.  
เครื่องราชฯ ช้ัน ท.ช. และ ท.ม. จะมีดาราเพื่อไว้ประดบัด้วย ส่วนชั้นอื่น ๆ จะมเีฉพาะแพรแถบ ห้อยดวงตรา เท่านั้น จะสามารถ
ประดบัได้เมื่อได้รับการประกาศนามในราชกิจจานเุบกษาแล้ว 

          การประดบั 

บุรุษ ท.ช., ท.ม., ต.ช. และ ต.ม. ประดบัโดยสวมแพรแถบคล้องคอ โดยใหห้่วงและ แพรแถบห้อยดวงตราออกมานอกเส้ือ
ระหว่างกระดุมเมด็ทีห่นึ่ง กับขอข้างล่างที่ ขอบคอเสื้อพองาม และใหป้ระดบัดวงตราที่มีล าดับรองลงมาไว้ระดับ กระดุมเมด็ที่
สอง โดยให้แพรแถบลอดออกมาระหว่างกระดุมและขอบล่างของรังดุมพองาม 

สตรี ให้ประดับแพรแถบห้อยดวงตราที่หน้าบ่าซ้ายทั้งหมด ทุกช้ัน ส่วนเฉพาะ ท.ช. และ ท.ม. ทีมีดาราด้วยนั้น ให้ประดบั
เหมือนบุรุษ 

          การแต่งกายที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายแพรแถบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายที่ใช้เป็นดุมเส้ือ 

 

 

 

 



          1. การแต่งกายที่ต้องประดบัเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

เครื่องแบบเต็มยศ (เส้ือขาว/กางเกงด า) 

 เครื่องแบบเต็มยศบุรษุ ประดับดาราและสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกและดารามหาวชิรมงกุฎ 

 เครื่องแบบเต็มยศสตร ีประดบัดาราและสายสะพายมหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก และ เหรียญ
จักรพรรดิมาลาที่หน้าบ่าซ้าย 

ตัวอย่าง 
 

เครื่องแบบเต็มยศ (เส้ือขาว/กางเกงด า) 

 

 

เครื่องแบบเต็มยศบุรษุ ประดับดาราและ
สายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกและดารา

มหาวชิรมงกุฎ 

เครื่องแบบเต็มยศสตรี ประดบัดาราและสายสะพาย
มหาวชิรมงกุฎ ดาราประถมาภรณ์ช้างเผือก และ 

เหรียญจักรพรรดิมาลาที่หน้าบ่าซ้าย 
 

 เครื่องแบบครึ่งยศ (เสื้อขาว/กางเกงด า) 

 เครื่องแบบครึ่งยศบุรษุ ประดับดารามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ต่าง ๆ 
ไม่สวมสายสะพาย 

 เครื่องแบบครึ่งยศสตร ีประดับดารามหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ไม่สวม
สายสะพาย 

 
 
 
 
 
 

http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/web-new/record/htm/pic346.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/web-new/record/htm/pic346.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/web-new/record/htm/picmg345.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/web-new/record/htm/picmg345.htm


ตัวอย่าง 
 

เครื่องแบบครึ่งยศ (เสื้อขาว/กางเกงด า) 

 

 

เครื่องแบบครึ่งยศบุรษุ ประดับดารา มหาปรมาภรณ์
ช้างเผือก ดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญราช

อิสริยาภรณ์ ต่าง ๆ ไม่สวม สายสะพาย 

เครื่องแบบครึ่งยศสตรี ประดับดารา มหาปรมาภรณ์
ช้างเผือก ดารามหาวชิรมงกุฎ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ไม่สวมสายสะพาย 
 

 

          2. การแต่งกายประดบัเครื่องหมายแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะประดบักับ 

เครื่องแบบปกติขาว 

เครื่องแบบปกติขาว ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

เครื่องแบบปกติขาว ประดับเครื่องหมายแพรแถบย่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

เคร่ืองแบบปกติขาว 

 

 

เคร่ืองแบบปกติขาว ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ ์ เคร่ืองแบบปกติขาว ประดับเคร่ืองหมายแพรแถบย่อ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์

 

 

http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/web-new/record/htm/picmg344.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/web-new/record/htm/picmg344.htm


 เครื่องแบบสีกากีคอพับ (เครื่องแบบตรวจการ) 

 เครื่องแบบสีกากีคอแบะ 

 เครื่องแบบสีกากีคอตั้ง  
โดยใหป้ระดบัที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปากกระเป๋า 

          3. การแต่งกายที่ใช้เป็นดุมเส้ือ จะใช้ประดบักับชุดสากลและชุดไทย 

การประดับกบัชุดสากล ให้ประดบัที่รังดุมคอพับ ของเสื้อช้ันนอกเบื้องซ้าย 
ตัวอย่าง 

การประดบัดุมเสื้อกบัชุดสากล 

 

ชุดสากลบุรษุ ประดบัเครื่องหมายดุมเส้ือ 
จุลจอมเกล้า 

 

 

 

 การประดับกับชุดไทย ให้ประดบัได้เฉพาะกับชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ และชุดไทยบรมพิมาน ที่
เป็นสีสุภาพเท่านั้น 

- บุรุษ ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายบริเวณปากกระเป๋าเสื้อผู้ได้รับพระราชทาน 

- สตรี ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ตัวอย่าง 

การประดับดุมเส้ือกับชุดไทย 

http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/web-new/record/htm/cosmos.htm
http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person/web-new/record/htm/thai.htm


  

เสื้อพระราชทานแขนยาว ประดบั เครื่องหมาย
ดุมเส้ือ ปฐมจุลจอมเกล้า 

เสื้อพระราชทานแขนสั้น ประดบั เครื่องหมายดุม
เสื้อ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 

ชุดไทยอมรินทร์ ประดบัเครื่องหมายดุมเสื้อ มหาวชิรมงกุฎ 
 

เสื้อพระราชทานแขนยาว ประดบัเครื่องหมายดุมเสื้อ ปฐมจุลจอมเกล้า 

เสื้อพระราชทานแขนสั้น ประดบัเครื่องหมายดุมเสื้อ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

ชุดไทยอมรินทร์ ประดบัเครื่องหมายดุมเสื้อ มหาวชิรมงกุฎ 

- บุรุษ ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายบริเวณปากกระเป๋าเสื้อผู้ได้รับพระราชทาน 

- สตรี ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 

หมายเหตุ : หากผู้ได้รบัพระราชทานเครื่องราชฯ หลายชนิด ให้ประดับชนดิที่มีล าดบัสูงสุดเพียงชนิดเดียว 
 

 

ทั้งนี้ การแต่งกายประดับเครื่องราชฯ นอกจากจะแต่งได้อย่างถูกตอ้งและสวยงามแล้ว จะต้องใหเ้หมาะสม
ตามกาลด้วย คือถูกกาลเทศะ โดยจะต้องดูจากหมายก าหนดการ หรือก าหนดนดัหมายของทางราชการ โดยมี
ข้อพึงสังเกตดงันี ้



1. กรณีเครื่องแบบเต็มยศ ให้สวมสายสะพายตามที่ออกช่ือในหมายก าหนดการ หรือ ก าหนดนัดหมายของทางราชการ เช่น ได้รับ
พระราชทาน ม.ป.ช., ม.ว.ม. และ ป.ภ. หมายก าหนดการระบุ ให้แต่งเต็มยศ มงกุฎไทย การแต่งกาย จะต้องสวมสายสะพายช้ัน 
ม.ว.ม. แม้ว่า ม.ป.ช.จะสูงกว่าก็ตาม โดยให้ประดับดารา ม.ป.ช., ม.ว.ม. และ ป.ภ. ตามล าดับ  
หมายเหตุ : หากหมายก าหนดการก าหนดให้แต่งเครื่องแบบครึ่งยศ ในกรณีเดียวกันนี้ ให้ประดับดาราเหมือนเด็มยศ แต่ไม่ต้อง
สวมสายสะพาย 

2. หากไม่ได้รับพระราชทานเครือ่งราชฯ ตามที่ออกช่ือในหมายก าหนดการ หรือก าหนดนัดหมายของทางราชการ ให้สวม
สายสะพายช้ันสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน เช่น ได้รับพระราชทาน ป.ม. และ ท.ช. แต่หมายก าหนดการก าหนด ให้แตง่กายเต็มยศ 
ช้างเผือก การแต่งกาย จะต้องสวมสายสะพาย ป.ม. ประดับด้วยเครื่องราชฯ ท.ช. (คล้องคอ) และประดับ ดารา ป.ม. และ ท.ช. 
ตามล าดับ 

3. กรณีหมายก าหนดการหรือก าหนดนัดหมายของทางราชการ ไม่ระบุชนิดของสายสะพาย ให้สวมสายสะพายช้ันสูงสุดที่ได้รับ
พระราชทาน 

 


