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การแต่งกายในงานพิธีต่างๆ 
  ๑.งานพิธี ท่ีมีหมายก าหนดการให้แต่งกายตามหมายก าหนดการ ซึ่งจะระบุว่าแต่ง
เครื่องแบบปกติกากีคอพับ กากีคอตั้ง ปกติขาว ครึ่งยศหรือเต็มยศ โดยเฉพาะงานพระราชทานผ้าพระกฐิน
และพระราชพิธีส าคัญจะระบุถึงการประดับสายสะพายด้วย ก็ต้องแต่งกายและประดับสายสะพายตาม
หมายก าหนดการนั้น ถ้าหมายก าหนดการไม่ระบุการสวมสายสะพาย ระบุแต่เพียงว่าแต่งกายเต็มยศ ก็ต้อง
แต่งเต็มยศ สวมสายสะพายสูงสุดท่ีได้รับพระราชทาน 
  ๒.งานท่ีไม่มีหมายก าหนดการ แต่มีหมายรับสั่งส่งไปให้เจ้าภาพและมีการก าหนดการแต่ง
กายไว้ในหมายรับสั่งนั้นหมายถึงให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติต้องแต่งกายตามที่หมายรับสั่งก าหนดไว้ 
   ๓.ในการแต่งกายเข้าเฝ้าฯหรือมีการเสด็จพระราชด าเนิน จะต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว 
ส่วนในต่างจังหวัดข้าราชการส านักพระราชวังและส านักราชเลขาธิการจะแต่งเครื่องแบบปกติกากี 
คอตั้งหรือคอพับ 
 หมายเหตุ  การส่งหมายของส านักพระราชวังจะส่งเฉพาะงานท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินเท่านั้น งานอื่นๆ เช่น การรับเสด็จการส่ง
เสด็จพระบรมวงศานุวงศ์อื่นๆ ส านักพระราชวังจะออกประกาศเป็นทางการท้ังทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์โดยไม่มีการส่งหมาย 
 

   การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   ในหมายก าหนดการ หรือก าหนดนัดหมายของทางราชการในพระราชพิธี หรือรัฐพิธีต่าง 
ๆ จะมีข้อความ ระบุการแต่งกายในแต่ละโอกาส เช่น ให้แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ หรือปกติขาว แล้วแต่ละ
กรณีผู้แต่งกายต้องตรวจสอบหมายก าหนด หรือข้อความท่ีระบุการแต่งกายในก าหนดนัดหมายของทาง
ราชการให้ชัดเจน แล้วแต่งกายแล้วประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง ท้ังนี้ การท่ีจะประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ร่วมกับการแต่งกายดังกล่าวตามท่ีระบุไว้ได้อย่างถูกต้องนั้น  มีหลักส าคัญท่ีควร
ทราบ ดังนี้  

๑.กรณีให้แต่งกายเต็มยศ (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงด า)  
๑.๑ ไม่ระบุชื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชั้นสูงสุด ท่ีได้รับพระราชทานเพียงสายเดียว โดยให้ประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด      
ท่ีได้รับพระราชทานแต่ละตระกูลตามล าดับเกียรติ 
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   ๑.๒ ระบุชื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามท่ีระบุ ซึ่งแม้ว่าจะได้รับพระราชทานสายสะพาย ท่ีมีล าดับเกียรติสูงกว่าก็ตาม เช่น ระบุให้สวม
สายสะพายมงกุฎไทย หากได้รับพระราชทานประถมาภรณ์มงกุฎไทย และประถมาภรณ์ช้างเผือกแล้ว ก็
ให้สวมสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย แต่ให้ประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของแต่ละ
ตระกู ล  ท่ี ได้ รั บพระราชทานตามล าดับ เกี ย รติ  แต่ห ากมิ ได้ รั บพระราชทานสายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามท่ีระบุชื่อให้สวมสายสะพาย หรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด        
ท่ีได้รับพระราชทาน โดยประดับดาราตามล าดับเกียรติ อาทิ หากหมายก าหนดการให้แต่งกายเต็มยศ    
สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า หรือให้แต่งกายเต็มยศสวมสายสะพายช้างเผือก หรือผู้ได้รับพระราชทาน 
ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เป็นชั้นสูงสุด ให้สวมสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทยหรือ สายสะพายปฐม     
ดิเรกคุณาภรณ์แล้วแต่กรณี  
   ๒. กรณีให้แต่งกายครึ่งยศ (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงด า) จะแต่งกายเช่นเดียวกับเต็ม
ยศโดยประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดท่ีได้รับพระราชทาน เว้นแต่ผู้ ท่ีได้รับพระรา ชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เมื่อประดับดาราชั้นสูงสุดท่ีได้รับพระราชทานแต่ละตระกูลแล้ว   
ไม่ต้องสวมสายสะพาย เฉพาะผู้ได้รับ พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์      
(ฝ่ายใน) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (ฝ่ายใน) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปฐมจุลจอมเกล้าและทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน) ให้น าดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกแมลงปอ ประดับ
ท่ีหน้าบ่าเสื้อเบ้ืองซ้าย โดยไม่ต้องประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว  

๓. กรณีให้แต่งกายปกติขาว (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงขาว) ให้ประดับแพรแถบย่อ
ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามชั้นตราท่ีได้รับพระราชทาน แต่หากระบุให้แต่งกายปกติขาวประดับ
เหรียญให้ประดับเฉพาะเหรียญ ราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเสื้อเบ้ืองซ้าย โดยไม่ประดับดาราหรือสายสะพาย 
อนึ่ง ในกรณีเป็นงานศพซึ่งมีก าหนดการระบุให้แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ หรือปกติขาวไว้ทุกข์ ให้สวม
ปลอกแขนสีด าที่แขนเสื้อข้างซ้าย  

๔. ในโอกาสพิเศษบางพิธี อาจมีหมายก าหนดการระบุให้แต่งกายปกติขาวประดับเหรียญ 
เช่น งานเลี้ยงพระ และสมโภชราชกกุธภัณฑ์ ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ก็ให้แต่งกายปกติขาว แต่
ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์แทนแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และไม่ต้องสวมสายสะพาย
หรือสวมแพรแถบ สวมคอแต่อย่างใด  
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อนึ่ง เมื่อแต่งกายชุดสากลจะไม่มีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือแพรแถบย่อของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นอันขาด เว้นแต่จะประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 

   การประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 

   โดยปกติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ท่ีได้รับ
พระราชทาน จะประดับกับเครื่องแบบเต็มยศ และเครื่องแบบครึ่งยศ ตามหมายก าหนดการ หรือก าหนด
นัดหมายของทางราชการ ส่วนการประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่ งแสดงถึง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ท่ีได้รับพระราชทาน จะใช้ประดับแทน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
เครื่องแบบพิธีการ (ยกเว้นเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ) และเครื่องแบบปฏิบัติงาน เว้นแต่กรณีท่ี
หมายก าหนดการ หรือก าหนดนัดหมายของทางราชการ ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยให้ประดับบริเวณ
หน้าอกเหนือกระเป๋าเสื้อเบ้ืองซ้าย  
 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับสตรีซ่ึงไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของ 
ทางราชการก าหนดให้มีเครื่องแบบเฉพาะ 
   บุคคลท่ัวไป (สตรี) ซึ่งไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของทางราชการก าหนด ให้มีเครื่องแบบ
เฉพาะในโอกาสเข้าเฝ้า ฯ ในงานพระราชพิธีหรือเข้าร่วมในงานรัฐพิธีต่าง ๆ ท่ีต้องแต่งกายด้วย
เครื่องแบบพิธีการให้แต่งกายด้วยชุดไทยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แล้วแต่กรณีท้ังนี้ ให้รวมถึงสตรีท่ี
เป็นข้าราชการหรือเป็นผู้ท่ีใช้เครื่องแบบราชการตามกฎหมาย แต่มิได้เข้าเฝ้า ฯ หรือเข้าร่วมในงาน      
พระราชพิธีหรือรัฐพิธีในต าแหน่งเฝ้า ฯ ตามที่ต้นสังกัดก าหนด เช่น เข้าเฝ้า ฯ ในฐานะคู่สมรสข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ เป็นต้น ให้แต่งกายด้วยชุดไทยและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ ดังนี้  

๑. ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้กับชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ และชุดไทย
บรมพิมาน  

๒. ให้ประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้กับชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทย
อมรินทร์ และชุดไทยบรมพิมาน  
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การประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

  การประดับดาราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทุกชนิดที่มีดารา กับเคร่ืองแบบเต็มยศหรือคร่ึงยศของบุรุษ 
จะประดับที่อกซ้ายระดับใต้ชายปกกระเป๋า ส่วนเคร่ืองแบบเต็มยศหรือคร่ึงยศของสตรี หรือชุดไทยจะประดับที่อกเสื้อ
เบื้องซ้ายเช่นกันในระดับพองาม ยกเว้น เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่มี กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน อาทิ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์รามาธิบดี ชั้นที่  ๒  มหาโยธิน ซึ่งจะประดับดาราที่อกเสื้อเบื้องขวา ก็ให้ถือแนวทางปฏิบัติ
เช่นเดียวกับดาราที่ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย กรณีผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หลายตระกูลและมีดารา
หลายดวง มีวิธีประดับตามความเหมาะสมและสวยงามกับสายสะพายที่จะสะพายจากบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย หรือจาก
บ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา ได้หลายแบบ ดังนี้ 

๑.  การประดับดารา  ๒  ดวง 

                          การประดับดารา  ๒  ดวง แบบท่ี ๑ 
แบบที่  ๑ 
  ๑) ดาราดวงแรกประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม 
  ๒) ดาราที่สองที่มีล าดับเกียรติรองลงมาประดับในระดับต่ ากว่าดาราดวงแรกเยื้องไปทางซ้าย 
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                                 การประดับดารา  ๒  ดวง แบบท่ี  ๒ 
แบบที่  ๒ 
 ๑) ดาราดวงแรกประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม 
 ๒) ดาราดวงที่สองที่มีล าดับเกียรติรองลงมาประดับในแนวเดียวกับดาราดวงแรกเยื้องไปทางซ้าย 
 
การประดับดารา  ๒  ดวง แบบที่  ๓ 
แบบที่  ๓ 
 ๑) ดาราดวงแรกประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม 
 ๒) ดาราดวงที่สองที่มีล าดับเกียรติรองลงมาประดับในระดับต่ ากว่าดาราดวงแรกในแนวดิ่ง (ดาราดวงที่สองอยู่
ตรงกับดาราดวงแรก)  
 
 
 
 
 
 
 
การประดับดารา  ๒  ดวง แบบที่  ๔ 
แบบที่  ๔ 
 ๑) ดาราดวงแรกประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม 
 ๒) ดาราดวงที่สองที่มีล าดับเกียรติรองลงมาประดับในระดับต่ ากว่าดาราดวงแรกในแนวดิ่ง (ดาราดวงที่สองอยู่
ตรงกับดาราดวงแรก) 
 
๒. การประดับดารา  ๓  ดวง 

 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

 

                 การประดับดารา  ๓  ดวง แบบที่  ๑ 
แบบที่  ๑ 

 ๑) ดาราดวงที่มีล าดับเกียรติสูงสุดประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม 
 ๒) ดาราดวงที่มีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับสองประดับในระดับต่ ากว่าดาราดวงแรกในแนวด่ิง  
            (ดาราดวงที่สองอยู่ตรงกับดาราดวงแรก) 
 ๓) ดาราดวงที่มีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับสามประดับในแนวเดียวกับดาราดวงที่สองเยื้องไปทางซ้าย 

 

การประดับดารา  ๓  ดวง แบบที่  ๒ 
แบบที่  ๒ 
 ๑) ดาราดวงแรกที่มีล าดับเกียรติสูงสุดประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม 
 ๒) ดาราดวงแรกที่มีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับสองประดับในระดับต่ ากว่าดาราดวงแรกเยื้องไปทางซ้าย 
 ๓) ดาราดวงที่มีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับสามประดับในระดับต่ ากว่าดาราดวงที่สองเยื้องไปใกล้ 

     แนวรังดุม 
 
 
 
 
 

                                                                            

                   การประดับดารา  ๓  ดวง แบบท่ี  ๓ 
แบบที่  ๓ 
 ๑) ดาราดวงที่มีล าดับเกียรติสูงสุดประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม 
 ๒) ดาราดวงที่มีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับสองประดับในแนวเดียวกับดาราดวงแรกเยื้องไปทางซ้าย 
 ๓) ดาราดวงที่มีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับสามประดับในระดับต่ ากว่าดาราทั้งสองดวงข้างต้น โดย 

     ให้มีระยะห่างจากดาราดวงแรกเท่ากับดาราดวงที่สอง 
 
 
 
 
การประดับดารา  ๓  ดวง แบบที่  ๔ 



-๗- 
 

 

แบบที่  ๔ 
 ๑) ดาราดวงแรกที่มีล าดับเกียรติสูงสุดประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายพองาม 
 ๒) ดาราดวงแรกที่มีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับสองประดับในระดับต่ ากว่าดาราดวงแรกเยื้องไปทางซ้าย 
 ๓) ดาราดวงที่มีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับสามประดับในระดับต่ ากว่าดาราดวงที่สองเยื้องไปทางซ้าย 
 นอกจากนี้ ยังสามารถประดับได้ตามรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมและสวยงามอีก โดยยึดหลักให้ดาราที่มีล าดับ
เกียรติสูงสุดอยู่บนสุด กรณีประดับดาราดวงที่สองในระดับเดียวกันดาราดวงแรกที่มีล าดับเกียรติสูงสุดจะต้องอยู่ใกล้
แนวรังดุม ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีประดับดารามากกว่า  ๓  ดวงขึ้นไปด้วย  
๔.  เครื่องแบบปกติขาวข้าราชการพลเรือน 
 
     ๑.   เสื้อขาว  กางเกงขาว  รองเท้าหุ้มส้นและถุงเท้าด า 
     ๒.   กระดุมกลมรูปครุฑ 
     ๓.    ติดเคร่ืองหมายสังกัดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง 
     ๔.    ประดับแพรแถบย่อของเคร่ืองราชอิสริยาภรและ 

        เหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านซ้าย                                                                     
 

 
 
 
 
     ๑.   เสื้อขาว  กระโปรง  รองเท้าหุ้มส้นด า  (ไม่สวมถุงน่องสีเข้ม 
           หรือสีด า) 

 ๒.   กระดุมกลมรูปครุฑ 
๓.   ติดเคร่ืองหมายสังกัดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง 

๔. ประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ      
       เหรียญราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเสื้อด้านซ้าย 

                                                                                                
 
 
 



-๘- 
 

 

๕.  เครื่องแบบปกขาวประดับเหรียญข้าราชการพลเรือน 
 
                                                  ๑.  เสื้อขาว  กางเกงขาว  รองเท้าหุ้มส้นและถุงเท้าด า 
     ๒.  กระดุมกลมรูปครุฑ 
     ๓.  ติดเคร่ืองหมายสังกัดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง 
     ๔. ประดับแพรแถบเหรียญราชอิสริยาภรณ์และ 

        เหรียญที่ระลึกต่าง ๆ 
  ๕.  ไม่ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์      

 
 
 
 
 
 
     ๑.   เสื้อขาว  กระโปรงขาว  รองเท้าหุ้มส้นด า 
     ๒.  กระดุมกลมรูปครุฑ                     
     ๓.  ติดเคร่ืองหมายสังกัดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง  
     ๔. ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ระลึกต่างๆ ห้อย 

     กับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ 
๕. ไม่ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

 

ตัวอย่างการแต่งกาย และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสต่าง ๆ 
                                                          ค าเรียกองค์ประกอบของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
     ๑. สายสะพาย สวมสายสะพายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เฉียงจากบ่าซ้าย 
          หรือบ่าขวาตามที่กฎหมายก าหนด 
                                                                     ๒. ดวงตรา ห้อยกับสายสะพาย 
                                                                     ๓. ดารา ประดับบริเวณใต้ชายปกกระเป๋าลดหลั่นกันตามล าดับเกียรติ  

๔. แพรแถบเหรียญราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ระลึกต่าง ๆ  
     ประดับเหนือปกกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย โดยให้ตัวเหรียญอยู่ 
     ระหว่างขอบบนปกกระเป๋าพองาม    

     
 
             เต็มยศ 
     ๑. สายสะพาย สวมสายสะพายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เฉียง 
         จากบ่าซ้ายหรือบ่าขวาตามที่กฎหมายก าหนด 
     ๒. ดวงตรา ห้อยกับสายสะพาย 
     ๓. ดารา ประดับบริเวณอกเสื้อเบื้องซ้าย โดยเทียบเคียงกับบุรุษ 

     และประดับลดหลั่นกันตามล าดับเกียรติ 
๔. ดวงตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  
     และเหรียญที่ระลึกต่าง ๆ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่

หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย ลดหลั่นกันตามล าดับเกียรติ 
 
                                                                               
 
 
                                                                             เครื่องแบบเต็มยศข้าราชการพลเรือน 
     ๑. เสื้อขาว กางเกงด า รองเท้าหุ้มส้นและถุงเท้าด า 
     ๒. กระดุมกลมรูปครุฑ 
     ๓. ติดเคร่ืองหมายสังกัดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง 
 



-๑๐- 
 

 

     ๑. เสื้อขาว กระโปรงด า รองเท้าหุ้มส้นด า 
     ๒. กระดุมกรมรูปครุฑ 
     ๓. ติดเคร่ืองหมายสังกัดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง 
 
 

 
 

                                                          ท.จ.ว. ประดับร่วมกับ ม.ป.ช. ม.ว.ม. 
๑. ข้าราชการพลเรือน (บุรุษ)                                           และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 

ดวงตรา ท.จ.ว. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 
   ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 

     ดารา ม.ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
     ดารา ม.ว.ม. ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ป.ช. เยื้องไป 

ใกล้แนวรังดุม 
     ดารา ท.จ.ว. ประดับในระดับเดียวกับดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย 
     เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
 

        ท.จ.ว. ประดับร่วมกับ ป.ม. ท.ช. 
                            และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 
ดวงตรา ท.จ.ว. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 

ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
     ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจาก 

รังดุมเม็ดที่สอง โดยให้อยู่ใต้ดุม 
     ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
     ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
     ดารา ท.จ.ว. ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม. เยื้องไปใกล้  

แนวรังดุม 
     ดารา ท.ช. ประดับในระดับเดียวกับดารา ท.จ.ว. เยื้องไปทางซ้าย 
     เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 



-๑๑- 
 

 

             ท.จ. ประดับร่วมกับ ป.ช. ป.ม. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 

    ดวงตรา ท.จ. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 
                                                                                  ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
    ดวงตรา ป.ช.       ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
    ดารา ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
    ดารา ป.ม.            ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย 
    เหรียญราชอิสริยาภรณ์    ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
 

              ท.จ. ประดับร่วมกับ ป.ม. ท.ช. 
 และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 

    ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 
                                                                                 ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
    ดวงตรา ท.จ. ห้อยกับแพรแถบสวมคม แพรแถบบอดออกจาก 
                                                                                        รังดุมเม็ดที่สอง โดยให้อยู่ใต้ดุม 
    ดวงตรา ป.ม.       ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
    ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
    ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย 
    เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปก 

กระเป๋า 
 

                                                                                  ต.จ.ว. ประดับร่วมกับ ป.ม. ท.ช.     
                                                                                  และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 
    ดวงตรา ต.จ.ว. ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปก       
                                                                                  กระเป๋าร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์อ่ืน ๆ  
    ดวงตรา ป.ม.       ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
    ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 
                                                                                  ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
    ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
    ดารา ท.ช.           ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายระดับต่ ากว่าดาราป.ม. เยื้องไปทางซ้าย 



-๑๒- 
 

 

            ต.จ.ว. ประดับร่วมกับ ต.ม. จ.ช. 
             และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 

     ดวงดารา ต.จ.ว.และดวงตรา จ.ช. ห้อยกับแพรแถบประดับที่อก 
เสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญ 
ราชอิสริยาภรณ์อ่ืนๆ   

     ดวงตรา ต.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 
ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 

       
                                                                                               ต.จ. ประดับร่วมกับ ท.ช. ท.ม. 

              และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 
     ดวงตรา ต.จ. ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 

เหนือปกกระเป๋า ร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
อ่ืน ๆ 

     ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดอก 
ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก  

     ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจาก 
รังดุมเม็ดที่สอง โดยให้อยู่ใต้ดุม 

     ดารา ท.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
     ดารา ท.ม.          ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย 
       

                           ต.จ. ประดับร่วมกับ ต.ม.จ.ช. 
              และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 

     ดวงตรา ต.จ.และดวงตรา จ.ช. ห้อยกับแพรแถบประดับที่อก 
เสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญ 
ราชอิสริยาภรณ์อ่ืน ๆ 

     ดวงตรา ต.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 
ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 

 
 



-๑๓- 
 

 

       ต.อ.จ. ประดับร่วมกับ ป.ม. ท.ช. 
              และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 

     ดวงตรา ต.อ.จ. ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
เหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์อ่ืน ๆ  

     ดวงตรา ป.ม.     ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
     ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 

ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
     ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
     ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย 
 
                   ต.อ.จ. ประดับร่วมกับ ต.ม. จ.ช. 

             และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 
     ดวงตรา จ.ช. และดวงตรา ต.อ.จ. ห้อยกับแพรแถบประดับที่อก 

เสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า ร่วมกับเหรียญ 
ราชอิสริยาภรณ์อ่ืน ๆ 

     ดวงตรา ต.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 
ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 

   
 
 

๒.ข้าราชการพลเรือน (สตรี) 
                 ท.จ.ว. ประดับร่วมกับ ม.ป.ช.  ม.ว.ม. 

   และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 
     ดวงตรา ท.จ.ว.     ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 
     ดารา ม.ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
     ดารา ม.ว.ม. ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ม.ป.ช. เยื้องไป 

ทางซ้าย 
     เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ 

ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 



-๑๔- 
 

 

                           ท.จ.ว. ประดับร่วมกับ ป.ม.  ท.ช. 
              และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 

     ดวงตรา ท.จ.ว.   ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 
     ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่ 

หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
     ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 

    ดารา ท.ช.           ประดับในระดับต่ ากว่า ดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย 

เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  
ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย 
 

                                                                                                ท.จ. ประดับร่วมกับ ป.ช.  ป.ม. 
              และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 

     ดวงตรา ท.จ. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่ 

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

ประดับในระดับต่ าว่าดวงตรา ท.จ. เยื้องไปทางซ้าย 
 

       ท.จ. ประดับร่วมกับ ป.ม.  ท.ช. 
              และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 

     ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่ 
หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 

     ดวงตรา ท.จ. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับใน 
ระดับต่ ากว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย 

     ดวงตรา ป.ม.     ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 
     ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย    
                                                        ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย                                
      เหรียญราชอิสริยาภรณ์ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา ท.จ.เยื้องไปทางซ้าย 



-๑๕- 
 

 

                                                                                                ต.จ. ประดับร่วมกับ ท.ช. และ ท.ม. (เต็มยศ) 
ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่ 

หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
     ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับใน 

ระดับต่ ากว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย 
     ดวงตรา ต.จ. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับใน 

ระดับต่ ากว่าดวงตรา ท.ม.เยื้องไปทางซ้าย 
     ดารา ท.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
     ดารา ท.ม.          ประดับในระดับต่ ากว่า ดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย 
        
                                                                                                ต.จ. ประดับร่วมกับ ต.ม. และ จ.ช. (เต็มยศ)                                                                               
                                                                   ดวงตรา ต.ม. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่ 

หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
ดวงตรา ต.จ. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับใน 

ระดับต่ ากว่าดวงตรา ต.ม. เยื้องไปทางซ้าย 
ดวงตรา จ.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับใน 

ระดับต่ ากว่าดวงตรา ต.จ. เยื้องไปทางซ้าย 
 
 
 
       จ.จ. ประดับร่วมกับ ป.ม. และ ท.ช. (เต็มยศ) 
     ดวงตรา ป.ม.     ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 

     ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่                                                                        
                                                                                                 หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
     ดวงตรา จ.จ. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับใน 

ระดับต่ ากว่าดวงดารา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย 
     ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
     ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ ากว่าดาราป.ม. เยื้องไปทางซ้าย 
 



-๑๖- 
 

 

        จ.จ. ประดับร่วมกับ จ.ม.  
               และ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ (เต็มยศ) 

     ดวงตรา จ.ม. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่ 
หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 

ดวงตรา จ.จ. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับใน 
ระดับต่ ากว่าดวงตรา จ.ม. เยื้องไปทางซ้าย 

     เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ 
                                                                                             ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา จ.จ. เยื้องไปทางซ้าย 
 
 

                                                            เครื่องแบบครึ่งยศข้าราชการพลเรือน 
     ๑.  เสื้อขาว กางเกงด า รองเท้าหุ้มส้นและถุงเท้าด า 
     ๒.  กระดุมกลมรูปครุฑ 
     ๓.  ติดเคร่ืองหมายสังกัดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง 

    ๔.  ประดับดวงตราและดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
     ที่ได้รับพระราชทานเหมือนแต่งเต็มยศ 
๕.  ยกเว้นผู้ได้รับพระราชทานชั้นสายสะพาย เมื่อ 
       ประดับดวงตราและดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
       แล้วไม่ต้องสวมสายสะพาย 

 
 

๑.  เสื้อขาว กระโปรงด า รองเท้าหุ้มส้นด า 
๒.  กระดุมกลมรูปครุฑ 
๓.  ติดเคร่ืองหมายสังกัดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง 
๔. ประดับดวงตราและดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
     ที่ได้รับพระราชทาน 
๕. ส่วนผู้ได้รับพระราชทานชั้นสายสะพาย เมื่อ 
      ประดับดวงตราและดาราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แล้ว  
      ไม่ต้องสวมสายสะพาย 
 



-๑๗- 
 

 

๑.  ข้าราชการพลเรือน (บุรุษ)              ท.ว.จ. ประดับร่วมกับ ม.ป.ช.  ม.ว.ม.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (คร่ึงยศ) 
ดวงตรา  ท.ว.จ.  ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ 

             ลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
ดวงตรา  ม.ป.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดวงตรา  ม.ว.ม.  ประดับในระดับต่ ากว่าดารา  ม.ป.ช. เยื้อง 
                          ไปใกล้แนวรังดุม 
ดวงตรา  ท.จ.ว.  ประดับในระดับเดียวกับดารา ม.ว.ม. เยื้อง 
                          ไปทางซ้าย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือ 
                           ปกกระเป๋า (ไม่สวมสายสะพาย) 
 

                    ท.จ.ว. ประดับร่วมกับ ป.ม.  ท.ช.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  (คร่ึงยศ) 
ดวงตรา  ท.จ.ว. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ 
                          ลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
ดวงตรา  ท.ช.    ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก  
                           จากรังดุมเม็ดที่ สอง  โดยให้อยู่ใต้ดุม 
ดารา ป.ม.          ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา  ท.จ.ว.       ประดับในระดับต่ ากว่าดารา  ป.ม. เยื้องไปใกล้แนวรังดุม 
ดารา ท.ช.            ประดับในระดับเดียวกับดารา ท.จ.ว. เยื้องไปทางซ้าย 

                                                                  เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า  
                                                                                           (ไม่สวมสายสะพาย) 
 

                                                                  ท.จ.  ประดับร่วมกับ ป.ช.  ป.ม และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  (คร่ึงยศ) 
                                                                  ดวงตรา  ท.จ.     ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่าง  
                                                                                             ตะขอ ตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
                                                                  ดารา  ป.ช.          ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋าดารา  ป.ม.  

                                                                                                ประดับในระดับต่ ากว่าดารา  ป.ช. เยื้อง ไปทางซ้าย 
                                               เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า  (ไม่สวมสายสะพาย) 

                
 



-๑๘- 
 

 

ท.จ.  ประดับร่วมกับ   ป.ม.  ท.ช.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  (ครึ่งยศ) 
ดวงตรา  ท.ช.     ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบ 

              ลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
ดวงตรา  ท.จ.     ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 
                           จากรังดุมเม็ดที่ สอง  โดยให้อยู่ใต้ดุม 
ดารา  ป.ม.          ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา  ท.ช.          ประดับในระดับต่ ากว่าดารา  ป.ม. เยื้อง 
                           ไปทางซ้าย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือ 
                           ปกกระเป๋า (ไม่สวมสายสะพาย) 
 

                           ต.จ.ว.  ประดับร่วมกับ   ป.ม.  ท.ช.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  (ครึ่งยศ) 

ดวงตรา ต.จ.ว.  ห้อยกับแพรแถบประดับท่ีอกเสื้อ 
                                      เบ้ืองซ้ายเหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญ 

                ราชอิสริยาภรณ์อ่ืนๆ 
ดวงตรา  ท.ช.       ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 
                             ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
ดารา  ป.ม.            ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา  ท.ช.            ประดับในระดับต่ ากว่าดารา  ป.ม. เยื้อง 
                             ไปทางซ้าย  (ไม่สวมสายสะพาย) 
 
ต.จ.ว.  ประดับร่วมกับ   ต.ม.  จ.ช.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  (ครึ่งยศ) 
ดวงตรา  ต.จ.ว.  และดวงตรา จ.ช. ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อ 

             เบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญ 
             ราชอิสริยาภรณ์อ่ืนๆ 

ดวงตรา  ต.ม.    ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 
                                                                 ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก (เหมือนเต็มยศ) 

 
 
 
 



-๑๙- 
 

 

     ต.จ.  ประดับร่วมกับ ท.ช.   ท.ม.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  (ครึ่งยศ) 
ดวงตรา  ต.จ.  ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
                         เหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์อ่ืนๆ 
ดวงตรา ท.ช.    ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 
                          ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
ดวงตรา  ท.ม.   ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 
                          จากรังดุมเม็ดที่สอง โดยให้อยู่ใต้ดุม 
ดารา  ท.ช.         ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกประเป๋า 
ดารา  ท.ม.         ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ท.ช. เยื้องไป 
                          ทางซ้าย (เหมือนเต็มยศ) 
 
ต.จ.  ประดับร่วมกับ ต.ม.   จ.ช.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ) 
ดวงตรา ต.จ.  และดวงตรา  จ.ช.  ห้อยกับแพรแถบประดับที่ 
                           อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋าร่วมกับ 
                           เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
ดวงตรา ต.ม.     ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออก 
                           ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก (เหมือนเต็มยศ) 
  
 
 
 
ต.อ.จ.  ประดับร่วมกับ ป.ม.  ท.ช.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ) 
ดวงตรา  ต..จ.  ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
                         เหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์อ่ืนๆ 
ดวงตรา ท.ช.   ห้อยกับแพรแถบสวมคอ  แพรแถลอดออก 
                        ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
ดารา  ป.ม.      ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
ดารา  ท.ช.      ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม.  เยื้องไป 
                       ทางซ้าย  (ไม่สวมสายสะพาย) 
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ต.อ.จ.  ประดับร่วมกับ  ต.ม.   จ.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ) 
ดวงตรา  จ.ช.  และดวงตรา  ต.อ.จ.  ห้อยกับแพรแถบประดับ 
                       ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋าร่วมกับ 
                       เหรียญราชอิสริยาภรณ์อ่ืนๆ 
ดวงตรา  ต.ม.  ห้อยกับแพรแถบสวมคอ  แพรแถบลอดออก 
                         ระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก (เหมือนเต็มยศ) 
 

 

๒.  ข้าราชการพลเรือน (สตรี)  ท.จ.ว.  ประดับร่วมกับ  ม.ป.ช.  ม.ว.ม. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ) 

ดวงตรา  ท.จ.ว.  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ   
                        ประดับที่หนาบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา  ม.ป.ช.      ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา  ม.ว.ม.      ประดับในระดับต่ ากว่า ดารา  ม.ป.ช.เยื้องไปทางซ้าย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  
                          ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา  ท.จ.ว.   
                          เยื้องไปทางซ้าย (ไม่สวมสายสะพาย) 
 

     ท.จ.ว.  ประดับร่วมกับ ป.ม.  ท.ช. 
             และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ) 

                                                                    ดวงตรา  ท.จ.ว.  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ   
                                                                                               ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
                                                            ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ า  
                                                                                               กว่าดวงตรา ท.จ.วเยื้องไปทางซ้าย 
     ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
     ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม. เยื้องไปทางซ้าย 
     เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  

ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา ท.ช.เยื้องไป 
ทางซ้าย (ไม่สวมสายสะพาย) 
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     ท.จ.  ประดับร่วมกับ  ป.ช.  ป.ม.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  (ครึ่งยศ) 
     ดวงตรา  ท.จ.   ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  ประดับ 
                                                                                               ที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
     ดารา  ป.ช.         ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 

     ดารา  ป.ม.      ประดับในระดับต่ ากว่าดารา  ป.ช.  เยื้องไปทางซ้าย 

     เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  
                                                                                               ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา  ท.จ.  เยื้องไป 
                                                                                               ทางซ้าย (ไม่สวมสายสะพาย) 
 
     ท.จ.  ประดับร่วมกับ  ป.ม.  ท.ช.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  (ครึ่งยศ) 

ดวงตรา  ท.ช.   ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ   
                         ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
ดวงตรา  ท.จ.   ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  ประดับ 
                        ในระดับต่ ากว่าดวงตรา  ท.ช.  เยื้องไปทางซ้าย 
ดารา  ป.ม.       ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา  ท.ช.       ประดับในระดับต่ ากว่าดารา  ป.ม.  เยื้องไปทางซ้าย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  

                                                                                          ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา  ท.จ.  เยื้องไป 
                      ทางซ้าย (ไม่สวมสายสะพาย) 
 ต.จ.  ประดับร่วมกับ  ท.ช.  และ  ท.ม. (ครึ่งยศ) 
ดวงตรา  ท.ช.   ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  ประดับ 
                        ที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
ดวงตรา  ท.ม.  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  ประดับ 
                        ในระดับต่ ากว่าดวงตรา  ท.ช.  เยื้องไปทางซ้าย 
ดวงตรา  ต.จ.   ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับ 
                        ในระดับต่ ากว่าดวงตรา  ท.ม. เยื้องไปทางซ้าย 
ดารา ท.ช.        ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
ดารา  ท.ม.       ประดับในระดับต่ ากว่าดารา  ท.ช.  เยื้องไป 
                        ทางซ้าย (เหมือนเต็มยศ) 
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ต.จ.  ประดับร่วมกับ  ต.ม.  และ  จ.ช. (ครึ่งยศ) 
     ดวงตรา  ต.ม.   ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  ประดับ 
                                                                                               ที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
     ดวงตรา  ต.จ.   ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  ประดับ 
                                                                                               ในระดับต่ ากว่าดวงตรา ต.ม.  เยื้องไปทางซ้าย 
     ดวงตรา  จ.ช.   ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  ประดับ 
                                                                                                ในระดับต่ ากว่าดวงตรา ต.จ.  เยื้องไปทางซ้าย  
                                                                                                (เหมือนเต็มยศ) 
 

    จ.จ.  ประดับร่วมกับ  ป.ม.  ท.ช.และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ) 
     ดวงตรา  ท.ช.  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  ประดับ 
                                                                                            ที่หน้าปกเสื้อเบื้องซ้าย 
     ดวงตรา  จ.จ.  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  ประดับ 
                                                                                  ในระดับต่ ากว่าดวงตรา  ท.ช.  เยื้องไปทางซ้าย 
                  ดารา  ป.ม.      ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
     ดารา  ท.ช.      ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม.  เยื้องไป ทางซ้าย 

เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  
                       ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา  จ.จ.  เยื้องไป 
                       ทางซ้าย  (ไม่สวมสายสะพาย) 
 
จ.จ.  ประดับร่วมกับ  จ.ม. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ครึ่งยศ) 

                                                                   ดวงตรา  จ.ม.  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  ประดับ 
                       ที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 

             ดวงตรา  จ.จ.  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  ประดับ 
                       ในระดับต่ ากว่าดวงตรา  จ.ม.  เยื้องไปทางซ้าย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ  
                       ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา  จ.จ.  เยื้องไป 
                       ทางซ้าย  (เหมือนเต็มยศ) 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 

พ.ศ.๒๕๔๑ 
------------------------- 

 
          โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราช -
อิสริยาภรณ์ ซึ่งใช้แก่บุคคลท่ัวไปท่ีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.
๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๑ ” 
 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไทย พ.ศ. ๒๕๓๖  
 
  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และค าสั่งอื่นใดท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 
หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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  ข้อ ๔ ระเบียบนี้ก าหนดให้ใช้แก่บุคคลท่ัวไป ส่วนการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ
พระบรมวงศานุวงศ์ให้เป็นไปตามพระราชนิยม 
 
  ข้อ ๕ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ โดยให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีด าเนินการเกี่ยวกับปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้   หากไม่ได้ข้อยุติ ให้น าเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีให้ถือเป็นท่ีสุด 
 
 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๖ ตามระเบียบนี้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้หมายความถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 

และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ไทย เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 ข้อ ๗ สิทธิของบุคคลในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แพรแถบย่อของเครื่องราช -

อิสริยาภรณ์ และดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในประเภท 
  ข้อ ๘ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับตามท่ีหมายก าหนดการหรือก าหนด
นัดหมายของทางราชการระบุไว้ โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นั้น ๆ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องล าดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยและท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี ้
  ข้อ ๙ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับพระราชทานแก่บุรุษ แบ่งตามชนิดและลักษณะของ
การประดับโดยเรียงตามประเภท ตระกูล และชั้นตราสูงสุด ตามล าดับ ดังนี้ 

        ก. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดมีสายสะพานมดีารา ได้แก ่
(๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลย่ิงราชมิตราภรณ์ (มีสายสร้อย) 
(๒) เครื่องขัดติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายหน้า      
       (มีสายสร้อย) 
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(๓) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ ฝ่ายหน้า 
(๔) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นที่ ๑ ชนิดที่ ๑ 
        (ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ/มีสายสร้อย) 
(๕) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นที่ ๑ ชนิดที่ ๒ 
        (ปฐมจุลจอมเกล้า/มีสายสร้อย) 
(๖) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นท่ี ๑ (เสนางคะบด)ี 
(๗) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด  
        (มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก) 
(๘) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด (มหาวชิรมงกุฎ) 

 (๙) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นท่ี ๑  
        (ประถมาภรณ์ช้างเผือก) 
(๑๐) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ ๑ (ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) 
(๑๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ ์ชั้นท่ี ๑  (ปฐมดิเรกคุณาภรณ)์ 
ข. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอมีดารา ได้แก่ 
 (๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นท่ี ๒ ชนิดที่ ๑ 

        (ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ) 
 (๒) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นท่ี ๒ (มหาโยธิน) 

(๓) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นท่ี ๒  
        (ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก) 
(๔) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย ชั้นที่ ๒  
        (ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย) 
(๕) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นท่ี ๒ 
        (ทุติยดิเรกคุณาภรณ์) 

ค. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอไม่มีดารา ได้แก่ 
(๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นท่ี ๒ ชนิดที่ ๒  
      (ทุติยจุลจอมเกล้า) 



-๒๖- 
 

 

(๒) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นท่ี ๓ (โยธิน) 
(๓) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นท่ี ๓ 
        (ตริตาภรณ์ช้างเผือก) 
(๔) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย ชั้นที่ ๓  
        (ตริตาภรณ์มงกุฎไทย) 
(๕) เครือ่งราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นท่ี ๓  
       (ตติยดิเรกคุณาภรณ์) 
(๖) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ 

ง. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดประดับหน้าอกเสื้อ 
(๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นท่ี ๓ ชนิดที่ ๑  
       (ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ) 
(๒) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นท่ี ๔ (อัศวิน) 

   (๓) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นที่ ๓ ชนิดที่ ๒ 
        (ตติยจุลจอมเกล้า) 
(๔) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ ๔  
        (จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก) 
(๕) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ ๔  

           (จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย) 
(๖) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นท่ี ๔  
       (จตุตลดิเรกคุณาภรณ์) 

   (๗) เครือ่งราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นที่ ๓ ชนิดที่ ๑ 
        (ตติยานุจุลจอมเกล้า) 
(๘) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นท่ี ๕  
        (เบญจมาภรณ์ช้างเผือก) 

   (๙) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ ๕  
        (เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย) 



-๒๗- 
 

 

   (๑๐) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นท่ี ๕  
         (เบญจมดิเรกคุณาภรณ์) 

   (๑๑) เหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ  
 
  ข้อ ๑๐     เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับพระราชทานแก่สตรี แบ่งตามชนิดและลักษณะ
ของการประดับ โดยเรียงตามประเภท ตระกูล และชั้นตราสูงสุด ตามล าดับ ดังนี้ 

ก. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดมีสายสะพานมีดารา ได้แก่ 
 (๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลย่ิงราชมิตราภรณ์ (มีสายสร้อย) 

 (๒) เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
         ฝ่ายใน (มีสายสร้อย) 
(๓) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ ฝ่ายใน 

 (๔) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นที่ ๑ (ปฐมจุลจอมเกล้า) 
 (๕) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด 
        (มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก) 
(๖) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด (มหาวชิรมงกุฎ) 

 (๗) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นท่ี ๑  
        (ประถมาภรณ์ช้างเผือก) 
(๘) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นท่ี ๑ 
        (ประถมาภรณ์มงกุฎไทย)  
(๙) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นท่ี  (ปฐมดิเรก

คุณาภรณ์) 
 

ข. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดมีสายสะพานไม่มีดารา ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า  

ฝ่ายใน ชั้นที่ ๒ ชนิดที่ ๑ (ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ) 
 



-๒๘- 
 

 

ค. เครือ่งราชอิสริยาภรณ์ชนิดประดับหน้าบ่าเสื้อมีดารา ได้แก่ 
(๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นท่ี ๒ 
       (ทวีติยาภรณ์ข้างเผือก) 
(๒) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ ๒  

(ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย) 
(๓) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นท่ี ๒  
       (ทุติยดิเรกคุณาภรณ์) 
 

ง. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอไม่มีดารา ไดแ้ก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่ง 
รามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ 
 
  จ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดประดับหน้าบ่าเสื้อไม่มีดารา ได้แก ่
   (๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นที่ ๒ ชนิดที่ ๒  
          (ทุติยจุลจอมเกล้า) 
   (๒) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นท่ี ๓  
           (ตริตาภรณ์ช้างเผือก) 
    (๓) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ ๓  
           (ตริตาภรณ์มงกุฎไทย) 
    (๔) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นท่ี ๓  
           (ตติยดิเรกคุณาภรณ์) 
   (๕) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นที่ ๓ (ตติยจุลจอมเกล้า) 
   (๖) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นท่ี ๔   

 (จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก) 
(๗) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ ๔  
  (จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย) 
 



-๒๙- 
 

 

   (๘) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นท่ี ๔  
           (จตุตถดิเรกคุณาภรณ์) 
   (๙) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นที่ ๔ (จตุตถจุลจอมเกล้า) 
   (๑๐) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูยิงช้างเผือก ชั้นท่ี ๕  

        (เบญจมาภรณ์ช้างเผือก) 
 (๑๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ ๕  

        (เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย) 
(๑๒) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นท่ี ๕  
         (เบญจมดิเรกคุณาภรณ์) 

 (๑๓) เหรียญราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ  
 

หมวด ๒ 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 
  ข้อ ๑๑ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ปฏิบัติ ดังนี ้

(๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ได้รับพระราชทานเข้า 
เฝ้าฯรับพระราชทาน มิให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นก่อนก าหนดเวลาท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน 
    หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานแล้ว แต่ไม่สามารถเข้า
เฝ้าฯ รับพระราชทานได้ จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้นับตั้งแต่ผ่านพ้นพิธีพระราชทานแล้ว 
เว้นแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสต่อไป จึงให้น าความในวรรคแรกมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

หากมีความจ าเป็นไม่สามารถรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพิธี
พระราชทานได้ในกรณีใดก็ตาม จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้ นับตั้งแต่สิ้นสุดพิธีพระราชทาน  
   (๒) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่น ๆ ให้  ประดับได้ตั้งแต่วันเนื่องในโอกาส
พระราชทาน หรือตั้งแต่วันท่ีมีประกาศของทางราชการแล้วแต่กรณี 



-๓๐- 
 

 

หมวด ๓ 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับเครื่องแบบเต็มยศ 
 
  ข้อ ๑๒ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดประดับหน้าอกเสื้อและชนิดประดับหน้าบ่าเสื้อ
เครื่องแบบ 
ให้ปฏิบัติ ดังนี ้
   (๑) บุรุษ ให้ประดับไว้เหนือปกกระเป๋าเสื้อเบ้ืองซ้ายต่ ากว่าแนวรังดุมเม็ดท่ีหนึ่งลงมา  
โดยให้ดวงตราอยู่ระหว่างขอบบนปกกระเป๋าเสื้อพองามและให้เรียงล าดับเกียรติจากด้านรังดุมไปทาง
เบ้ืองซ้าย 
 

(๒) สตรี ให้ประดับไว้ท่ีหน้าบ่อเสื้อเบ้ืองซ้ายพองาม โดยให้เรียงล าดับเกียรติจากด้าน 
รังดุมลดหล่ันไปปลายบ่าซ้าย 

ข้อ ๑๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอไม่มีดารา ให้คล้องไว้ในปกเสื้อโดยให้ห่วงและ 
แพรแถบห้อยดวงตราออกมานอกเสื้อระหว่างตะขอตัวล่างท่ีขอบคอเสื้อกับกระดุมเม็ดท่ีหนึ่งพองาม และให ้
ส่วนสูงสุดของดวงตราจรดขอบล่างของคอเสื้อ หากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ 
มากกว่า ๒ ดวง เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม ควรประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดท่ีได้รับพระราชทาน 
เพียง ๒ ดวง โดยประดับดวงตราของเครื่องราชอสิริยาภรณ์ท่ีมีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับท่ีสอง ให้แพรแถบลอด 
ออกมาระหว่างกระดุมเม็ดที่สองกับขอบล่างของรังดุมพองาม 
  ข้อ ๑๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอมีดาราและชนิดประดับหน้าบ่าเสื้อมีดาราให้ 
ปฏิบัติ ดังนี ้

(๑) บุรุษ การประดับดวงตราให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๑๓ ส่วนดาราให้ประดับไว้ท่ี 
อกเสื้อเบ้ืองซ้ายระดับใต้ชายปกกระเป๋า 

กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอมีดารามากกว่า ๑ ดวง  
เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม ควรประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราเดียวกับดวงตราท่ีคล้องคอเพียง 
๒ ดวง โดยให้ประดับดาราในล าดับเกียรติท่ีสูงกว่าตามวรรคหนึ่ง ส่วนดาราท่ีมีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับ
ท่ีสอง ให้ประดับในระดับต่ ากว่าหรือเย้ืองไปเบ้ืองซ้ายพองาม 
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(๒) สตรี การประดับดวงตราให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๑๒(๒) ส่วนดาราให้ประดับ 
ไว้ที่อกเสื้อเบ้ืองซ้าย โดยเทียบเคียงในต าแหน่งและระดับเดียวกับบุรุษ 
   กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดประดับหน้าบ่าเสื้อมีดารา ๒ ดวง  
ให้ประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราเดียวกับท่ีประดับหน้าบ่าเสื้อ โดยให้ประดับดาราตาม (๑)  
วรรคสอง หากได้รับพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ดังกล่าวมากกว่า ๒ ดวง ให้ประดับดาราตามข้อ ๑๕ (๒)  
หรือข้อ ๑๕ (๓) แล้วแต่กรณี 
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีก าหนดให้ประดับดาราไว้ท่ีอกเสื้อเบ้ืองขวาให้น าความใน 
วรรคหนึ่งมาใช้บังคับ 
  ข้อ ๑๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดมีสายสะพาย ให้สวมสายสะพายตามกฎหมายว่าด้วย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ  ส่วนการประดับดาราใหย้ึดแนวรังดุมเป็นหลัก โดยให้ประดับดาราท่ีมีล าดับเกียรติ 
สูงสุดไว้ใกล้แนวรังดุม ส่วนดาราท่ีมีล าดับเกียรติรองลงไป ให้ประดับต่ ากว่าหรือเยื้องไปเบ้ืองซ้ายของ
ล าตัวลดหลั่นกันไป โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี ้

(๑) กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีดาราไม่เกิน ๒ ดวง ให้ประดับ
ดาราท่ีมีล าดับเกียรติสูงสุดไว้ท่ีอกเสื้อเบ้ืองซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า และให้ประดับดาราท่ีมีล าดับเกียรติสูง
เป็นล าดับท่ีสองในระดับต่ ากว่าหรือเย้ืองไปเบ้ืองซ้ายพองาม 

(๒) กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีดารา ๓ ดวง ให้ประดับดาราท่ี
มีล าดับเกียรติสูงสุดไว้ท่ีอกเสื้อเบ้ืองซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า ส่วนดาราท่ีมีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับท่ีสอง
ให้ประดับในระดับต่ ากว่าดาราดวงแรกเยื้องไปใกล้แนวรังดุม และดาราท่ีมีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับท่ี
สามให้ประดับในแนวระดับเดียวกับดาราดวงท่ีสองเยื้องไปทางซ้าย โดยให้มีระยะห่างกันพองาม 
   (๓) กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีมีดารา ๔ ดวง หรือมากกว่า 
อาจพิจารณาประดับเพียง ๔ ดวงตามความเหมาะสม โดยประดับดาราท่ีมีล าดับเกียรติสูงสุดไว้ท่ีอกเสื้อ
เบ้ืองซ้ายใต้ชายปกกระเป๋าดาราท่ีมีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับท่ีสอง ให้ประดับในระดับต่ ากว่าดาราดวง
แรก เย้ืองไปใกล้แนวรังดุม ส่วนดาราที่มีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับท่ีสาม ให้ประดับในแนวระดับเดียวกับ
ดาราดวงท่ีสองเยื้องไปทางซ้าย และดาราท่ีมีล าดับเกียรติสูงเป็นล าดับท่ีสี่ ให้ประดับไว้เบ้ืองล่างสุดตรง
กับดาราดวงแรกโดยมีระยะห่างจากดาราดวงท่ีสองและดวงท่ีสามพองาม 
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   การประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดมีสายสะพายร่วมกับดาราของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอหรือชนิดประดับหน้าบ่าเสื้อ ให้น าความในข้อ ๑๔ มาใช้บังคับ 
  ข้อ ๑๖ กรณีหมายก าหนดการระบุชนิดของสายสะพาย ให้สวมสายสะพายตามท่ี
หมายก าหนดการระบุ โดยประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของแต่ละตระกูลท่ีได้รับ
พระราชทานตามล าดับ 
  ผู้ท่ีมิได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามท่ีหมายก าหนดการระบุไว้ ให้สวม
สายสะพายชั้นสูงสุดหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดท่ีได้รับพระราชทาน ส่วนการประดับดาราให้น า
ความตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ 
  ข้อ ๑๗ กรณีหมายก าหนดการมิได้ระบุชนิดของสายสะพาย ให้สวมสายสะพายท่ีมีล าดับ
เกียรติสูงสุดท่ีได้รับพระราชทาน หากมิได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ให้
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีมีล าดับเกียรติสูงสุดท่ีได้รับพระราชทาน 
  ข้อ ๑๘ การประดับเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรี  
บรมราชวงศ์ แม้จะสวมสายสะพานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลใดก็ตาม ต้องสวมสายสร้อยห้อยตรา 
มหาจักรีกับประดับดาราจักรีด้วยทุกครั้ง 
  ข้อ ๑๙ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ ให้
สวมสายสะพายเฉพาะงานท่ีเป็นมงคล หรือในงานท่ีหมายก าหนดการระบุไว้ หากไม่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ให้น าความในข้อ ๑๖ วรรคสอง มาใช้บังคับ 
  ข้อ ๒๐ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษหรือปฐมจุลจอมเกล้า ให้
สวมสายสร้อยพร้อมดวงตราหรือสายสะพายพร้อมดวงตราอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีหมายก าหนดการระบุ
ไว้  ห ากจะสวมสายสร้ อ ยจุ ล จอม เกล้ า ร่ วมกับการสวมสายสะ พาย  ให้สวมสายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดอื่นท่ีได้รับพระราชทาน 
  กรณีหมายก าหนดการระบุให้สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า หากไม่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ หรือปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ให้สวมสายสะพายท่ีมีล าดับ
เกียรติสูงสุดอ่ืนท่ีได้รับพระราชทาน และหากไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีมีล าดับเกียรติสูงสุดท่ีได้รับพระราชทาน 
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  ข้อ ๒๑ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ควรสวมสายสะพาย
รามาธิบดีเฉพาะงานที่เก่ียวกับราชการทหาร ซึ่งมีหมายก าหนดการระบุไว้โดยเฉพาะว่าให้สวมสายสะพาย
รามาธิบดี 
  ข้อ ๒๒ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยลูกเสือก าหนดไว้ 
  กรณีสตรีท่ีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิ เศษ ให้
คล้องแพรแถบไว้ใต้ปกเสื้อเชิ๊ตตัวใน โดยให้ห่วงและแพรแถบห้อยดวงตราทับอยู่บนผ้าผูกคอ 
  ข้อ ๒๓ กรณีหมายก าหนดการหรือก าหนดนัดหมายของทางราชการระบุให้แต่งกาย ด้วย
เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทหรือตระกูลใดก็ตาม หากผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่เป็นผู้ท่ีมีกฎหมายหรือข้อบังคับของทางราชการให้มีเครื่องแบบเฉพาะ ให้แต่ง
กาย ดังนี ้

(๑) บุรุษ  แต่งเครื่องแบบขอเฝ้า (เต็มยศ) 
(๒)  สตรี  แต่งชุดไทย 

 
หมวด ๔ 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับเครื่องแบบครึ่งยศ 
 
  ข้อ ๒๔ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับเครื่องแบบครึ่งยศ ให้ประดับ
เช่นเดียวกับการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ส าหรับเครื่องแบบเต็มยศ  ส่วนผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้ประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่ไม่สวมสายสะพายและ
ไม่สวมสายสร้อย เว้นแต่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ฝ่ายใน 
(๒) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ ฝ่ายใน 
(๓) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นท่ี ๑ ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน 

   (๔) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นท่ี ๒ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายใน 
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ไม่ต้องประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว แต่ให้น าดวงตราห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูป
แมลงปอประดับท่ีหน้าบ่าเสื้อเบ้ืองซ้าย 
  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ จะ
ประดับแต่งกายครึ่งยศเฉพาะงานท่ีเป็นมงคลเท่านั้น 
  กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่เป็นผู้ที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของทาง
ราชการให้มีเครื่องแบบเฉพาะ ให้น าความในข้อ ๒๓ มาใช้บังคับ 
 
หมวด ๕ 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับเครื่องแบบปกติขาว 
 
  ข้อ ๒๕ ให้ประดับแพรแถบย่อจองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับพระราชทานท่ีอกเสื้อเหนือ 
ปกกระเป๋าเบ้ืองซ้าย โดยไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เว้นแต่ก าหนดนัดหมายของทางราชการ
ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
  กรณีหมายก าหนดการหรือก าหนดนัดหมายของทางราชการระบุให้แต่งกายเครื่องแบบ
ปกติขาวประดับเหรียญ ให้ประดับเฉพาะเหรียญราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับพระราชทานและเหรียญท่ีระลึก 
โดยไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับพระราชทาน และแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  กรณีหมายก าหนดการหรอก าหนดนัดหมายของทางราชการระบุให้แต่งกายเครื่องแบบ
ปกติขาว หากผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่เป็นผู้ท่ีมีกฎหมายหรือข้อบังคับของทาง
ราชการให้มีเครื่องแบบเฉพาะให้แต่งกายดังนี้ 

(๑) บุรุษ     เครื่องแบบขอเฝ้า (ปกติขาว) 
(๒) สตรี  ชุดไทย ไม่ประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามความในวรรคหนึ่ง 
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หมวด ๖ 
การประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับเครื่องแบบปฏิบัติงาน 
 
  ข้อ ๒๖ การประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับเครื่องแบบปฏิบัติงาน
ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ให้น าความในข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง มาใช้
บังคับ 
 
หมวด ๗ 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับเครื่องแบบสโมสร 
 
  ข้อ ๒๗ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับเครื่องแบบสโมสร ให้ปฏิบัติดังนี้  
   (๑) การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดประดับหน้าอกเสื้อส าหรับเครื่องแบบ
สโมสร ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ย่อส่วนตามขนาดท่ีทางราชการก าหนดท่ีปกเสื้อเบ้ืองซ้ายของ
เสื้อชั้นนอก ใต้เครื่องหมายสังกัดพองาม หากไม่มีเครื่องหมายสังกัด ให้ประดับท่ีปกเสื้อพองาม 
   (๒) การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชนิดคล้องคอ  มีดาราส าหรับเครื่องแบบสโมสร ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับพระราชทาน
โดยไม่ย่อส่วน หากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอหรือชนิดคล้องคอมีดาราหลาย
ดวง ให้ประดับเฉพาะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีมีล าดับเกียรติสูงสุดเท่านั้น โดยคล้องดวงดาราให้แพรแถบ
อยู่ใตผ้้าผูกคอ ส่วนดาราให้ประดับท่ีอกเสื้อเบ้ืองซ้ายด้านนอก 

(๓) การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดสายสะพายส าหรับเครื่องแบบสโมสร  
ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับพระราชทานโดยให้น าความในหวด ๓ ว่าด้วยการประดับเครื่อง 
ราชอิสริยาภรณ์ส าหรับเครื่องแบบเต็มยศ ข้อ ๑๕ ถึงข้อ ๒๑ มาใช้บังคับ โดยให้สวมสายทับเสื้อตัวใน
โดยไม่สวมสายสร้อย 
  ข้อ ๒๘ การแต่งกายเครื่องแบบสโมสรท่ีมีหมายก าหนดการหรือก าหนดนัดหมายของทาง
ราชการระบุให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับพระราชทานโดย
ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ย่อส่วน 



-๓๖- 
 

 

กรณีไม่เป็นผู้ท่ีมีกฎหมายหรือข้อบังคับของทางราชการให้มีเครื่องแบบเฉพาะ ให้แต่งกาย 
ดังนี ้

(๑) บุรุษ เครื่องแบบขอเฝ้า (เต็มยศ) 
(๒) สตรี ชุดไทย 

 
หมวด ๘ 
การประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับชุดสากลและชุดไทย 
 
  ข้อ ๒๙ การประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับขุดสากลให้ประดับท่ีปกเสื้อ
ส่วนล่างเบ้ืองซ้ายของเสื้อขั้นนอก หากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลายตระกูล ให้ประดับ
ดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีมีล าดับเกียรติสูงสุดท่ีได้รับพระราชทานของตระกูลใดตระกูลหนึ่งเพียง
ตระกูลเดียว 
 
  ข้อ ๓๐ การประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับชุดไทย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (๑) บุรุษ ให้ประดับท่ีอกเสื้อเบ้ืองซ้ายบริเวณปากกระเป๋าเสื้อใกล้แนวรังดุม หาก
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีมีล าดับเกียรติสูงสุดที
ได้รับพระราชทานของตระกูลใดตระกูลหนึ่งเพียงตระกูลเดียว 

(๒) สตรี ให้ประดับท่ีอกเสื้อเบ้ืองซ้าย หากได้รับพระราชทานเครื่องราช -
อิสริยาภรณ์หลายตระกูล ให้ประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีมีล าดับเกียรติสูงสุดท่ีไดรับ
พระราชทานของตระกูลใดตระกูลหนึ่งเพียงตระกูลเดียว 
   การประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ให้ประดับได้เฉพาะส าหรับชุด
ไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ และชุดไทยบรมพิมาน 
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หมวด ๙ 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตรา ที่เป็นเครื่องประดับต่างประเทศ
ร่วมกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ไทย 
 
  ข้อ ๓๑ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราท่ีเป็น
เครื่องประดับต่างประเทศ ซึ่งมีระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศว่าให้ประดับได้จะต้องได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับได้ในโอกาสอันควรก่อน ได้แก่ การต้อนรับพระราช
อาคันตุกะ อาคันตุกะ หรืองานท่ีเก่ียวเนื่องกับประเทศนั้น ๆ  
  ข้อ ๓๒ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยหรือเหรียญราชอิสริยาภรณ์ไทยไว้ในล าดับ
สูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราท่ีเป็นเครื่องประดับต่างประเทศ แล้วแต่
กรณี แต่การประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ไทยให้ประดับไว้ในล าดับต่ ากว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือ
เครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ 
  กรณีท่ีต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราไปในงาน 
หรือโอกาสท่ีประมุขต่างประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่งมาเยือนประเทศไทย ให้ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราท่ีเป็นเครื่องประดับต่างประเทศของประเทศนั้น
ไว้ในล าดับสูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยหรือเหรียญราชอิสริยาภรณ์ไทย แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๓๓ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราท่ีเป็น
เครื่องประดับต่างประเทศ ท่ีมีวิธีการประดับแตกต่างกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยหรือเหรียญราช
อิสริยาภรณ์ไทยแล้วแต่กรณีให้ประดับร่วมกันได้ 
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หมวด ๑๐ 
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยของชาวต่างประเทศ 
 

  ข้อ ๓๔ ชาวต่างประเทศจะมีสิทธิในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยได้ ต้องเป็นผู้ท่ี
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ตามความในข้อ ๗ 
  ข้อ ๓๕การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยของชาวต่างประเทศ ให้น าความในข้อ ๘ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ ๓๖ การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยของชาวต่างประเทศ ให้แต่งกาย ดังนี ้
   (๑) บุรุษ แต่งเครื่องแบบขอเฝ้า เครื่องแบบ ชุดประจ าชาติพิธีกร ชุดราตรีสโมสร 
หรือ ชุดสากล แล้วแต่กรณี 

(๒) สตรี แต่งชุดไทย เครื่องแบบ ชุดประจ าชาติพิธีการ ชุดราตรียาวสุภาพ หรือชุด
สุภาแล้วแต่กรณ ี

ข้อ ๓๗ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยร่วมกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่อง 
อิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราท่ีเป็นเครื่องประดับของประเทศท่ีชาวต่างประเทศนั้น ๆ ถือสัญชาติอยู่ ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญ
หรือตราที่เป็นเครื่องประดับของประเทศนั้น ๆ ก าหนดไว้ เว้นแต่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดไว้ จึง
ให้น าความในหมวด ๙ มาใช้บังคับในลักษณะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 
 
  ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๑   พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๔๑ 
 
 
      นายชวน  หลีกภัย 
                 (นายชวน  หลีกภัย) 

   นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง ลงวันท่ี ๔  
ธันวาคม ๒๕๔๑ 
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ล าดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 
  
  ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ล าดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ได้กล่าวถึง
การจัดล าดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ให้เรียงตามประเภทตระกูลหรือชั้น
ตราสูงสุดตามล าดับ ดังนี ้

(๑) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 
(๒) เหรียญบ าเหน็จกล้าหาญ 
(๓) เหรียญบ าเหน็จในราชการ 
(๔) เหรียญบ าเหน็จในพระองค์ 
(๕) เหรียญท่ีระลึกต่าง ๆ 

ส่วนเหรียญท่ีระลึก ให้ถือเหรียญท่ีระลึกของทางราชการมาก่อนเหรียญท่ีระลึกซึ่งมิใช่เป็น
ของทางราชการ และถือเวลาในการสร้างก่อนหลังของเหรียญแต่ละชนิดเป็นการเรียงล าดับ ซึ่งจะได้ถือ
ล าดับดังต่อไปนี ้

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(๑) ราชมิตราภรณ์ The Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn 
(๒) มหาจักรีบรมราชวงศ์ The Most Illustrious Order of the Royal House of  Chakri. 
(๓)  นพรัตนราชวราภรณ์ The Ancient and Auspicious Order of the Nine Gems. 
(๔) ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most 

Illustrious Order of Chula Chom Klao. 
(๕) รัตนวราภรณ์ TheRatana Varabhorn Order of Merit.  
 (๖) ปฐมจุลจอมเกล้า Knight Grand Cross (First Class) of the Most     
  Illustrious Order of Chula Chom Klao.  
(๗) รามาธิบดี ชั้นที่  ๑ (เสนางคะบดี) “Senângapati” (Knight Grand Commander) of   

the Honourable Order of Rama.  
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(๘) มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก Knight Grand Cordor (Special Class) of the Most 
Exalted Order of the  White Elephant. 

(๙) มหาวชิรมงกุฎ Knight Grand Cordor (Special Class) of the Most 
Noble Order of the Crown  of Thailand. 

(๑๐) ประถมาภรณ์ช้างเผือก Knight Grand Cross (First Class) of the Most 
Exalted Order of the White Elephant. 

 
(๑๑) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย Knight Grand Cross (First Class) of the Most  

 Noble Order of the Crown of  Thailand. 
(๑๒) ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ Knight Grand Cross (First Class) of the Most  

 Admirable Order of the Direkgunabhorn.  
(๑๓) ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ Knight Grand Commander (Second Class,  

 higher grade) of the Illustrious Order of Chula  
 Chom Klao. 

(๑๔) รามาธิบดี ชั้นที่  ๒ (มหาโยธิน)  “Mahâ Yodhin” (Knight Commander) of the  
 Honourable Order of Rama. 

(๑๕) ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก Knight Grand Commander (Second Class) of  
 the Most Exalted Order of the White Elephant. 

(๑๖) ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย Knight Grand Commander (Second Class) of  
the Most noble Order of the  Crown of Thailand. 

(๑๗) ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ Knight Grand Commander (Second Class) of  
the Most Admirable Order of the  Direkgunabhorn. 

(๑๘) ทุติยจุลจอมเกล้า                         KnightGrand Commander 
(SecondClass,lowergrade)ofthe Most Illustrious 
Order ofChulaChom Klao. 

(๑๙) รามาธิบดี ชั้นที่  ๓  (โยธิน)         “Yodhin” (Commander) of the Honourable Order of Rama. 
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(๒๐) วัลลภาภรณ์ The VAllabhâbhorn Order. 
(๒๑) ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ Grand Companion (Third Class, higher grade) of 

the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao. 
(๒๒) รามาธิบดี ชั้นที่  ๔  (อัศวิน) “Asvin” (Companion) of the Honourable Order of Rama. 
(๒๓) ตริตาภรณ์ช้างเผือก Commander (Third Class) of the Most Exalted 

Order of the White Elephant. 
(๒๔) ตริตาภรณ์มงกุฎไทย Commander (Third Class) of the Most Noble 

Order of the Crown of Thailand.   
(๒๕) ตริยดิเรกคุณาภรณ์ Commander (Third Class) of the Most Admirable 

Order of the Direkgunabhorn. 
(๒๖) รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ The Order of Symbolic Propitiousness 

Ramakeerati Boy Scout Citation Special Class. 
(๒๗) ตติยจุลจอมเกล้า Companion (Third Class, lower grade) of the Most 

Illustrious Order of Chula Chom Klao. 
(๒๘) จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  Companion (Fourth Class) of the Most Exalted 

Order of the White Elephant. 
(๒๙) จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย Companion (Fourth Class) of the Most Noble 

Order of the Crown of Thailand. 
(๓๐) จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ Companion (Fourth Class) of the Most Admirable 

Order of the Direkgunabhorn. 
(๓๑) ตติยานุจุลจอมเกล้า Junior Companion of the Most Illustrious Order of 

Chula Chom Klao. 
(๓๒) จตุตถจุลจอมเกล้า Member (Fourth Class) of the Most Illustrious 

Order of Chula Chom Klao. 
(๓๓) เบญจมาภรณ์ช้างเผือก Member (Fifth Class) of the Most Exalted Order of 

the White Elephant. 
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(๓๔) เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย Member (Fifth Class) of the Most Noble Order of 
the Crown of Thailand. 

(๓๕) เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ Member (Fifth Class) of the Most Admirable 
Order of the Direkgunabhorn. 

(๓๖) ตราวชิรมาลา Member of the Vajira Mâlâ Order. 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 

๑. นายสมชาย  เสียงหลาย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 
๒. นายสมยศ   สิงห์ค า   ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 

 
คณะท างาน 

๑. นางสาวณัฐปรียา  บุญมุสิก  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๗ ว หัวหน้าคณะ 
๒.นางประภัสสร  ตรีศิลา  นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ ว 
๓. นางสาวแวววิมล  ขุนทอง  นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ ว 
๔. นางวาณี   สังขวิจิตร  เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
๕. นางอารยา   ทวิรภาพ  เจ้าพนักงานธุรการ ๕ 
๖. นางสาวสุณัฎฐา   จิตรสุภาพ เจ้าพนักงานธุรการ ๔ 
๗. นางทิพวัลย์   จันทร์ดี  พนักงานราชการ 
๘. นายศิริศักดิ์    สมประสงค์  พนักงานราชการ 
๙. นางสาวกุลยา   อยู่ณรงค์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๑๐. นางสาวสุนิสา   พูลทรัพย์   เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
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ค้นคว้า/รวบรวม/เรียบเรียง 
๑. นางสาวณัฐปรียา  บุญมุสิก  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๗ ว       

 ๒. นางสาวแวววิมล  ขุนทอง  นักวิชาการวัฒนธรรม ๖ ว 
 


