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ค ำน ำ 
 

                        หนังสือ “การแต่งกายประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใน 
วนัพระราชพิธีและรัฐพิธี” ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒   เล่มน้ี ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไดด้ าเนินการจดัพิมพข้ึ์นเน่ืองจากมีการปรับปรุงระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไทย  
(ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงได้ปรับปรุงหนังสือ “การแต่งกายประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในวนัพระราชพิธี และรัฐพิธี” ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
ดงักล่าว  เพ่ือสมาชิกวุฒิสภา ขา้ราชการ พนักงานราชการ  ลูกจา้งประจ า 
และบุคคลในวงงานรัฐสภาได้ใช้ศึกษาเก่ียวกับการแต่งกายประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสต่าง ๆ ตามหมายก าหนดการและก าหนด
นัดหมายของทางราชการ รวมถึงเน้ือหาหรือประเด็นเก่ียวกับการแต่ง
เคร่ืองแบบหรือการแต่งกายประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ท่ีน่าสนใจ  
ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบติัหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในวงงานรัฐสภา ตลอดจนผูท่ี้สนใจ 

  โดยหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า หนงัสือเล่มน้ี จะอ านวยประโยชน์ให้
ผู ้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์สามารถใช้เป็นหนังสือ
ประกอบการแต่งกายประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไดอ้ย่างเหมาะสมใน
โอกาสต่อไป 

 

 

 ส านกับริหารงานกลาง 
 ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา 
 สิงหาคม  ๒๕๖๒ 



สารบัญ 

 หน้า 

 พระราชพิธี  รัฐพิธี  พิธี  ๑ 

 เคร่ืองแบบปกติขาว (บุรุษ/สตรี) ๓-๔  

 เคร่ืองแบบปกติขาวประดบัเหรียญ   ๕ 

  -  การแต่งกายปกติขาวประดบัเหรียญ (บุรุษ/สตรี) ๙ 

 เคร่ืองแบบเตม็ยศและเคร่ืองแบบคร่ึงยศ ๑๐ 

 การแต่งกายเตม็ยศและคร่ึงยศของผูไ้ดรั้บพระราชทาน ๑๐ 
                    เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต ่ากวา่สายสะพาย 
 -  บ.ช. ประดบัร่วมกบั บ.ม. ๑๑-๑๒ 

 -  จ.ม. ประดบัร่วมกบั บ.ช. ๑๓-๑๔ 
 -  จ.ช. ประดบัร่วมกบั จ.ม. ๑๕-๑๖ 

 -  ต.ม. ประดบัร่วมกบั จ.ช.    ๑๗-๑๘ 

 -  ต.ช. ประดบัร่วมกบั ต.ม.           ๑๙-๒๐ 
 -  ท.ม. ประดบัร่วมกบั ต.ช.          ๒๑-๒๒ 

 -  ท.ช. ประดบัร่วมกบั ท.ม.         ๒๓-๒๔ 

 การแต่งกายเตม็ยศและคร่ึงยศของผูไ้ดรั้บพระราชทาน ๒๕ 

                    เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
 -  ป.ม. ประดบัร่วมกบั ท.ช. (เตม็ยศ  บุรุษ)        ๒๖ 

 -  ป.ม. ประดบัร่วมกบั ท.ช. (คร่ึงยศ  บุรุษ)        ๒๗ 

 -  ป.ม. ประดบัร่วมกบั ท.ช. (เตม็ยศ  สตรี)        ๒๘ 

 -  ป.ม. ประดบัร่วมกบั ท.ช. (คร่ึงยศ  สตรี)        ๒๙ 

 
  



- ๒ - 
 

 หน้า 
 -  ป.ช. ประดบัร่วมกบั ป.ม. (เตม็ยศ  บุรุษ)      ๓๐ 
 -  ป.ช. ประดบัร่วมกบั ป.ม. (คร่ึงยศ  บุรุษ)        ๓๑ 
 -  ป.ช. ประดบัร่วมกบั ป.ม. (เตม็ยศ  สตรี)        ๓๒ 

 -  ป.ช. ประดบัร่วมกบั ป.ม. (คร่ึงยศ  สตรี)        ๓๓ 

 -  ม.ว.ม.   ประดบัร่วมกบั ป.ช. (เตม็ยศ  บุรุษ)      ๓๔ 

 -  ม.ว.ม.   ประดบัร่วมกบั ป.ช. (คร่ึงยศ  บุรุษ)        ๓๕ 

 -  ม.ว.ม.   ประดบัร่วมกบั ป.ช. (เตม็ยศ  สตรี)       ๓๖ 

 -  ม.ว.ม.   ประดบัร่วมกบั ป.ช. (คร่ึงยศ  สตรี)        ๓๗ 

 -  ม.ป.ช.   ประดบัร่วมกบั ม.ว.ม. (เตม็ยศ  บุรุษ)        ๓๘ 

 -  ม.ป.ช.   ประดบัร่วมกบั ม.ว.ม. (คร่ึงยศ  บุรุษ)        ๓๙ 
 -  ม.ป.ช.   ประดบัร่วมกบั ม.ว.ม. (เตม็ยศ  สตรี)        ๔๐ 
 -  ม.ป.ช.   ประดบัร่วมกบั ม.ว.ม. (คร่ึงยศ  สตรี)        ๔๑ 

 การแต่งกายส าหรับบุคคลซ่ึงไม่มีกฎหมายหรือขอ้บงัคบั  ๔๒ 

 ของทางราชการก าหนดใหมี้เคร่ืองแบบเฉพาะ   
 -  บุรุษ  แต่งกายดว้ยชุดขอเฝ้า        ๔๓-๔๔ 

 -  สตรี  แต่งกายดว้ยชุดไทย         ๔๕-๔๗ 

 เคร่ืองหมายดุมเส้ือและเคร่ืองหมายแพรแถบยอ่ ๔๘ 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

                   -  ตระกลูชา้งเผอืก  ๔๘ 

 -  ตระกลูมงกฎุไทย  ๔๙ 

 -  การประดบัเคร่ืองหมายดุมเส้ือส าหรับบุรุษ ๕๐ 
 -  การประดบัเคร่ืองหมายดุมเส้ือส าหรับสตรี ๕๑ 
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 หน้า 

 การแต่งกายประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามหมาย ๕๒ 

 ก าหนดการหรือก าหนดนดัหมายของทางราชการ 
   -  กรณีใหแ้ต่งกายเตม็ยศ ๕๒ 
   -  หมายก าหนดการระบุแต่งกายเตม็ยศมงกฎุไทย           ๕๓ 

   -  หมายก าหนดการระบุแต่งกายเตม็ยศชา้งเผอืก          ๕๔ 

   -  ไม่ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์            ๕๔-๕๕ 
      ตามท่ีออกช่ือในหมายก าหนดการหรือก าหนด 

นดัหมายของทางราชการ 
   -  กรณีใหแ้ต่งกายคร่ึงยศ ๕๕ 

   -  ขอ้ควรรู้ ๕๕ 

   -  การประดบัเคร่ืองหมายเขม็พระราชทาน                 ๕๖-๕๗ 

 ขอ้ผดิพลาดเก่ียวกบัการแต่งกายท่ีมกัพบเห็นอยูเ่สมอ ๕๗ 



พระราชพธีิ  รัฐพธีิ  พธีิ 
 

 ในรอบปีปฏิทินหลวงหน่ึงๆ   ไดก้ ำหนดวนัพระรำชพิธีและรัฐพิธีไว้
บำงพระรำชพิธี  หรือรัฐพิธี  จะก ำหนดวันท่ีและเดือนไว้แน่นอน  เช่น    
พระรำชพิธีสงกรำนต์  วนัพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช
และวนัท่ีระลึกมหำจกัรีบรมรำชวงศ ์  เป็นตน้  ส่วนพระรำชพิธีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทำงศำสนำจะก ำหนดไวเ้ป็นวนัขำ้งข้ึนขำ้งแรมและเดือน  เช่น  พระรำชพิธีทรง
บ ำเพ็ญพระรำชกุศลมำฆบูชำ   พระรำชพิธีทรงบ ำเพญ็พระรำชกุศลวิสำขบูชำ
พระรำชพิธีทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศลถวำยผำ้พระกฐิน  เป็นตน้ ซ่ึงพระบำทสมเด็จ
พระเจำ้อยู่หัวจะเสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในวนั
ดงักล่ำว   หรือจะทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ ให้พระบรมวงศำนุวงศ์พระองค์
ใดพระองค์หน่ึงเป็นผูแ้ทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจแทน
พระองค ์ หรือจะทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ  ใหอ้งคมนตรีเป็นผูแ้ทนพระองคไ์ป 
 ปฏิบติักรณียกิจแทน 
               พระรำชพิธีและรัฐพิธีมีควำมหมำยแตกต่ำงกนั  ดงัน้ี 
               พระราชพิธี    หมำยถึง  งำนท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรง 
พระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ ก ำหนดไวเ้ป็นประจ ำตำมรำชประเพณี   ซ่ึงจะเสด็จ 
พระรำชด ำเนินไปทรงประกอบพิธี    ก่อนถึงงำนพระรำชพิธีจะทรงพระกรุณำ
โปรดเกลำ้ฯ  ให้มีหมายก าหนดการพระรำชพิธีท่ีจะเสด็จพระรำชด ำเนินไป
ทรงประกอบพระรำชกรณียกิจ  (โปรดสงัเกตค ำวำ่หมำยก ำหนดกำร)  โดยปกติ
แล้วผูมี้ต ำแหน่งเฝ้ำฯ  มีหน้ำท่ีจะต้องไปเข้ำเฝ้ำฯ  ในพระรำชพิธีดังกล่ำว   
เว ้นแต่จะเป็นพระรำชพิธีส่วนพระองค์หรือเป็นกำรภำยใน  นอกจำกน้ี   
ในระหวำ่งปีอำจทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ  ใหมี้พระรำชพิธีต่ำงๆ ในโอกำสท่ี
ส ำคัญเพ่ิมจำกพระรำชพิธีประจ ำปี  ดังเช่นท่ีผ่ำนมำ   อำทิ  พระรำชพิธี
รัชดำภิเษก  พระรำชพิธีรัชมงัคลำภิเษก  พระรำชพิธีกำญจนำภิเษก  เป็นตน้   



- ๒ - 

           รัฐพิธี   หมำยถึง  งำนท่ีรัฐบำลกรำบบังคมทูลขอพระมหำกรุณำให้
ทรงรับไว้เป็ นงำนรัฐพิ ธี     มีหมำยก ำหนดกำรท่ี ก ำหนดไว้เป็ นประจ ำ  
ซ่ึงพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวัจะเสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงเป็นประธำนในพิธี
หรือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้มีผูแ้ทนพระองค์เสด็จพระราชด าเนินไป 
ทรงเป็นประธาน ซ่ึงเห็นไดว้า่แตกต่างจากพระราชพิธีท่ีว่าแทนท่ีพระมหากษตัริย์
จะทรงก าหนด    กลบัเป็นว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายก าหนด  แลว้ขอพระราชทานอญัเชิญ
เสด็จพระราชด าเนิน   นอกจากน้ีจะมีรัฐพิธีท่ีส าคญัและไม่ไดจ้ดัข้ึนเป็นประจ าปี   
ได้แก่   รัฐพิ ธีเสด็จพระราชด าเนินเปิดประชุมรัฐสภา ซ่ึงจะมีข้ึนหลังจากมี 
การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแล้ว  และได้น าความกราบบังคมทูล 
พระกรุณาขอพระราชทานอญัเชิญเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดสมยัประชุมรัฐสภา 
                 พิธี  หมายถึง  งานท่ีผูใ้ดก็ตามสามารถจดัข้ึนตามลทัธิ   ตลอดจน
แบบอยา่งธรรมเนียมประเพณีการปฏิบติัของในแต่ละสังคมหรือทอ้งถ่ิน อาทิเช่น   
พิธีแต่งงาน  พิธีศพ  พิธีอุปสมบท  เป็นต้น  อย่างไรก็ตามอาจมีพิธีส าคัญของ
พระมหากษตัริยห์รือรัฐบาล  แต่มิไดก้ าหนดเป็นพระราชพิธี  หรือรัฐพิธี  เช่น  
พิธีรับรองพระราชอาคันตุกะ และพิธีรับรองผูน้ าหรือประมุขต่างประเทศท่ี
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล  เป็นตน้ 

            ผูท่ี้เข้าร่วมในพิธีต่างๆ ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่ฐานะตาม
สถานการณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองน้ีไวม้าก     
เช่นเดียวกบัสังคมประเทศท่ีมีความเจริญทางดา้นจิตใจ โดยไดถื้อปฏิบัติกนั
เป็นแบบแผนการวางตวัในการเขา้สังคมไว ้ อนัเป็นวฒันธรรมท่ีสืบทอดมา
ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั   บุคคลในแต่ละฐานะของสังคมก็จะมีวิธีปฏิบัติใน 
แต่ละเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกนัไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขา้เฝ้าทูลละอองธุลี 
พระบาทในพระราชพิธี    รัฐพิธี    และในโอกาสต่าง ๆ  โดยก าหนดไวเ้ป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติ   ซ่ึงผูมี้ฐานะเป็นข้าราชการ   รวมทั้ งผูท่ี้ด  ารงต าแหน่ง
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ผูบ้ริหารระดบัสูงของประเทศตอ้งให้ความส าคญัในการวางตวัและประพฤติ
ตนตามแบบแผน  เพ่ือใหเ้ป็นท่ียอมรับและยกยอ่งของบุคคลโดยทัว่ไป 

 จากความส าคญัของพระราชพิธี   รัฐพิธี   และพิธีดงัท่ีกล่าวขา้งตน้นั้น   
สมาชิกรัฐสภาเป็นบุคคลหน่ึงซ่ึงมีฐานะในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง
ของประเทศฝ่ายนิติบญัญติั  และจะตอ้งเป็นผูเ้ขา้เฝ้าฯ  ในพระราชพิธี  รัฐพิธี     
และในโอกาสต่าง ๆ  เช่นกนั   ฉะนั้น  สมาชิกรัฐสภาจะตอ้งศึกษารายละเอียด
ของการแต่งกายเพ่ือถือปฏิบัติให้ถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในหมายก าหนดการ   
หมายรับสั่งของส านักพระราชวงั  หรือก าหนดนัดหมายของทางราชการ    
การแต่งกายในการเขา้เฝ้าฯ   จะก าหนดไวเ้ป็นเคร่ืองแบบพิธีการ  ดงัน้ี 

                   ๑.   เคร่ืองแบบปกตขิาว 
                             -  บุรุษ (เส้ือขาว   กางเกงขาว) 
                             -  สตรี (เส้ือขาว   กระโปรงขาว) 
                        -  ใหป้ระดบัแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 
ประเภทของงานในการแต่งเคร่ืองแบบปกติขาว : ใชใ้นงาน เช่น พิธีวางศิลาฤกษ ์ 
พิธีเปิดสถานท่ีราชการ  งานเล้ียงท่ีเก่ียวกบัราชการ  การรับเสด็จพระราชด าเนิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์   งานวางพระมาลา
อนุสาวรียต่์าง ๆ    งานส่วนตวั  เช่น   งานมงคลสมรส    งานพระราชทานเพลิงศพ 
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ตวัอย่าง      การแต่งกายปกตขิาว 

 
 

 
 

 

 

บุรุษ   

สตรี  
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 ๒.  เคร่ืองแบบปกตขิาวประดบัเหรียญ  (เฉพาะกรณีหมายก าหนดการ
ก าหนดว่าให้แต่งเคร่ืองแบบปกตขิาวประดบัเหรียญ) 
                             -  บุรุษ (เส้ือขาว   กางเกงขาว) 
                             -  สตรี (เส้ือขาว   กระโปรงขาว) 
                             -  ให้ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญท่ีระลึก   
เช่น   เหรียญท่ีระลึกพระราชพิ ธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร เหรียญท่ีระลึกพระราชพิ ธีสถาปนาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   เหรียญท่ีระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์   
๒๐๐  ปี  เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ   
พระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา   เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี พระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา  เป็นตน้ โดยไม่ประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
และแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 

 
 

   ด้านหน้าสตรี                                                       ด้านหลงับุรุษ 

         เหรียญที่ระลกึพระราชพธีิสถาปนาสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร  
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ด้านหน้าสตรี                                                              ด้านหลงับุรุษ 

           เหรียญที่ระลกึพระราชพธีิสถาปนาสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
 
 

 

  บุรุษ                                                                                                        สตรี 

                                  เหรียญท่ีระลกึสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  ๒๐๐  ปี     
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             บุรุษ                               สตรี 

  เหรียญเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์  พระบรมราชินีนาถ  พระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา 
 
 

 

ด้านหน้าสตรี                                                                  ด้านหลงับุรุษ 

เหรียญเฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา 
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สตรี                                บุรุษ 

เหรียญเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหามงคลสมัย  พระราชพธีิเฉลมิพระชนมายุ  ๖๐  พรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 

ตวัอย่าง    การแต่งกายปกตขิาวประดบัเหรียญ 

 

 
 

 

บุรุษ   

สตรี  
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 ๓.  เคร่ืองแบบเตม็ยศและเคร่ืองแบบคร่ึงยศ 

                -  บุรุษ (เส้ือขาว กางเกงด า)  
                             -  สตรี (เส้ือขาว  กระโปรงด า) 
                             -  ประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีไดรั้บพระราชทาน 

                        -  ผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต ่ากวา่สายสะพาย
การแต่งกายเตม็ยศและคร่ึงยศนั้นแต่งกายเหมือนกนั 

       -  ผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย   
        การแต่งกายเตม็ยศและคร่ึงยศนั้นแต่งกายเหมือนกนั   
                                เว้นแต่คร่ึงยศไม่ต้องสวมสายสะพาย 
ประเภทของงานในการแต่งเคร่ืองแบบเต็มยศ :  พระราชพิธีเปิดสมยัประชุม
รัฐสภาพระราชพิธีถวายผา้พระกฐิน   พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา    
พระราชพิธีฉตัรมงคลงานสโมสรสนันิบาต  ท าเนียบรัฐบาล           

ประเภทของงานในการแต่งเคร่ืองแบบคร่ึงยศ :   ส่วนมากเป็นงานซ่ึงพระบาทสมเดจ็ 
พระเจา้อยู่หัวเสด็จพระราชด าเนิน  แต่เป็นงานท่ีมีความส าคญัรองไปจากงาน
ซ่ึงตอ้งแต่งเคร่ืองแบบเตม็ยศ 

           ก. การแต่งกายเตม็ยศและคร่ึงยศของผู้ได้รับพระราชทาน
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ช้ันต ่ากว่าสายสะพาย ส าหรับผูไ้ดรั้บพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดงัชั้นต่อไปน้ี 
                            ๑.  บ.ช.  และ บ.ม. (บุรุษ  หนา้   ๑๑   สตรี     หนา้   ๑๒) 
 ๒. จ.ม.  และ บ.ช.  (บุรุษ  หนา้   ๑๓  สตรี     หนา้   ๑๔) 
 ๓.  จ.ช.  และ จ.ม. (บุรุษ  หนา้   ๑๕  สตรี     หนา้   ๑๖) 
 ๔.  ต.ม.  และ จ.ช.  (บุรุษ  หนา้   ๑๗  สตรี     หนา้   ๑๙) 
 ๕.  ต.ช.  และ ต.ม. (บุรุษ  หนา้   ๑๙   สตรี     หนา้   ๒๐) 
 ๖.  ท.ม.  และ ต.ช. (บุรุษ  หนา้   ๒๑   สตรี    หนา้   ๒๒) 
 ๗. ท.ช.  และ ท.ม. (บุรุษ  หนา้   ๒๓   สตรี    หนา้   ๒๔) 
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บ.ช. ประดบัร่วมกบั บ.ม. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ / คร่ึงยศ) 
ดวงตรา บ.ช. และดวงตรา บ.ม. หอ้ยกบัแพรแถบประดบัท่ี 

                                      อกเส้ือเบ้ืองซา้ยเหนือปกกระเป๋าร่วมกบัเหรียญ 

  ราชอิสริยาภรณ์อ่ืน ๆ 

 

 
 

 
 

 

ดวงตรา บ.ช. 

ดวงตรา บ.ม. 

เหรียญราช
อสิริยาภรณ์ 
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                             บ.ช. ประดบัร่วมกบั บ.ม.  (เตม็ยศ / คร่ึงยศ)  

                                ดวงตรา บ.ช.  และดวงตรา บ.ม.  หอ้ยกบัแพรแถบประดบัท่ี 
อกเส้ือเบ้ืองซา้ยร่วมกบัเหรียญราชอิสริยาภรณ์อ่ืน ๆ 

 

 

 
 

 

 

ดวงตรา บ.ช. 

ดวงตรา บ.ม. 

เหรียญราช
อสิริยาภรณ์ 
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จ.ม. ประดบัร่วมกบั บ.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ / คร่ึงยศ) 
ดวงตรา จ.ม.  และดวงตรา บ.ช.   หอ้ยกบัแพรแถบประดบัท่ี 

                                     อกเส้ือเบ้ืองซา้ยเหนือปกกระเป๋าร่วมกบัเหรียญ 

    ราชอิสริยาภรณ์อ่ืน ๆ 

 

 

 
 

 

 

ดวงตรา จ.ม. 

ดวงตรา บ.ช. 

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์ 
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จ.ม. ประดบัร่วมกบั บ.ช.  (เตม็ยศ / คร่ึงยศ) 
ดวงตรา จ.ม.   และดวงตรา บ.ช.  หอ้ยกบัแพรแถบประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย

ร่วมกบัเหรียญราชอิสริยาภรณ์อ่ืน ๆ 

 
 

 

 
 

 

ดวงตรา จ.ม. 

ดวงตรา บ.ช. 

เหรียญราช
อสิริยาภรณ์ 
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จ.ช. ประดบัร่วมกบั จ.ม. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ / คร่ึงยศ) 
ดวงตรา จ.ช.  และดวงตรา จ.ม.   หอ้ยกบัแพรแถบประดบัท่ี 

                                      อกเส้ือเบ้ืองซา้ยเหนือปกกระเป๋าร่วมกบัเหรียญ 

  ราชอิสริยาภรณ์อ่ืน ๆ  
 

 
 

 
 

 

ดวงตรา จ.ช. 

ดวงตรา จ.ม. 

และเหรียญราช
อสิริยาภรณ์ 
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เหรียญราช
อสิริยาภรณ์ 

จ.ช. ประดบัร่วมกบั จ.ม.  (เตม็ยศ / คร่ึงยศ) 
ดวงตรา จ.ช.  และดวงตรา จ.ม.  หอ้ยกบัแพรแถบประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 

ร่วมกบัเหรียญอิสริยาภรณ์อ่ืน ๆ 

 
 

 

 

 

 

ดวงตรา จ.ช. 

ดวงตรา จ.ม. 
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ต.ม. ประดบัร่วมกบั  จ.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ / คร่ึงยศ) 
            ดวงตรา ต.ม.   หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ  แพรแถบลอดออก 

 ระหวา่งตะขอตวัล่างกบัดุมเมด็แรก 

   ดวงตรา จ.ช.   หอ้ยกบัแพรแถบประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 

                                              เหนือปกกระเป๋าร่วมกบัเหรียญราชอิสริยาภรณ์อ่ืนๆ 
 

 

 
 

เหรียญราช 
อสิริยาภรณ์ 

ดวงตรา จ.ช. 

ดวงตรา ต.ม. 
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ต.ม. ประดบัร่วมกบั  จ.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ / คร่ึงยศ) 
ดวงตรา ต.ม.  หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเส้ือตวัในให้

ดวงตราทบัผา้ผกูคอ และส่วนสูงสุดของดวงตราจรดเง่ือนผา้ผกูคอ 

ดวงตรา จ.ช.  หอ้ยกบัแพรแถบประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยร่วมกบัเหรียญ 
ราชอิสริยาภรณ์อ่ืน ๆ 

 

 
 

ดวงตรา ต.ม. 

ดวงตรา จ.ช. 

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์   
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ต.ช. ประดบัร่วมกบั  ต.ม. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ / คร่ึงยศ) 
ดวงตรา ต.ช.  ห้อยกับแพรแถบสวมคอ  แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอ 

ตวัล่างดุมเมด็แรก 

ดวงตรา ต.ม.   หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ  แพรแถบลอดออกจากรังดุมเมด็ท่ีสอง
โดยใหอ้ยูใ่ตดุ้ม 

เหรียญราชอสิริยาภรณ์  ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยเหนือปกกระเป๋า 
 

 

 
 

ดวงตรา ต.ช. 

ดวงตรา ต.ม. 

เหรียญราช
อสิริยาภรณ์   
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ต.ช. ประดบัร่วมกบั  ต.ม.  และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ / คร่ึงยศ) 
ดวงตรา ต.ช.  หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเส้ือตวัใน 

โดยให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ และส่วนสูงสุดของดวงตรา 
จรดเง่ือนผา้ผกูคอ 

ดวงตรา ต.ม. หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเส้ือตวัใน 
โดยใหด้วงตราทบัผา้ผกูคอ และอยูก่วา่ดวงตรา ต.ช. 

เหรียญราชอสิริยาภรณ์  ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 

 

ดวงตรา ต.ช. 

ดวงตรา ต.ม. 

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์   
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ท.ม. ประดบัร่วมกบั  ต.ช.  และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ / คร่ึงยศ) 
ดวงตรา ท.ม.  หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ  แพรแถบลอดออกระหวา่งตะขอตวัล่าง

กบัดุมเมด็แรก 
ดวงตรา ต.ช.    หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ  แพรแถบลอดออกจากรังดุมเมด็ท่ีสอง

โดยใหอ้ยูใ่ตดุ้ม 

ดารา ท.ม.         ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยเหนือปกกระเป๋า 
 

 
 

ดวงตรา ท.ม. 

ดวงตรา ต.ช. 
ดารา ท.ม.          

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์   



- ๒๒ - 
 

      ท.ม. ประดบัร่วมกบั  ต.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ / คร่ึงยศ)  
ดวงตรา ท.ม.  ห้อยกบัแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากปกเส้ือตวัใน 

โดยให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ และส่วนสูงสุดของดวงตรา 
จรดเง่ือนผา้ผกูคอ 

ดวงตรา ต.ช.  หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากใตป้กเส้ือตวัใน 
โดยใหด้วงตราทบัผา้ผกูคอ และอยูต่  ่ากวา่ดวงตรา ท.ม 

ดารา ท.ม.         ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย ต ่ากวา่เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 

 

ดวงตรา ต.ช. 

ดวงตรา ท.ม. 

ดารา ท.ม.          

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์   



- ๒๓ - 
 

ท.ช. ประดบัร่วมกบั  ท.ม.  และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ / คร่ึงยศ) 
ดวงตรา ท.ช. หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ  แพรแถบลอดออกระหวา่งตะขอตวัล่าง 

กบัดุมเมด็แรก 
ดวงตรา ท.ม.  หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ  แพรแถบลอดออกจากรังดุมเมด็ท่ีสอง

โดยใหอ้ยูใ่ตดุ้ม 

ดารา ท.ช.       ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ม.       ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา ท.ช. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยเหนือปกกระเป๋า 
 

 

 

ดารา ท.ช.          

ดารา ท.ม.         

ดวงตรา ท.ช. 

ดวงตรา ท.ม. 

เหรียญราช
อสิริยาภรณ์   



- ๒๔ - 
 

ท.ช. ประดบัร่วมกบั  ท.ม. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ / คร่ึงยศ) 
ดวงตรา ท.ช.  หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากใตป้กเส้ือตวัในโดย

ใหด้วงตราทบัผา้ผกูคอ และส่วนสูงสุดของดวงตราจรดเง่ือนผา้ผูกคอ 
ดวงตรา ท.ม.  หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากใตป้กเส้ือในโดยให้

ดวงตราทบัผา้ผกูคอ และอยูต่  ่ากวา่ดวงตรา ท.ช. 
ดารา ท.ช.        ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย ต ่ากวา่เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
ดารา ท.ม.        ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา ท.ช. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย  

 

ดวงตรา ท.ม.         

ดวงตรา ท.ช. 
เหรียญราช 
อสิริยาภรณ์   

ดารา ท.ม. 

ดารา ท.ช. 



- ๒๕ - 
 

 ข. การแต่งกายเตม็ยศและคร่ึงยศของผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   
ช้ันสายสะพาย ส ำหรับผูไ้ดรั้บพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ดงัชั้นต่อไปน้ี 
              ๑.  ป.ม.      และ    ท.ช. 
    (เตม็ยศ    บุรุษ หนำ้   ๒๖   คร่ึงยศ     บุรุษ     หนำ้   ๒๗) 
    (เตม็ยศ    สตรี หนำ้   ๒๘   คร่ึงยศ     สตรี     หนำ้   ๒๙) 
                 ๒.  ป.ช.    และ    ป.ม.    
     (เตม็ยศ    บุรุษ หนำ้   ๓๐    คร่ึงยศ     บุรุษ     หนำ้   ๓๑) 
      (เตม็ยศ    สตรี หนำ้   ๓๒   คร่ึงยศ     สตรี     หนำ้   ๓๓) 
 ๓.  ม.ว.ม.    และ      ป.ช. 
    (เตม็ยศ    บุรุษ หนำ้   ๓๔   คร่ึงยศ     บุรุษ     หนำ้   ๓๕) 
    (เตม็ยศ    สตรี หนำ้   ๓๖    คร่ึงยศ     สตรี     หนำ้   ๓๗) 
 ๔. ม.ป.ช.    และ    ม.ว.ม. 
    (เตม็ยศ    บุรุษ หนำ้   ๓๘    คร่ึงยศ     บุรุษ    หนำ้   ๓๙) 
    (เตม็ยศ    สตรี หนำ้   ๔๐     คร่ึงยศ     สตรี    หนำ้   ๔๑) 
 

 

                      หมายเหตุ ป.ม.   สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 

   ป.ช.   สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 

   ม.ว.ม. สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 
   ม.ป.ช. สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 
 
 
 
 



- ๒๖ - 
 

ป.ม. ประดบัร่วมกบั  ท.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ) 
ดวงตรา ป.ม.  หอ้ยกบัสายสะพาย   สะพำยบ่ำขวำเฉียงลงทำงซำ้ย 
ดวงตรา ท.ช.  หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ  แพรแถบลอดออกระหวา่งตะขอ 

ตวัล่างกบัดุมเมด็แรก 
ดารา ป.ม.        ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ช.        ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา ป.ม. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยเหนือปกกระเป๋า 
 

 
 

ดวงตรา ป.ม. 

ดวงตรา ท.ช. 

ดารา ป.ม.         

ดารา ท.ช.         

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์   



- ๒๗ - 
 

ป.ม. ประดบัร่วมกบั  ท.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (คร่ึงยศ) 
ดวงตรา ท.ช.   หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ  แพรแถบลอดออกระหวำ่งตะขอ 

ตวัล่ำงกบัดุมเมด็แรก 
ดารา ป.ม.        ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ท.ช.        ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา ป.ม. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยเหนือปกกระเป๋า  
                          (ไม่สวมสายสะพาย) 
 

 
 

ดวงตรา ท.ช. 

ดารา ป.ม.         

ดารา ท.ช.         

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์   



- ๒๘ - 
 

ป.ม. ประดบัร่วมกบั  ท.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ) 
ดวงตรา ป.ม.  หอ้ยกบัสายสะพาย   สะพำยบ่ำขวำเฉียงลงทำงซำ้ย 
ดวงตรา ท.ช.     หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดจากปกเส้ือตวัในโดยให ้

ดวงตราทบัผา้ผกูคอ และส่วนสูงสุดของดวงตราจรดเง่ือนผา้ผกูคอ 
ดารา ป.ม.         ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย ต ่ากวา่เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
ดารา ท.ช.         ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา ป.ม. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  เช่นเหรียญจกัรพรรดิมาลา เหรียญเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ 

ใหป้ระดบัโดยใชแ้พรแถบแบบบุรุษ 

ดวงตรา ป.ม. 

ดารา ป.ม. 

ดารา ท.ช. 

ดวงตรา ท.ช. 

เหรียญราชอสิริยาภรณ์ 



- ๒๙ - 
 

ป.ม. ประดบัร่วมกบั  ท.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (คร่ึงยศ) 
ดวงตรา ท.ช.   หอ้ยกบัแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดจากปกเส้ือตวัในโดยให ้

ดวงตราทบัผา้ผกูคอ และส่วนสูงสุดของดวงตราจรดเง่ือนผา้ผกูคอ 
ดารา ป.ม.        ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 
ดารา ท.ช.        ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา ป.ม. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  เช่นเหรียญจกัรพรรดิมาลา เหรียญเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ  

ใหป้ระดบัโดยใชแ้พรแถบแบบบุรุษ  

                           (ไม่สวมสายสะพาย) 

 

ดวงตรา ท.ช. 

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์   

ดารา ป.ม.         
ดารา ท.ช.         



- ๓๐ - 
 

ป.ช. ประดบัร่วมกบั  ป.ม. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ) 
ดวงตรา ป.ช.  หอ้ยกบัสายสะพาย   สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซา้ย 
ดารา ป.ช.        ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ม.        ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา ป.ช. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยเหนือปกกระเป๋า 
 

 
 

 

ดารา ป.ช.         

ดารา ป.ม.         

ดวงตรา ป.ช. 

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์   



- ๓๑ - 
 

ป.ช. ประดบัร่วมกบั  ป.ม. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (คร่ึงยศ) 
ดารา ป.ช.        ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ม.        ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา ป.ช. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยเหนือปกกระเป๋า  
           (ไม่สวมสายสะพาย) 
 

 

 
 

 

 

ดารา ป.ช.         

ดารา ป.ม.         

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์   



- ๓๒ - 
 

ป.ช. ประดบัร่วมกบั  ป.ม. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ) 
ดวงตรา ป.ช.  หอ้ยกบัสายสะพาย   สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซา้ย 
ดารา ป.ช.         ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 
ดารา ป.ม.        ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา ป.ช. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  เช่นเหรียญจกัรพรรดิมาลา เหรียญเฉลิมพระเกียรติต่างๆ 

ใหป้ระดบัโดยใชแ้พรแถบแบบบุรุษ 
 

 

ดารา ป.ช. 

ดารา ป.ม.         

ดวงตรา ป.ช. 

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์   



- ๓๓ - 
 

ป.ช. ประดบัร่วมกบั  ป.ม. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (คร่ึงยศ) 
ดารา ป.ช.        ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 
ดารา ป.ม.        ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา ป.ช. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  เช่นเหรียญจกัรพรรดิมาลา เหรียญเฉลิมพระเกียรติต่างๆ 

ใหป้ระดบัโดยใชแ้พรแถบแบบบุรุษ 

 (ไม่สวมสายสะพาย) 
 

 
 

ดารา ป.ช.         

ดารา ป.ม.         

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์   



- ๓๔ - 
 

ม.ว.ม. ประดบัร่วมกบั  ป.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เต็มยศ) 
ดวงตรา ม.ว.ม.  หอ้ยกบัสายสะพาย   สะพายบ่าซา้ยเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ว.ม.       ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ช.           ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยเหนือปกกระเป๋า 
 

 
 

 

 

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์   

ดารา ม.ว.ม.        

ดารา ป.ช.            

ดวงตรา ม.ว.ม. 



- ๓๕ - 
 

ม.ว.ม. ประดบัร่วมกบั  ป.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (คร่ึงยศ) 
ดารา ม.ว.ม.     ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ป.ช.        ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา  ม.ว.ม. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยเหนือปกกระเป๋า  
 (ไม่สวมสายสะพาย) 

 

 
 

 

 

 

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์   
ดารา ม.ว.ม.      

ดารา ป.ช.         



- ๓๖ - 
 

ม.ว.ม. ประดบัร่วมกบั  ป.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เต็มยศ) 
ดวงตรา ม.ว.ม.  หอ้ยกบัสายสะพาย   สะพายบ่าซา้ยเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ว.ม.       ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 
ดารา ป.ช.           ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา  ม.ว.ม. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  เช่นเหรียญจกัรพรรดิมาลา   เหรียญเฉลิมพระเกียรติต่างๆ 

ใหป้ระดบัโดยใชแ้พรแถบแบบบุรุษ 

 

 

 

เหรียญราช
อสิริยาภรณ์   

ดารา ม.ว.ม.        

ดารา ป.ช.            

ดวงตรา ม.ว.ม. 



- ๓๗ - 
 

ม.ว.ม. ประดบัร่วมกบั  ป.ช. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (คร่ึงยศ) 
ดารา ม.ว.ม.     ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 
ดารา ป.ช.        ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา  ม.ว.ม. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  เช่นเหรียญจกัรพรรดิมาลา เหรียญเฉลิมพระเกียรติต่างๆ 

ใหป้ระดบัโดยใชแ้พรแถบแบบบุรุษ 

                               (ไม่สวมสายสะพาย) 
 

 
 

เหรียญราช
อสิริยาภรณ์   

ดารา ม.ว.ม.      

ดารา ป.ช.         



- ๓๘ - 
 

ม.ป.ช. ประดบัร่วมกบั  ม.ว.ม. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ) 
ดวงตรา ม.ป.ช.  หอ้ยกบัสายสะพาย   สะพายบ่าซา้ยเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ป.ช.       ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ม.ว.ม.        ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา  ม.ป.ช. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยเหนือปกกระเป๋า 
 

 

เหรียญราช 

อสิริยาภรณ์   
ดารา ม.ป.ช.        

ดารา ม.ว.ม.         

ดวงตรา ม.ป.ช. 



- ๓๙ - 
 

ม.ป.ช. ประดบัร่วมกบั  ม.ว.ม. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (คร่ึงยศ) 
ดารา ม.ป.ช.    ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยใตช้ายปกกระเป๋า 
ดารา ม.ว.ม.    ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา  ม.ป.ช. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยเหนือปกกระเป๋า  
                      (ไม่สวมสายสะพาย) 
 

 

 
 

 

เหรียญราช 
อสิริยาภรณ์   

ดารา ม.ป.ช.     

ดารา ม.ว.ม.     



- ๔๐ - 
 

ม.ป.ช. ประดบัร่วมกบั  ม.ว.ม. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (เตม็ยศ) 
ดวงตรา ม.ป.ช.  หอ้ยกบัสายสะพาย   สะพายบ่าซา้ยเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ป.ช.        ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 
ดารา ม.ว.ม.        ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา  ม.ป.ช. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  เช่นเหรียญจกัรพรรดิมาลา เหรียญเฉลิมพระเกียรติต่างๆ 

ใหป้ระดบัโดยใชแ้พรแถบแบบบุรุษ 

 

 

 
 

เหรียญราช
อสิริยาภรณ์   

ดารา ม.ป.ช.         

ดารา ม.ว.ม.         

ดวงตรา ม.ป.ช. 



- ๔๑ - 
 

ม.ป.ช. ประดบัร่วมกบั  ม.ว.ม. และเหรียญราชอสิริยาภรณ์ (คร่ึงยศ) 
ดารา ม.ป.ช.     ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 
ดารา ม.ว.ม.     ประดบัในระดบัต ่ากวา่ดารา  ม.ป.ช. เยื้องไปทางซา้ย 
เหรียญราชอสิริยาภรณ์  เช่นเหรียญจกัรพรรดิมาลา เหรียญเฉลิมพระเกียรติต่างๆ 

ใหป้ระดบัโดยใชแ้พรแถบแบบบุรุษ 

 (ไม่สวมสายสะพาย) 
 

 
 

 

เหรียญราช 
อสิริยาภรณ์   

ดารา ม.ป.ช.      

ดารา ม.ว.ม.      



- ๔๒ - 
 

 ๔.  การแต่งกายส าหรับบุคคลซ่ึงไม่มกีฎหมายหรือข้อบังคับของ
ทางราชการก าหนดให้มเีคร่ืองหมายเฉพาะ    
                        บุคคลทั่วไปซ่ึงไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของทางราชการ
ก าหนดให้มีเคร่ืองแบบเฉพาะ  ในโอกาสเขา้เฝ้าฯ  ในงานพระราชพิธี  หรือ 
เขา้ร่วมในงานรัฐพิธีต่าง ๆ ท่ีจะต้องแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบพิธีการประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ก าหนดใหแ้ต่งกาย ดงัน้ี                                          
                        ๔.๑  บุรุษ   แต่งกายด้วยชุดขอเฝ้าเต็มยศ  ชุดขอเฝ้าคร่ึงยศ  
หรือชุดขอเฝ้าปกติขาว  แลว้แต่กรณี 

 

 

 
 

เคร่ืองประกอบการแต่งกายชุดขอเฝ้า 
 

 



- ๔๓ - 
 

ตวัอย่าง      ชุดขอเฝ้า 

 
เตม็ยศ 

 
คร่ึงยศ 



- ๔๔ - 
 

ตวัอย่าง      ชุดขอเฝ้า 

 
ปกติขาว 

 
ปกติขาวประดบัเหรียญ 



- ๔๕ - 
 

 ๔.๒  สตรี   แต่งกายชุดไทยจิตรลดา  ชุดไทยอมรินทร์  และ 
ชุดไทยบรมพิมาน   ประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   หรือแต่งกายชุดไทยเรือนตน้   
ชุดไทยจิตรลดา   ชุดไทยอมรินทร์  และชุดไทยบรมพิมาน ประดบัดุมเส้ือ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แลว้แต่กรณี 

 

              ตวัอย่าง     กรณีแต่งกายชุดไทยประดบัเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

 

 
ชุดไทยบรมพมิาน  ประดบัมหาวชิรมงกุฎ 

 

 

 

 



- ๔๖ - 
 

 
ชุดไทยบรมพมิาน  ประดบัประถมาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 
ชุดไทยบรมพมิาน  ประดบัทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 



- ๔๗ - 
 

 
ชุดไทยจิตรลดา  ประดบัจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

 

 
ชุดไทยอมรินทร์  ประดบัเหรียญเงินมงกุฎไทย 

 



- ๔๘ - 
 

 ๕.  เคร่ืองหมายดุมเส้ือและเคร่ืองหมายแพรแถบย่อเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

                                                                               
๕.๑  ตระกลูช้างเผอืก 

 

 

๑.    มหาปรมาภรณ์ช้างเผอืก (ม.ป.ช.)   

๒.   ประถมาภรณ์ช้างเผอืก  (ป.ช.)   

๓.   ทวตียิาภรณ์ช้างเผอืก  (ท.ช.)   

๔.   ตริตาภรณ์ช้างเผอืก  (ต.ช.) 
๕.   จตุัรถาภรณ์ช้างเผอืก  (จ.ช.)   

๖.    เบญจมาภรณ์ช้างเผอืก  (บ.ช.) 
 

 

 

 

      ๕             ๖ 

     ๑                 ๒               ๓              ๔ 



- ๔๙ - 
 

๕.๒  ตระกลูมงกฎุไทย 
 

 

๑.    มหาวชิรมงกฎุ  (ม.ว.ม.) 
๒.   ประถมาภรณ์มงกฎุไทย (ป.ม.)   

๓.   ทวตียิาภรณ์มงกฎุไทย  (ท.ม.)   

๔.   ตริตาภรณ์มงกฎุไทย  (ต.ม.) 
๕.   จตุัรถาภรณ์มงกฎุไทย  (จ.ม.)   

                                                          ๖.    เบญจมาภรณ์มงกฎุไทย (บ.ม.) 
 

 

 

 

 

 

 

   ๑         ๒    ๓     ๔ 

       ๕              ๖ 



- ๕๐ - 
 

๕.๓  การประดบัเคร่ืองหมายดุมเส้ือ  ให้ประดบัดุมเส้ือเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

ท่ีมีล  าดบัเกียรติสูงสุดท่ีไดรั้บพระราชทานของตระกลูใดตระกลูหน่ึงเพียงตระกลูเดียว 
              ส าหรับบุรุษ   ใหป้ระดบัเป็นดุมเส้ือส าหรับชุดสากลและชุดไทย 
 

ตวัอย่าง 
 

 

             
 

                       ชุดสากล                                                                       ชุดไทย 
          ประดบัท่ีปกเส้ือดา้นล่าง                                            ประดบัท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ย 
          เบ้ืองซา้ยของเส้ือชั้นนอก                                   บริเวณปากกระเป๋าเส้ือใกลแ้นวรังดุม 

 

 

 



- ๕๑ - 
 

ส าหรับสตรี   ใชป้ระดบัไดเ้ฉพาะกบัชุดไทยเรือนตน้  ชุดไทยจิตรลดา  
ชุดไทยอมรินทร์  และชุดไทยบรมพิมาน 

                                                                                           
  ตวัอย่าง     

 

 
 

ชุดไทยอมรินทร์ประดบัเคร่ืองหมายดุมเส้ือมหาวชิรมงกุฎท่ีอกเส้ือเบือ้งซ้าย 

 

 

 

 

 

 



- ๕๒ - 
 

๖.  การแต่งกายประดบัเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ตามหมายก าหนดการหรือ
ก าหนดนัดหมายของทางราชการ    
                 ในหมายก าหนดการหรือก าหนดนัดหมายของทางราชการในพระราช
พิธีหรือรัฐพิธีต่าง ๆ  จะมีข้อความระบุการแต่งกายในแต่ละโอกาส  เช่น   
ใหแ้ต่งกายเตม็ยศ  คร่ึงยศหรือปกติขาว  แลว้แต่กรณี   ผูแ้ต่งกายตอ้งตรวจสอบ
หมายก าหนดการหรือขอ้ความท่ีระบุการแต่งกายในก าหนดนดัหมายของทาง
ราชการให้ชัดเจน  แลว้แต่งกายและประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกตอ้ง   
ทั้งน้ี  การท่ีจะประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ร่วมกบัการแต่งกายดงักล่าวตามท่ี
ระบุไวไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งนั้น  มีหลกัส าคญัท่ีควรทราบ  ดงัน้ี                                        
 ๖.๑  กรณีให้แต่งกายเต็มยศ  (เส้ือขาว  กางเกงหรือกระโปรงด า) 
                        (๑)  ไม่ระบุช่ือสายสะพายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

                               -  ผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต ่ากว่า
สายสะพายใหป้ระดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของแต่ละตระกลูท่ีไดรั้บ
พระราชทาน                                        
                                 -  ผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ให้สวมสายสะพายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดท่ีไดรั้บพระราชทานเพียง
สายเดียว โดยประดับดาราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้ นสูงสุดท่ีได้รับ
พระราชทานแต่ละตระกลูตามล าดบัเกียรติ            
                         (๒)  ระบุช่ือสายสะพายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

                                  -  ผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต ่ากว่า
สายสะพายใหป้ระดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของแต่ละตระกลูท่ีไดรั้บ
พระราชทาน                                      



- ๕๓ - 
 

                                  -  ผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ให้สวมสายสะพายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามท่ีระบุ   ซ่ึงแม้ว่าจะได้รับ
พระราชทานสายสะพายท่ีมีล าดบัเกียรติสูงกวา่กต็าม  เช่น 

                                  ก. หมายก าหนดการระบุแต่งกายเตม็ยศมงกฎุไทย    
                                       ผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ตอ้งปฏิบติั  ดงัน้ี 

 -  ไดรั้บ   ป.ม.  และ ท.ช.   ใหส้วมสายสะพาย   ป.ม.  
โดยประดบัดาราของ ป.ม.  และ  ท.ช.  ร่วมกนัตามล าดบั 

                                      -  ไดรั้บ   ป.ช.  และ ป.ม.    ใหส้วมสายสะพาย  ป.ม. 
โดยประดบัดาราของ  ป.ช.  และ  ป.ม.  ร่วมกนัตามล าดบั 

 (ข้อสังเกต  ถึงแมว้่าจะไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย
ชั้นสูงสุด ป.ช.  ก็ตาม   แต่หมายก าหนดการให้แต่งกายเต็มยศมงกุฎไทย      
ผูไ้ดรั้บพระราชทานตอ้งลดสายสะพายในการประดบัเป็น ป.ม.  แต่ดาราของ 
ป.ช.  คงประดับอยู่เหนือดาราของ ป.ม.  ตามปกติ     เพ่ือแสดงให้ทราบว่า
บุคคลน้ีเป็นผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดชั้น  ป.ช. แลว้)    
             -  ไดรั้บ  ม.ว.ม.  และ ป.ช.  ใหส้วมสายสะพาย   ม.ว.ม.  
โดยประดบัดาราของ ม.ว.ม.  และ  ป.ช.  ร่วมกนัตามล าดบั 

                         -  ไดรั้บ  ม.ป.ช.  และ ม.ว.ม.  ใหส้วมสายสะพาย  ม.ว.ม.  
โดยประดบัดาราของ ม.ป.ช.  และ  ม.ว.ม.  ร่วมกนัตามล าดบั 

(ข้อสังเกต    ถึงแมว้่าจะไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย
ชั้นสูงสุด  ม.ป.ช.  ก็ตาม    แต่หมายก าหนดการให้แต่งกายเต็มยศมงกุฎไทย    
ผูไ้ดรั้บพระราชทานตอ้งลดสายสะพายในการประดบัเป็น  ม.ว.ม.   แต่ดาราของ   
ม.ป.ช.  คงประดบัอยูเ่หนือดาราของ  ม.ว.ม.  ตามปกติ   เพ่ือแสดงใหท้ราบวา่บุคคล
น้ีเป็นผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดชั้น ม.ป.ช. แลว้)    



- ๕๔ - 
 

         ข. หมายก าหนดการระบุแต่งกายเตม็ยศช้างเผอืก                                          
                                       ผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ตอ้งปฏิบติั  ดงัน้ี 

                                       -  ได้รับ  ป.ม.  และ ท.ช.  ให้สวมสายสะพาย ป.ม.  
โดยประดบัดาราของ ป.ม.  และ ท.ช.  ร่วมกนัตามล าดบั  (เน่ืองจากยงัไม่ไดรั้บ
พระราชทานสายสะพายชา้งเผือกเป็นชั้นสูงสุดใหส้วมสายสะพาย ป.ม. ซ่ึงเป็น
ชั้นสูงสุดของผูไ้ดรั้บพระราชทาน)                                              
                        -  ไดรั้บ  ป.ช.  และ ป.ม.  ให้สวมสายสะพาย ป.ช.  
โดยประดบัดาราของ ป.ช.  และ  ป.ม.  ร่วมกนัตามล าดบั 

 -  ไดรั้บ  ม.ว.ม.  และ ป.ช.  ใหส้วมสายสะพาย  ป.ช.  
โดยประดบัดาราของ  ม.ว.ม.  และ  ป.ช.  ร่วมกนัตามล าดบั 

 (ข้อสังเกต    ถึงแมว้่าจะไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย
ชั้นสูงสุด  ม.ว.ม. ก็ตาม   แต่หมายก าหนดการให้แต่งกายเต็มยศช้างเผือก    
ผูไ้ดรั้บพระราชทานตอ้งลดสายสะพายในการประดบัเป็น  ป.ช. แต่ดาราของ  
ม.ว.ม. คงประดบัอยู่เหนือดาราของ  ป.ช.  ตามปกติ    เพ่ือแสดงให้ทราบว่า
บุคคลน้ีเป็นผูไ้ดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดชั้น  ม.ว.ม. แลว้) 
                          -  ไดรั้บ  ม.ป.ช.  และ ม.ว.ม.  ใหส้วมสายสะพาย   ม.ป.ช.  
โดยประดบัดาราของ ม.ป.ช.  และ  ม.ว.ม.  ร่วมกนัตามล าดบั 

                  ค. ไม่ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ตามทีอ่อกช่ือ 
ในหมายก าหนดการหรือก าหนดนัดหมายของทางราชการ  ใหส้วมสายสะพาย
ชั้นสูงสุดท่ีไดรั้บพระราชทาน โดยประดบัดาราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง
สุดของแต่ละตระกลูท่ีไดรั้บพระราชทาน  ตวัอยา่งเช่น หมายก าหนดใหแ้ต่งกาย
เต็มยศจักรี  เต็มยศจุลจอมเกลา้ ผูท่ี้ไม่ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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ตามท่ีระบุคือเต็มยศจกัรีและเตม็ยศจุลจอมเกลา้  ใหส้วมสายสะพายชั้นสูงสุดท่ี
ไดรั้บพระราชทาน 

 ๖.๒  กรณีให้แต่งกายคร่ึงยศ  (เส้ือขาว  กางเกงหรือกระโปรงด า)  
จะแต่งกายเช่นเดียวกบัเต็มยศ   โดยประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดท่ี
ไดรั้บพระราชทาน    เวน้แต่ผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้น
สายสะพาย   เม่ือประดบัดาราชั้นสูงสุดท่ีไดรั้บพระราชทานแต่ละตระกลูแลว้
ไม่ต้องสวมสายสะพาย 
 ๖.๓  กรณีให้แต่งกายปกตขิาว  (เส้ือขาว  กางเกงหรือกระโปรงขาว) 
ใหป้ระดบัแพรแถบย่อของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามชั้นตราท่ีไดรั้บพระราชทาน 
(ชั้นตราท่ีได้รับพระราชทานชั้นสูงสุดหรือชั้นสุดท้ายท่ีได้รับอยู่ล  าดบัแรก     
ส่วนล าดบัท่ีสองเป็นชั้นตราของเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองจากล าดบัแรก)    
แต่หากระบุให้แต่งกายปกติขาวประดับเหรียญ  ให้ประดับเฉพาะเหรียญ 
ราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ ท่ี ระลึ กท่ี อกเส้ื อเบ้ื องซ้ าย  โดยไม่ประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   ดาราหรือสายสะพาย  และแพรแถบยอ่   
 อน่ึง   ในกรณีเป็นงานศพซ่ึงมีก าหนดการระบุใหแ้ต่งกายเต็มยศ    
คร่ึงยศ   หรือปกติขาว  ไวทุ้กข ์ ใหส้วมปลอกแขนสีด าท่ีแขนเส้ือขา้งซา้ย 
 ๖.๔  ข้อควรรู้  
 -  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญบ าเหน็จความชอบ เช่น 
เหรียญจกัรมาลาเหรียญจกัรพรรดิมาลา ประดบัไดเ้ฉพาะผูไ้ดรั้บพระราชทาน 

 -  เหรียญเฉลิมพระเกียรติหรือเหรียญท่ีระลึกสามารถประดบั
ไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด (ไม่ตอ้งขอพระราชทาน) 
 -  พ.ร.บ. เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
บัญญัติให้บุคคลซ่ึงมีชีวิตอยู่ในวนัฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ มีสิทธิประดับ
เหรียญน้ีได ้ตั้งแต่วนัท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๐ เป็นตน้ไป 
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  -  การประดบัโดยไม่มีสิทธิตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึง
ปีหรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๔๖) 

 ๖.๕  การประดบัเคร่ืองหมายเข็มพระราชทาน 

 ดว้ยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับการประสานจาก
ส านักพระราชวังเก่ียวกับแนวทางและวิธีการประดับเค ร่ืองหมายเข็ม
พระราชทานท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเป็นเข็มท่ีระลึกในโอกาส
พระราชพิ ธีมหามงคลต่ าง ๆ  ให้ แก่ ข้ าราชการและคณะบุ คคลต่ าง  ๆ 
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภกัดี จึงเห็นสมควรให้ประดบั 
เข็ มพระราชทานกับ เค ร่ืองแบบต่ าง ๆ ตามประกาศส านั กพระราชวัง  
ลงวนัท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เร่ือง การประดบัเคร่ืองหมายเขม็พระราชทาน ดงัน้ี 

  ๑.  เคร่ืองแบบปกตขิาว เตม็ยศและคร่ึงยศ 

 ๑.๑  บุรุษ ใหป้ระดบัเคร่ืองหมายเข็มพระราชทานท่ีอกเส้ือ
เบ้ืองขวาเหนือปากกระเป๋าเส้ือ 
 ๑.๒ สตรี ให้ประดบัเคร่ืองหมายเข็มพระราชทานท่ีอกเส้ือ
เบ้ืองขวา โดยอยูใ่นระดบัเทียบเคียงกบับุรุษ 

 ๒. เคร่ืองแบบสีกากี  ใหป้ระดบัเคร่ืองหมายเขม็พระราชทาน
ท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวาเหนือปากกระเป๋าเส้ือ (เหนือป้ายช่ือ) ทั้งบุรุษและสตรี 
 ๓. เคร่ืองแบบทหาร-ต ารวจ ให้ประดับเคร่ืองหมายเข็ม
พระราชทานไดก้บัเคร่ืองแบบทุกชนิด ยกเว้น เคร่ืองแบบฝึกและเคร่ืองแบบ
สนาม โดยประดบัท่ีปกกระเป๋าเส้ือเบ้ืองซา้ยชิดกบัขอบกระเป๋าดา้นบนใกลก้บั
แนวรังดุม หากเป็นเส้ือเคร่ืองแบบท่ีไม่มีกระเป๋าด้านบนให้ประดับบริเวณ 
อกเส้ือเบ้ืองซา้ยแนวเดียวกบักระเป๋าเส้ือดา้นบน โดยหา้มประดบัเคร่ืองหมาย 
เขม็พระราชทานร่วมกบัเข็มเคร่ืองหมายพิเศษชนิดอ่ืนท่ีปกกระเป๋าเส้ือเบ้ืองซา้ย 
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  ๔.  ชุดสากล (บุรุษและสตรี) เส้ือสูท ใหป้ระดบัเคร่ืองหมาย
เขม็พระราชทานท่ีรังดุมคอพบัของเส้ือส่วนล่างเบ้ืองซา้ย 
  ๕. เส้ือซาฟารีและเส้ือพระราชทาน ให้ประดบัเคร่ืองหมาย
เขม็พระราชทานท่ีอกเส้ือเบ้ืองซา้ยบริเวณปากกระเป๋าเส้ือใกลก้บัแนวรังดุม 

  ๖. ชุดสุภาพ (สตรี) ใหป้ระดบัเคร่ืองหมายเขม็พระราชทานท่ี
อกเส้ือเบ้ืองซา้ย ทั้งน้ี หา้มประดบัเคร่ืองหมายเขม็พระราชทานในงานอวมงคล 
เช่น งานศพ 

ข้อผดิพลาดเกีย่วกบัการแต่งกายที่มกัพบเห็นอยู่เสมอคือ  
๑. แต่งกายชุดสากลโดยประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

๒. แต่งกายเต็มยศแต่สวมสายสะพายผิดไปจากท่ีระบุในหมายก าหนดการ
หรือก าหนดนดัหมายของทางราชการ  เช่น  สวมสายสะพายมงกุฎไทย(สีน ้าเงิน) 
ไปในงานท่ีตอ้งสวมสายสะพายชา้งเผือก (สีแดง) 

๓.   แต่งกายคร่ึงยศแต่สวมสายสะพาย (ซ่ึงเท่ากับว่าแต่งกายเต็มยศ   
ทั้งท่ีหมายก าหนดการระบุใหแ้ต่งกายคร่ึงยศ) 

๔.   แต่งกายปกติขาวแต่สวมสายสะพายหรือประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

๕.   แต่งกายปกติขาวไปในงานท่ีระบุใหแ้ต่งกายเตม็ยศหรือคร่ึงยศ 
๖.   แต่งกายเตม็ยศ  คร่ึงยศ  หรือปกติขาว  ไปในงานศพท่ีมีก าหนดการ

ระบุใหไ้วทุ้กขแ์ต่มิไดส้วมปลอกแขนสีด าไวทุ้กข ์
      การท่ีจะแต่งกายอย่างไรไม่ใช่เร่ืองท่ีผูแ้ต่งกายจะก าหนดเอง  แต่ตอ้ง

เป็นไปตามหมายก าหนดการท่ีส านกัพระราชวงัระบุ   หรือตามก าหนดนดัหมาย
ของทางราชการระบุ  โดยพิจารณาความเหมาะสมหลายประการประกอบกัน   
เช่น   ความเหมาะสมด้านสถานท่ี (พระอารามหลวงเก่ียวเน่ืองในรัชกาลใด)    
พิธีการ (เป็นการเข้าเฝ้าฯ ตามปกติหรือวาระพิเศษ)   หรือบุคคล (เป็นงาน
พระราชทานเพลิงศพผูใ้ด)  เป็นตน้ 



บรรณานุกรม 
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