
** การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตามหมายก าหนดการ หรือก าหนดนัดหมายของทางราชการ ** 

 ในหมายก าหนดการหรือก าหนดนัดหมายของทางราชการในพระราชพิธีหรือ
รัฐพิธีต่างๆ จะมีข้อความระบุการแต่งกายในแต่ละโอกาส เช่น ให้แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ 
หรือปกติขาว แล้วแต่กรณี ผู้แต่งกายต้องตรวจสอบหมายก าหนดการหรือข้อความที่ระบุ
การแต่งกายในก าหนดนัดหมายของทางราชการให้ชัดเจน แล้วแต่งกายและประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ การที่จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ร่วมกับการ
แต่งกายดังกล่าวตามที่ระบุไว้ได้อย่างถูกต้องนั้น มีหลักส าคัญที่ควรทราบ ดังน้ี 

 ๑. กรณีให้แต่งกายเต็มยศ (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงสีด า) 
  ๑.๑ ไม่ระบุชื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้สวมสายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานเพียงสายเดียว โดยประดับดาราของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานแต่ละตระกูลตามล าดับเกียรติ         
(ดูรายละเอียดวิธีประดับหน้า ๖ - ๑๐ , ๑๕ - ๒๑) 



 ๑.๒  ระบุชื่ อสายสะพายเครื่ องราชอิสริยาภรณ์  ให้สวมสายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่ระบุ ซึ่งแม้ว่าจะได้รับพระราชทานสายสะพายที่มีล าดับ
เกียรติสูงกว่าก็ตาม เช่น ระบุให้สวมสายสะพายมงกุฎไทย หากได้รับพระราชทาน
ประถมาภรณ์ ม งกุ ฎ ไทย  และประถม าภรณ์ ช้ า ง เ ผื อ ก  ก็ ใ ห้ ส วมส า ยสะพา ย
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย แต่ให้ประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของแต่ละ
ตระกูลที่ได้รับพระราชทานตามล าดับเกียรติ แต่หากมิได้รับพระราชทานสายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ระบุชื่อ ให้สวมสายสะพายหรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสู งสุดที่ ได้ รับพระราชทาน โดยประดับดาราตามล าดับ เกียรติ  อาทิ  หาก
หมายก าหนดการ ให้แต่งกายเต็มยศ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า หรือให้แต่งกายเต็มยศ 
สวมสายสะพายช้างเผือก ผู้ที่ได้รับพระราชทานชั้นสูงสุด ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
โดยยังไม่ได้รับพระราชทานประถมาภรณ์ช้างเผือกหรือผู้ได้รับพระราชทานปฐมดิเรก
คุณาภรณ์ เป็นชั้นสูงสุด ให้สวมสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทยหรือสายสะพายปฐม
ดิเรกคุณาภรณ์ แล้วแต่กรณี เป็นต้น (ดูรายละเอียดวิธีประดับหน้า ๒๒ - ๒๓) 

หน้า ๒ 



 ๒. กรณีให้แต่งกายครึ่งยศ (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงสีด า) จะแต่งกาย
เช่นเดียวกับเต็มยศ โดยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน     
เว้นแต่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เมื่อประดับดารา      
ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานแต่ละตระกูลแล้ว ไม่ต้องสวมสายสะพาย เฉพาะผู้ได้รับ
พระราชทาน เครื่ อ งขั ตติ ยร าชอิ สริ ย าภรณ์มหาจั กรีบรมราชวงศ์  ( ฝ่ า ย ใน ) 
เครื่ อ งร าชอิสริ ย าภรณ์อัน เป็นโบราณมงคลนพรั ตนราชวราภรณ์  (ฝ่ า ยใน ) 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าและทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน) ให้น าดวงตรา
ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย โดยไม่ต้องประดับ
ดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว   (ดูรายละเอียดวิธีประดับหน้า ๑๑ - ๒๑) 

 ๓. กรณีให้แต่งกายปกติขาว (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงสีขาว) ให้ประดับ
แพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน แต่หากระบุ      
ให้แต่งกายปกติขาวประดับเหรียญ ให้ประดับเฉพาะเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อ  
เบื้องซ้าย โดยไม่ประดับดาราหรือสายสะพาย (ดูรายละเอียดวิธีประดับหน้า ๒๕ - ๒๖) 

หน้า ๓ 



 ๔. ในโอกาสพิเศษบางพิธี  อาจมีหมายก าหนดการระบุให้แต่งกายปกติขาว
ประดับเหรียญ เช่น งานเลี้ยงพระและสมโภชราชกกุธภัณฑ์ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล 
ก็ให้แต่งกายปกติขาว แต่ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์แทนแพรแถบย่อของ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และไม่ต้องสวมสายสะพายหรือสวมแพรแถบสวมคอแต่อย่างใด  
(ดูรายละเอียดวิธีประดับหน้า ๒๕) 
 อนึ่ง เมื่อแต่งกายชุดสากลจะไม่มีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือแพร
แถบย่อเป็นอันขาด เว้นแต่จะประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการแต่งกายที่มักพบเห็นอยู่เสมอ คือ 
  (๑) แต่งกายชุดสากล โดยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  (๒) แต่งกายเต็มยศ แต่สวมสายสะพายผิดไปจากที่ระบุในหมายก าหนดการ 
หรือก าหนดนัดหมายของทางราชการ เช่น สวมสายสะพายมงกุฎไทย (สีน้ าเงิน) ไปใน
งานที่ต้องสวมสายสะพายช้างเผือก (สีแดง)   

 อนึ่ง ในกรณีเป็นงานศพซึ่งมีก าหนดการระบุให้แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ หรือ
ปกติขาวไว้ทุกข์ ให้สวมปลอกแขนสีด าที่แขนเสื้อข้างซ้าย (ดูรายละเอียดวิธีประดับหน้า ๒๔) 

หน้า ๔ 



 (๓) แต่งกายครึ่งยศ แต่สวมสายสะพาย (ซึ่งเท่ากับว่าแต่งกายเต็มยศ ทั้งที่
หมายก าหนดการระบุให้แต่งกายครึ่งยศ) 
  (๔) แต่งกายปกติขาว แต่สวมสายสะพาย  
 (๕) แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ หรือปกติขาวไปในงานศพที่มีก าหนดการระบุให้ไว้
ทุกข์แต่มิได้สวมปลอกแขนสีด าไว้ทุกข์ 
 การที่จะแต่งกายอย่างไร ไม่ใช่เรื่องที่ผู้แต่งกายจะก าหนดเอง แต่ต้องเป็นไป
ตามหมายก าหนดการที่ส านักพระราชวังระบุ หรือตามก าหนดนัดหมายของทางราชการ
ระบุ โดยพิจารณาความเหมาะสมหลายประการประกอบกันแล้ว เช่น ความเหมาะสมด้าน
สถานที่ (พระอารามหลวงเก่ียวเนื่องในรัชกาลใด) พิธีการ (เป็นการเข้าเฝ้าฯ ตามปกติหรือ
วาระพิเศษ) หรือบุคคล (เป็นงานพระราชทานเพลิงศพผู้ใด) เป็นต้น 

**************** 

หน้า ๕ 



ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

ดวงตรา ม.ป.ช. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 

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

ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

ดารา ม.ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 

หน้า ๖ 

 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 

ชุดเต็มยศ 



ม.ว.ม. ประดับร่วมกับ ป.ช. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

ดวงตรา ม.ว.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา 

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

ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

ดารา ม.ว.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 

หน้า ๗ 

 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 

ชุดเต็มยศ 



ป.ช. ประดับร่วมกับ ป.ม. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

   ดวงตรา ป.ช.  บุรุษ/สตร ีห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 

ดารา ป.ม. บุรุษ/สตร ีประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย 
 

เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
 

 
 
บุรุษ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
       
 

 
ดารา ป.ช. 

 

 
 
บุรุษ ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
สตรี ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซ้าย 
       
 

หน้า ๘ ชุดเต็มยศ 



ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 

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

ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 

หน้า ๙ 

 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 

ชุดเต็มยศ 



ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย 

ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ ากว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย 
ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่า  
ดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย 

ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับท่ีหน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 

หน้า ๑๐ 

 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 

ชุดเต็มยศ 



 
ม.ป.ช. ประดับร่วมกับ ม.ว.ม. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

(ไม่สวมสายสะพาย) 
 

ดารา ม.ว.ม. 

ดารา ม.ป.ช. 

 
 
บุรุษ ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
สตรี ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซ้าย 
       
 บุรุษ/สตรี ประดับในระดับต่ ากว่าดารา  ม.ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย  
 
บุรุษ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
       
 

หน้า ๑๑ 

 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 

ชุดครึ่งยศ 



 
ม.ว.ม. ประดับร่วมกับ ป.ช. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

(ไม่สวมสายสะพาย) 
 

ดารา ป.ช. 

ดารา ม.ว.ม. 

 
 
บุรุษ ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
สตรี ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซ้าย 
       
 บุรุษ/สตร ีประดับในระดับต่ ากว่าดารา  ม.ว.ม. เยื้องไปทางซ้าย  
 
บุรุษ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
       
 

หน้า ๑๒ 

 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 

ชุดครึ่งยศ 



 
ป.ช. ประดับร่วมกับ ป.ม. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

(ไม่สวมสายสะพาย) 
 

ดารา ป.ม. 

ดารา ป.ช. 

 
 
บุรุษ ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
สตรี ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซ้าย 
       
 บุรุษ/สตรี ประดับในระดับต่ ากว่าดารา  ป.ช. เยื้องไปทางซ้าย  
 
บุรุษ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 
       
 

หน้า ๑๓ 

 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 

ชุดครึ่งยศ 



 
ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

(ไม่สวมสายสะพาย) 
 

ดารา ท.ช. 

ดารา ป.ม. 

 
 
บุรุษ ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
สตรี ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซ้าย 
       
 

บุรุษ/สตรี ประดับในระดับต่ ากว่าดารา  ป.ม. เยื้องไปทางซ้าย 
 

 
 
บุรุษ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
สตรี ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย 
 
       
 

ดวงตรา ท.ช. บุรุษ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 

หน้า ๑๔ 

 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 

ชุดครึ่งยศ 



ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

ดวงตรา ท.ม. บุรุษ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างรังดุมเม็ดที่สองโดยให้อยู่ใต้ดุม 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย 

ดารา ท.ม. 

ดารา ท.ช. 

ดวงตรา ท.ช. บุรุษ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 

 
 
บุรุษ ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
สตรี ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซ้าย 
       
  บุรุษ/สตรี ประดับในระดับต่ ากว่าดารา  ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย 
 
 
 
บุรุษ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา ท.ม. เยื้องไปทางซ้าย 
 
       
 

หน้า ๑๕ 

 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 

ชุดเต็มยศ/ครึ่งยศ 



ท.ม. ประดับร่วมกับ ต.ช. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

ดวงตรา ต.ช. บุรุษ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างรังดุมเม็ดที่สองโดยให้อยู่ใต้ดุม 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา ท.ม. เยื้องไปทางซ้าย 

ดารา ท.ม. 

ดวงตรา ท.ม. บุรุษ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 

 
 
บุรุษ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา ต.ช. เยื้องไปทางซ้าย 
       
 

 
 
บุรุษ ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 
สตรี ประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซ้าย 
       
   

หน้า ๑๖ 

 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 

ชุดเต็มยศ/ครึ่งยศ 



ต.ช. ประดับร่วมกับ ต.ม. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

ดวงตรา ต.ม. บุรุษ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างรังดุมเม็ดที่สองโดยให้อยู่ใต้ดุม 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา ต.ช. เยื้องไปทางซ้าย 

ดวงตรา ต.ช. บุรุษ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 

 
บุรุษ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา ต.ม. เยื้องไปทางซ้าย 
 

หน้า ๑๗ 

 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 

ชุดเต็มยศ/ครึ่งยศ 



ต.ม. ประดับร่วมกับ จ.ช. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

ดวงตรา จ.ช. บุรุษ ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย เหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์อื่นๆ 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา ต.ม. เยื้องไปทางซ้าย 

ดวงตรา ต.ม. บุรุษ ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบสอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก 
สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 

หน้า ๑๘ 
ชุดเต็มยศ/ครึ่งยศ 



จ.ช. ประดับร่วมกับ จ.ม. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

ดวงตรา จ.ช. สตรี ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเบื้องซ้าย 

ดวงตรา  
จ.ช. และ จ.ม. 

บุรุษ ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย เหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา จ.ช. เยื้องไปทางซ้าย ดวงตรา จ.ม. 

หน้า ๑๙ 
ชุดเต็มยศ/ครึ่งยศ 



จ.ม. ประดับร่วมกับ บ.ช. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

ดวงตรา จ.ม. สตรี ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเบื้องซ้าย 

ดวงตรา  
จ.ม. และ บ.ช. บุรุษ ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย เหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา จ.ม. เยื้องไปทางซ้าย ดวงตรา บ.ช. 

หน้า ๒๐ ชุดเต็มยศ/ครึ่งยศ 



บ.ช. ประดับร่วมกับ บ.ม. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

ดวงตรา บ.ช. สตรี ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเบื้องซ้าย 

ดวงตรา  
บ.ช. และ บ.ม. บุรุษ ห้อยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย เหนือปกกระเป๋าร่วมกับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

สตร ีห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา บ.ช. เยื้องไปทางซ้าย ดวงตรา บ.ม. 

หน้า ๒๑ 
ชุดเต็มยศ/ครึ่งยศ 



 
ผู้ที่ได้ ม.ว.ม. และ ป.ช. 
ให้ใช้สายสะพาย ป.ช. 

ดาราใช้ ม.ว.ม. และ ป.ช. 
 

กรณีหมายก าหนดการชุดเต็มยศสายสะพายช้างเผือก 

ดวงดารา ม.ว.ม. 

ดวงดารา ป.ช. 
สายสะพาย ป.ช. 

เหรียญอิสริยาภรณ ์

 
ผู้ที่ได้ชั้นสูงสุด ป.ม. และ ท.ช. 

ประดับสายสะพาย ป.ม. ตามปกติ 
 

หน้า ๒๒ 



ผู้ที่ได้ ม.ป.ช. และ ม.ว.ม. 
การประดับใช้สายสะพาย ม.ว.ม. 
ดาราใช้ ม.ป.ช. และ  ม.ว.ม. 

กรณีหมายก าหนดการชุดเต็มยศสายสะพายมงกุฎ 

ดวงดารา ม.ป.ช. 
ดวงดารา ม.ว.ม. 

สายสะพาย ม.ว.ม. 

เหรียญอิสริยาภรณ์ 

ผู้ที่ได้ ป.ช. และ ป.ม. 
การประดับใช้สายสะพาย ป.ม. 

ดาราใช้ ป.ช. และ ป.ม. 

ดวงดารา ป.ช. 

ดวงดารา ป.ม. 

สายสะพาย ป.ม. 

เหรียญอิสริยาภรณ์ 

หน้า ๒๓ 



   ชุดขาวไว้ทุกข์ 

หน้า ๒๔ 

  ชุดเต็มยศไว้ทุกข์   ชุดครึ่งยศไว้ทุกข ์



ชุดขาวประดับเหรียญ 
หน้า ๒๕ 



เครื่องแบบปกติขาว การประดับดุมเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
ชุดสากล 

หน้า ๒๖ 



ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากใต้ปกเสื้อตัวใน ให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ 
และดวงตราอยู่ต่ ากว่าดวงตรา ท.ช. 

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

ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

ดารา ท.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า 

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากใต้ปกเสื้อตัวใน ให้ดวงตราทับผ้าผูกคอ 
และส่วนสูงสุดของดวงตราจรดเงื่อนผ้าผูกคอ  

หน้า ๒๗ 

 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 

ชุดปกติเสื้อนอกคอแบะกากี 



ท.ม. ประดับร่วมกับ ต.ช. 
และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย 

ดารา ท.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย 
 
ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา ต.ช.  
เยื้องไปทางซ้าย 
  

ดวงตรา ต.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ ากว่าดวงตรา ท.ม.  
เยื้องไปทางซ้าย 

หน้า ๒๘ 

 
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ 

 

ชุดปกติเสื้อนอกคอแบะกากี 



 ชุดสโมสรเปิดอกชนิดอกอ่อน 

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ ประดับเหรียญอิสริยาภรณ์ 

หน้า ๒๙ 


