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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ว่าด้วยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแต่งกาย 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17/(2) และมาตรา 60 แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ....../.....เมื่อวันที่.......เดือน...........พ.ศ. ........ 
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

     ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครว่าด้วย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครือ่งแต่งกายนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.
๒๕๕๘ 

     ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

     ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 “อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
  “นักศึกษา” หมายถึง ผู้ที่ก าลังศกึษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
 “ส่วนราชการ” หมายถึง คณะ สถาบัน หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จดัการเรยีนการสอน  
     ข้อ ๔ การแต่งกายเครื่องแบบปกติ 

       ก.นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี ้
 



 
(๑) เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้นเพียงศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ไม่

รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีขาว  
๕ เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อด้านซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับให้กางเกง
ทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 

(๒) กางเกงขายาวสีกรมท่าหรือสีด า แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัด
เย็บด้วยผ้าสีเดียวกันกับกางเกง และไม่หลวมเกินไป ไม่พับปลายขา  ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย ไม่
อนุญาตให้ใช้ผ้าเวสปอย ผ้าลูกฟูก ผ้าฟอก และผ้ายีนส์ทุกชนิด 

(๓) เข็มขัดหนังสีด าพื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร หัวเข็ม
ขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราสัญลักษณม์หาวิทยาลยั  มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด ส าหรับสอดปลายเข็มขัด 

(๔) รองเท้าหนัง หรือรองเท้าผ้าใบสีด าหุ้มส้น ไม่หุ้มข้อ มีเชือกผูกหู ทรงสุภาพ 
ไม่มีลวดลาย  

(๕) ถุงเท้าสีด าล้วน ไม่มีลวดลาย ยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง 
(๖) ทรงผมแบบสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกาลเทศะ ห้ามท าสผีมหากเปน็กรณี

ข้อก าหนดของศาสนาให้นักศึกษาไว้หนวด หรือไว้เคราได้แล้วแต่กรณี 

ข.นักศึกษาหญิง  ให้มีลักษณะดังนี้ 
(๑) เสื้อเช้ิตสีขาว ไม่รัดรูปและไม่หลวมจนเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร 

ผ่าอกโดยตลอด แขนเสื้อสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงิน
ลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยก าหนด ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบน
อกเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ใน
กระโปรงให้เรียบร้อย 

(๒) กระโปรงสีกรมท่าหรือสีด า ผ้าเนื้อเกลี้ยงมีเกล็ดทั้งซ้ายและขวา ข้างละ ๓ 
เกล็ด เหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง กลีบของเกล็ดหันออกด้านนอก และเย็บเกล็ด จาก
ขอบกระโปรงลงมา ๖-๑๒ เซนติเมตรความยาวของกระโปรงคลุมเข่า ประมาณ ๑ ฝ่ามือ ทรง
สุภาพ ไม่รัดรูป ให้ท ากระเป๋าเจาะซ่อนรูปตามแนวตะเข็บข้าง 

(๓) เข็มขัดหนังสีด าพื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร หัวเข็ม
ขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราสัญลักษณม์หาวิทยาลยั  มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด ส าหรับสอดปลายเข็มขัด 

(๔) รองเท้านักเรียนสีด าหุม้ส้น ทรงสภุาพ ไม่มลีวดลาย 
(๕)  ถุงเท้าสีขาวล้วน ไมม่ีลวดลาย 
(๖) ทรงผมแบบสุภาพ ไม่ย้อมหรือโกรกผม ถ้าผมยาวให้รวบผมให้เรียบรอ้ย 

 



 

ข้อ ๕ การแต่งกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬา ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก าหนด และให้แต่ง
เฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ หรือวันที่มีการเรียนการสอนพลศึกษา หรือกรณีที่
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมพิเศษ 

ข้อ ๖ การแต่งกายชุดพิธีการ 
           ก.นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี ้

(๑) เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้นเพียงศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ไม่รัดรูป 
และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมสีขาว ๕ เม็ด มี
กระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อด้านซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับให้กางเกงทับได้ เวลา
สวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 

(๒)   เนคไทสีม่วงเข้ม กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
(๓) กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบปกติ  

สีกรมท่า หรือสีตามที่ส่วนราชการก าหนด 
(๔) เข็มขัดหนังสีด าพื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร หัวเข็ม

ขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราสัญลักษณม์หาวิทยาลยั  มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด ส าหรับสอดปลายเข็มขัด 
(๕) รองเท้าหนังสีด าหุ้มส้น ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย  
(๖) ถุงเท้าสีด าล้วน ไม่มีลวดลาย ยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง 

ข.นักศึกษาหญิง  ให้มีลักษณะดังนี้ 
(๑) เสื้อเช้ิตสีขาว ไม่รัดรูปและไม่หลวมจนเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร 

ผ่าอกโดยตลอด แขนเสื้อสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงิน
ลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยก าหนด ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบน
อกเบื้องซ้าย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับให้กระโปรงทับได้ เวลา
สวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 
 (๒) กระโปรงเช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบปกติสีกรมท่า หรือสีตามที่ส่วน
ราชการก าหนด 

(๓) เข็มขัดหนังสดี าพื้นเรยีบ ไมม่ีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ เซนตเิมตร หัวเข็ม
ขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราสญัลักษณ์มหาวิทยาลัย  มีปลอกสีเดียวกับเขม็ขัด ส าหรับสอดปลายเข็มขัด 

(๔) รองเท้านักเรียนสีด าหุม้ส้น ทรงสภุาพ ไม่มลีวดลาย 
(๕)  ถุงเท้าสีขาวล้วน ไมม่ีลวดลาย 

ข้อ ๗ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
ตราสัญลักษณ์ 



 

ข้อ ๘ ให้ใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ประกอบเครื่องแต่งกายนักศึกษาทั้งชายและหญิง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใช้กลัดเสื้อบนอกเบื้องซ้ายให้มี
ขนาดและสีดังนี้ 
- ความสูงของตราสัญลักษณ์ 3.5 เซนติเมตร 
-   ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ท าด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง  
-   สีส่วนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน้ าเงิน ส่วนพื้นของช่ือ

มหาวิทยาลัยลงยาสีขาว  
(๒) เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ท าด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.9 เซนติเมตร 
(๓) หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาชาย -หญิง ท าด้วย

โลหะสีเงินหรือรมด าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 4.2 เซนติเมตร ยาว 5.9 เซนติเมตร มี
ขอบกว้าง 0.2 เซนติเมตร สลักดุนนูนภายใน 

(๔)  กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ท าด้วยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 
เซนติเมตร มีลักษณะกลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยลายดุนนูน 

    ข้อ ๙ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษา แต่งชุดนักศึกษาวิชาทหารได้โดยให้เป็นไปตาม
ระเบียบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม ก าหนด  

 ข้อ ๑๐ ห้ามดัดแปลง หรือแก้ไข ตกแต่ง เครื่องแบบนักศึกษาให้ผิดไปจากแบบ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น ปัก เขียน หรือพิมพ์เครื่องหมาย สัญลักษณ์อื่นใดบนเสื้อ แขนเสื้อ หรือ 
ปกเสื้อ 

    ข้อ ๑๑ นักศึกษาท่ีแต่งกายผิดระเบียบจะต้องถูกลงโทษตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการด าเนินการกับนักศึกษาที่แต่งการไม่ถูกระเบียบ พ.ศ.
๒๕๕๒      

    
       

  
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี        เดือน         พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 หมายเหตุ ข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ 



 

การสมัครของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 

1. คุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย 
2. อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ส าหรับผู้ที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 
3.  ส าหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปี ขึ้นไป ต้องไม่เป็น ผู้ที่ไม่ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่

อ าเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิล าเนาทหารของตน (ตามมาตรา 25 และ/หรือ ต้องไม่เป็น ผู้ที่ไม่มาให้
คณะกรรมการตรวจเลือกท าการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
ตามมาตรา 27  แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2597 

4. ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีผลการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป (คิดเฉพาะชั้น ม.3 เท่านั้น) 

5.  ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  เปิดการฝึกวิชาทหาร 
เว้น แต่ผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และส าเร็จการฝึกวิชา
ทหารไม่ต่ ากว่าชั้นปีที 3 แล้ว และมีอายุไม่เกิน 26 ปี ตามกฎหมายว่าด้วย การับราชการทหาร 
จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อ ให้จบหลักสูตรฝึกวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหม
ก าหนดได้ 

6.  ไม่มีโรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการได้ ตามมาตรา 
41 กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 74 พ.ศ.2540 และเพิ่มเติม, แก้ไขฉบับที่ 76 พ.ศ. 2555 ออกตาม
ความในพ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 

7.  ปัจจุบันได้ออกกฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวง ซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการับ
ราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. 2558 ลง 9 ม.ค. 58 โดยยกเลิก
กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 พ.ศ. 2518 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
2497 ก าหนดให้บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในท้องที่
ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงดังกล่าว สมควรยกเลิกการยกเว้นไม่ต้องเข้ ารับราชการ ได้เผยแพร่
กฎกระทรวงตาม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 หน้า 7 ตอนที่ 3 ก ลงวันท่ี 23 ม.ค. 58 
 
 
 

 



 
 
2. ขนาดรอบตัว  น้ าหนัก  และความสูง  ตามส่วนสัมพันธ์  ดังนี.้ 
 
 

อายุ/ปี 
ชาย หญิง 

ความขยายของอก (ซม.) น้ าหนัก 
กก. 

ความสูง 
ซม. 

น้ าหนัก 
กก. 

ความสูง 
ซม. หายใจเข้า หายใจออก 

ไม่เกิน 15 
16 
17 
18 

19 - 22 

75 
76 
77 
78 
79 

72 
73 
74 
75 
76 

42 
44 
46 
48 
49 

154 
156 
158 
160 
161 

41 
42 
43 
44 
45 

148 
149 
150 
151 
152 

ทั้งนี้ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กก./
ตรม. และหญิง ต้องน้อยกว่า 30 กก./ตรม. 
  2.1  มีความประพฤติเรียบร้อย 
  2.2  ไม่เป็นทหารประจ าการ, กองประจ าการ หรือถูกก าหนดตัวเข้ากองประจ าการแล้ว 
3. เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตามระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนดังต่อไปนี้ 
   3.1  สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 
   3.2  ผู้สมัครเป็น นศท. (ชาย,หญิง) ช้ันปีที่ 1 ใหม่ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย 
   3.3  นักศึกษา (ชาย,หญิง) ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามที่ก าหนด ดังนี้. 
 

ล าดับ 
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง 

การทดสอบ จ านวน เวลา จ านวน เวลา 
1. 
2. 
3. 

ดันพื้น 
ลุก – นั่ง 

วิ่ง 

22 ครั้ง 
34 ครั้ง 

800 เมตร 

ภายใน 2 นาที 
ภายใน  2 นาที 

ไม่เกิน 3 นาที 15 วินาที 

15 ครั้ง 
25 ครั้ง 

800 เมตร 

ภายใน 2 นาที 
ภายใน 2 นาท ี
ไม่เกิน 4 นาที 

 

 



 

4. หลักฐานการสมัครเป็น  

4.1 นศท. ปี 1 
4.1.1  ใบสมัคร (รด.1)  รับเอกสารได้ที่ งานวิชาทหาร  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
4.1.2  รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซม. แต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือนักศึกษา หน้าตรง ไม่

สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา  จ านวน 1 รูป  
4.1.3  หลักฐานแสดงผลการศึกษาส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า 
4.1.4  ส าเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของตนเอง, บิดา และมารดา คนละ 1 ฉบับ พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง 
4.1.5  ใบรับรองแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ รับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์ 

แข็งแรง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันรับสมัคร 
4.1.6  ส าเนา สด. 9 ขึ้นบัญชีเป็นทหารกองเกิน จ านวน 1 ฉบับ เฉพาะ นศท. ชาย (ถ้ามี) 
4.1.7  ส าเนา สด.35 หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร จ านวน 1 ฉบับ นศท. ชาย (ถ้ามี) 
4.1.8  ส าเนา สด.43 ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน จ านวน 1 ฉบับ  

นศท. ชาย (ถ้ามี) 
4.1.9  หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

4.2 นศท. ปี 2-5 
 4.2.1 ใบรายงานตัว (แบบ รด. 2) 
 4.2.2  รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซม. แต่งเครื่องแบบ นศท. จ านวน 1 รูป 
 4.2.3  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี) 
 4.2.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 

5.  การช าระค่าบ ารุง ฯ 

5.1  ช้ันปีท่ี 1 (สมัครใหม่) 
 5.1.1  ค่าบ ารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  650  บาท 

5.1.2  ค่าท าบัตรประจ าตัว นศท.                30  บาท 

5.2  ช้ันปีท่ี 1-3 (เลื่อนช้ันปีและต าซ้ าชั้น) 
 5.2.1  ค่าบ ารุงเพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  650  บาท 



5.3  ช้ันปีท่ี 4 และ 5 
 5.3.1  ไม่ต้องช ารุค่าบ ารุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแต่งกายชุดนักศึกษา 

นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


