
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา 

พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาให้เหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพ และ
ระเบียบวินัยด้านการแต่งกาย ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง ศักดิ์ศรี และเกียรติคุณของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อันได้รับพระราชทานพระมหาพิชัยมงกุฎ และพระบรมราชลัญจกรจาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์
ประจ ามหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2564” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย 

และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙   
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 5 เครื่องแต่งกายแบบปกติตามข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 

ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคสมทบหรือภาคพิเศษ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถใช้เครื่องแต่งกาย
แบบปกตติามข้อบังคับนี้ หรือแต่งกายสุภาพก็ได้ 
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ข้อ 6 เครื่องแต่งกายแบบปกติ 
(1) นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้  

   (ก) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน หรือ 
แขนยาวถึงข้อมือ ไม่พับปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรง 
โดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับ 
ให้กางเกงทับได ้เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 

(ข) กางเกงขายาว คลุมข้อเท้า แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเข็มขัดเย็บด้วยผ้าสีเดียวกับ
กางเกง ไม่พับปลายขา ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่าหรือสีด าเท่านั้น 

(ค) เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสี
เดียวกับเข็มขัด ส าหรับสอดปลายเข็มขัด 

(ง) ถุงเท้าสีขาว ด า เทา กรมท่า ไม่มีลวดลาย 
(จ) รองเท้าหุ้มส้น ทรงสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ 

(2) นักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี ้
(ก) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ไม่มีสาบหน้า และ

สาบหลัง ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลาย
ดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้ 
สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 

(ข) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย 
(ค) เครื่องหมายติดปกคอเสื้อ (ตุ้งติ้ง) ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนรังดุมปกเสื้อด้านซ้าย 
(ง) กระโปรงทรงตรงเอวสูง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ความยาวเสมอเข่า หรือ

กระโปรงพลีท ความยาวคลุมเข่า ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย สีกรมท่าหรือสีด าเท่านั้น 
(จ) เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสี

เดียวกับเข็มขัดส าหรับสอดปลายเข็มขัด 
(ฉ) รองเท้าหุ้มส้น ทรงสุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ 

(3) นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ให้มีลักษณะดังนี ้
(ก) นักศึกษาชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวเท่านั้น สวมเนคไทสีม่วงเข้ม หน้ากว้าง ๖ เซนติเมตร 

กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับกางเกง เข็มขัดเหมือนนักศึกษาชาย 
แบบปกติ สวมรองเท้าสีด า ทรงสุภาพ และถุงเท้าสีด า ไม่มีลวดลาย 

(ข) นักศึกษาหญิง เสื้อเชิ้ต เข็มกลัด เครื่องหมายติดปกคอเสื้อ เข็มขัด เหมือนนักศึกษาหญิง
แบบปกติ ส าหรับกระโปรงให้สวมกระโปรงพลีทสีด า หรือสีกรมท่า ความยาวคลุมเข่า สวมรองเท้าสีข าว 
ทรงสุภาพ และถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย 
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ข้อ 7 เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬา ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ 8 เครื่องแต่งกายในงานพิธี 
(1) นักศึกษาชาย ให้มีลักษณะดังนี้  

 (ก) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงข้อมือ ไม่พับปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป  
ไม่มีลวดลาย ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อ 
มีความยาวเพียงพอส าหรับให้กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 

(ข) เนคไทสีม่วงเข้ม หน้ากว้าง ๖ เซนติเมตร กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

(ค) กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบปกติ สีกรมท่าเท่านั้น 
(ง) เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสี

เดียวกับเข็มขัดส าหรับสอดปลายเข็มขัด  
(จ) ถุงเท้าสีด า ไม่มีลวดลาย  
(ฉ) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ 

(2) นักศึกษาหญิง ให้มีลักษณะดังนี้ 
(ก) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ไม่มีสาบหน้า 

และสาบหลัง ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงิน
ลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับให้กระโปรง
ทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 

(ข) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย  
(ค) กระโปรงทรงตรง เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายแบบปกติ สีกรมท่าเท่านั้น 
(ง) เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสี

เดียวกับเข็มขัด ส าหรับสอดปลายเข็มขัด 
(จ) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย 
(ฉ) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ 

ข้อ 9 เครื่องแต่งกายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(1) บัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ  

(ก) แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ  
(ข) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ต ารวจ ให้แต่งกายตามที่ต้นสังกัดก าหนด 
(ค) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 
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(2) บัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ 
(ก) เสื้อราชปะแตนสีขาว 
(ข) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ 
(ค) มีแผงคอตามแบบที่ก าหนด ประดับเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงิน สูง ๓.๕ เซนติเมตร 

ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง 
(ง) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  
(จ) ถุงเท้าสีด า ไม่มีลวดลาย  
(ฉ) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ  
(ช) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

(3) บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ  
(ก) ให้แต่งกายเช่นเดียวกับการแต่งกายในงานพิธี 
(ข) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย  

(4) บัณฑิตหญิงมีครรภ์ 
(ก) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่บางเกินสมควร ไม่มีสาบหน้าและสาบหลัง ผ่าอกตรงโดยตลอด ตัวเสื้อ

ยาวคลุมท้อง แขนปล่อยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง ติดกระดุมสีเงิน  
ลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ 

(ข) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย 
(ค) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ ากว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน  
(ง) ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย  
(จ) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ  
(ฉ) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย 

ข้อ 10 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ว่าด้วย 
ตราสัญลักษณ์ 

ข้อ 11 ให้ใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ประกอบเครื่องแต่งกายนักศึกษาทั้งชายและหญิง 
ดังต่อไปนี้  

(๑) เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใช้กลัดบนอกเสื้อเบื้องซ้าย ให้มีขนาดและสี 
ดังนี้ 

(ก) ความสูงของตราสัญลักษณ์ ๓.๕ เซนติเมตร 
(ข) ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ท าด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง ส่วนพ้ืนของพระราชลัญจกร 

และดอกบัวลงยาสีน้ าเงิน ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว 
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(๒) เครื่องหมายติดปกคอเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใช้กลัดบนรังดุมเสื้อ
ด้านซ้าย ให้มีขนาดและสี ดังนี้ 

(ก) ความสูงของตราสัญลักษณ์ ๑.๙ เซนติเมตร 
(ข) ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง ส่วนพื้นของพระราชลัญจกร 

และดอกบัวลงยาสีน้ าเงิน ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว 
(๓) เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาชายใช้กลัดบนเนคไท ให้มีขนาดและสี 

ดังนี้ 
(ก) ความสูงของตราสัญลักษณ์ ๑.๙ เซนติเมตร 
(ข) ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง ส่วนพื้นของพระราชลัญจกร 

และดอกบัวลงยาสีน้ าเงิน ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว 
(๔) หัวเข็มขัดตราพระราชลัญจกรล้อมรอบด้วยดอกบัว ๘ กลีบ พร้อมชื่อมหาวิทยาลัยลายดุนนูน 

ท าด้วยโลหะชุบสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๔.๘ เซนติเมตร  
(๕) กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ท าด้วยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๘ เซนติเมตร  

มีลักษณะกลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเป็นตราพระราชลัญจกรล้อมรอบด้วยดอกบัว ๘ กลีบ ลายดุนนูน 
(๖) แผงคอบัณฑิตชาย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายแหลม พ้ืนแผงท าด้วยผ้าสักหลาด 

สีม่วงเข้ม กว้าง ๔ เซนติเมตร ตรงกลางผ้าสักหลาดมีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมแถบทองทั้งสองข้าง  
มีเส้นไหมกลม สีตามสาขาวิชา กว้าง ๐.๓ เซนติ เมตร ประดับเข็มตราสัญลั กษณ์มหาวิทยาลัยสี เ งิน  
สูง ๓.๕ เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง 

ข้อ 12 เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยถูกจ ากัดสิทธิ  
การแต่งกายตามเพศสภาพ ให้นักศึกษามีสิทธิแต่งกายในการเข้าชั้นเรียน การสอบวัดผล การฝึกปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการรับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศสภาพของตนได้ ตามลักษณะเครื่องแต่งกายที่ก าหนดไว้ใน  
ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 

ข้อ 13 การแต่งกายที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย  

ข้อ 14 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่     21    เมษายน    2564       
 
 
 

          (ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร) 
                                                 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   


