ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรกําหนดเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา
ฉะนั้ น อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๖๐ แห งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
“สวนราชการ” หมายความวา คณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอน
ขอ ๔ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษาตามขอบังคับนี้ใหใชบังคับ
กับผูที่เปนนักศึกษาปจจุบัน สําหรับนักศึกษาภาคสมทบหรือภาคพิเศษ สามารถใชเครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแตงกายแบบปกติตามขอบังคับนี้ หรือแตงกายสุภาพก็ได
ขอ ๕ เครื่องแตงกาย แบบปกติ
ก) นักศึกษาชาย ใหมีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงขอศอก ปลายแขนปลอยตรงไมผาปลายแขนหรือ
แขนยาวถึงขอมือไมพับปลายแขนไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร ผาอกตรง
โดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซาย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ
สําหรับใหกางเกงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย

-๒(๒) กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ สีดําหรือสีกรมทา ไมรัดรูป มีหูเข็มขัดเย็บ
ดวยผาสีเดียวกับกางเกง ไมพับปลายขา ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย ไมใชผายีนสหรือผาฟอกยอมหรือ
ผาลูกฟูก
(๓) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๔) ถุงเทาสีดําหรือสีกรมทา ไมมีลวดลาย
(๕) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข) นักศึกษาหญิง ใหมีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร
ผา อกตรงโดยตลอด แขนสั้น เพี ยงขอศอก ปลายแขนปลอยตรง ไม ผาปลายแขน ติ ดกระดุม สีเ งิน
มีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับได เวลาสวม
ใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย
(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย
(๓) กระโปรงทรงตรง เอวปกติ ดานหลังผาปายแบบสุภาพ สีดําหรือสีกรมทา
ไมรัดรูป ยาวเสมอเขา ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย ไมใชผายีนสหรือฟอกยอม หรือผาลูกฟูก
(๔) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ ไมใสถุงเทา
ขอ ๖ เครื่องแตงกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ เครื่องแตงกายในงานพิธี
ก) นักศึกษาชาย ใหมีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงขอมือ ไมพับปลายแขนไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป
ไมมีลวดลาย ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม ๕ เม็ด มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซายตัวเสื้อ
มีความยาวเพียงพอสําหรับใหกางเกงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย
(๒) เนคไทสีและรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด กลัดเข็มตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย
(๓) กางเกงยาวแบบสากลทรงสุภาพ เชนเดียวกับเครื่องแตงกายแบบปกติ สีกรมทา
(๔) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงเทาสีดาํ หรือสีกรมทา ไมมีลวดลาย
(๖) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ

-๓ข) นักศึกษาหญิง ใหมีลักษณะดังนี้
(๑) เสื้อเชิ้ตขาว ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร
ผาอกตรงโดยตลอด แขนสัน้ เพียงขอศอก ปลายแขนปลอยตรง ไมผา ปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุน
นูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรง
ทับไดเวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย
(๒) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย
(๓) กระโปรงทรงตรง เชนเดียวกับเครื่องแตงกายแบบปกติ สีกรมทา
(๔) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลายเข็มขัด
(๕) ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
(๖) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ขอ ๘ เครื่องแตงกายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ก) บัณฑิตที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ
(๑) แตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
(๒) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตํารวจ ใหแตงกายตามที่ตนสังกัดกําหนด
(๓) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ข) บัณฑิตชายที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) เสื้อราชปะแตนสีขาว
(๒) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
(๓) มีแผงคอตามแบบที่กาํ หนดประดับเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยสีเงินสูง
๓.๕ เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองขาง
(๔) กระดุมเสือ้ สีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
(๕) ถุงเทาสีดาํ ไมมีลวดลาย
(๖) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๗) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ค) บัณฑิตหญิงที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(๑) ใหแตงกายเชนเดียวกับกับการแตงกายในงานพิธี
(๒) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ง) บัณฑิตหญิงมีครรภ
(๑) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไมบางเกินสมควร ผาอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมทอง
แขนปลอยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมใหปลอยชายเสื้อไวนอกกระโปรง

-๔(๒) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมทา ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป ความยาวต่ํากวาเขา
๓ นิ้ว ชายเสมอกัน
(๓) ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
(๔) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(๕) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ขอ ๙ ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวยตราสัญลักษณ
ขอ ๑๐ ใหใชตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ประกอบเครื่องแตงกายนักศึกษาทั้งชาย
และหญิง ดังตอไปนี้
(๑) เข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย นักศึกษาหญิงใชกลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย
ใหมีขนาดและสีดังตอไปนี้
- ความสูงของตราสัญลักษณ ๓.๕ เซนติเมตร
- ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง สวนพื้นของ พระ
ราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน้ําเงิน สวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว
(๒) เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๙ เซนติเมตร
(๓) หัวเข็มขัดตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะชุบสีเงินเปนรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผา ขนาดกวาง ๔.๕ เซนติเมตร ภายในสี่เหลีย่ มเปนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยลายดุนนูน
(๔) กระดุมเสือ้ นักศึกษาหญิงทําดวยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๘
เซนติเมตร มีลกั ษณะกลมมน ขอบเกลีย้ ง ภายในเปนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยลายดุนนูน
(๕) แผงคอบัณฑิตชาย มีลักษณะและรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๑ การแตงกายที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีโดย
ทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

