
 
 
 
 

 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าดว้ยเครื�องแบบ  เครื�องหมาย  และเครื�องแต่งกายนกัศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - 

  โดยที�เป็นการสมควรกาํหนดเครื�องแบบ เครื�องหมายและเครื�องแต่งกายนกัศึกษา    
  ฉะนั.น  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ในการประชุมครั. งที� ๑๗ / ๒๕๔๘   เมื�อวนัที� ๒๖  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  จึงออกขอ้บงัคบั           
ไวด้งัต่อไปนี.  
  ขอ้  ๑ ขอ้บงัคบันี. เรียกวา่   “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วา่ดว้ยเครื�องแบบ   เครื�องหมาย   และเครื�องแต่งกายนกัศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๙” 
  ขอ้   ๒    ขอ้บงัคบันี. ใหใ้ชบ้งัคบัตั.งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา          
เป็นตน้ไป 
  ขอ้   ๓ ในขอ้บงัคบันี.  
  “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี”  หมายความวา่   อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “นกัศึกษา” หมายความ  ผูเ้ขา้รับการศึกษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “ส่วนราชการ”   หมายถึง   คณะ  สถาบนั  วทิยาลยั  หรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มี
ฐานะเทียบเท่าคณะที�มีหนา้ที�จดัการเรียนการสอน และให้หมายรวมถึงวิทยาเขตในสังกดัที�มีอยูใ่นวนัที�     
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ขอ้  ๔ เครื�องแบบ  เครื�องหมาย  และเครื�องแต่งกายนกัศึกษาตามขอ้บงัคบันี. ใหใ้ช้
บงัคบักบันกัศึกษาปัจจุบนัในระดบัตํ�ากวา่ปริญญาตรีหรือปริญญาตรี ส่วนนกัศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญา
ตรี สามารถใชเ้ครื�องแบบ เครื�องหมายหรือเครื�องแต่งกายนกัศึกษาแบบปกติตามขอ้บงัคบันี.  หรือแต่งกาย
สุภาพก็ได ้
  ขอ้  ๕    เครื�องแต่งกาย  แบบปกติ  
   ก.  นกัศึกษาชาย  ใหมี้ลกัษณะดงันี.  



           (๑)  เสื.อเชิ.ตสีขาว แขนสั.นเพียงขอ้ศอก ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผา่ปลาย
แขน  หรือแขนยาวถึงขอ้มือไม่พบัปลายแขนไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป  ไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกิน
สมควร   ผา่อกตรงโดยตลอด  ติดกระดุม ๕ เมด็  มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที�อกเสื.อเบื.องซา้ย  ตวัเสื.อมี
ความยาวเพียงพอสาํหรับให้กางเกงทบัได ้ เวลาสวมใหส้อดชายเสื.อไวใ้นกางเกงใหเ้รียบร้อย 

      (๒)  กางเกงขายาว  แบบสากลทรงสุภาพ ไม่รัดรูป มีหูเขม็ขดักวา้ง ๑ 
เซนติเมตร  ไม่นอ้ยกวา่  ๕ หู  เยบ็ดว้ยผา้สีเดียวกบักางเกง  ปลายขากวา้งไม่นอ้ยกวา่  ๑๗.๕ เซนติเมตร    
และไม่เกิน  ๒๕  เซนติเมตร  ไม่พบัปลายขา  ผา้เนื.อเรียบไม่มีลวดลาย  สีกรมท่า   หรือสีดาํ   
                           (๓) เขม็ขดัหนงัสีดาํ  หวัเขม็ขดัสีเงิน  มีลายดุนนูนตราสัญลกัษณ์
มหาวทิยาลยั  มีปลอกสีเดียวกบัเขม็ขดั  สาํหรับสอดปลายเขม็ขดั 
               (๔)  ถุงเทา้สีดาํ   หรือสีที�กลมกลืนกบัรองเทา้  ไม่มีลวดลาย 
               (๕)  รองเทา้หนงัหุ้มส้นสีดาํ   ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ   
   ข.  นกัศึกษาหญิง  ใหมี้ลกัษณะดงันี.  
             (๑)   เสื.อเชิ.ตสีขาว ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป  ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกิน
สมควร  ผา่อกตรงโดยตลอด  แขนสั.นเพียงขอ้ศอก  ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผา่ปลายแขน ติดกระดุมสีเงิน
ลายดุนนูนตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยั  ตวัเสื.อมีความยาวเพียงพอสาํหรับให้กระโปรงทบัได ้ เวลาสวมให้
สอดชายเสื.อไวใ้นกระโปรงใหเ้รียบร้อย 
             (๒)  เขม็กลดัเสื.อตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยั  กลดับนอกเสื.อเบื.องซา้ย 
           (๓)  กระโปรงทรงตรง  ดา้นหลงัผา่ป้ายแบบสุภาพ  ไม่รัดรูป  ยาวเสมอเข่า   
ผา้เนื.อเรียบไม่มีลวดลาย  สีกรมท่า   หรือสีดาํ     
          (๔)  เขม็ขดัหนงัสีดาํ หวัเขม็ขดัสีเงิน มีลายดุนนูนตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยั  
มีปลอกสีเดียวกบัเขม็ขดั  สาํหรับสอดปลายเขม็ขดั 
        (๕)  รองเทา้หนงัหุม้ส้นสีดาํ    ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ   
  ขอ้  ๖   เครื�องแต่งกายชุดปฏิบติัการหรือชุดกีฬา ใหเ้ป็นไปตามที�ส่วนราชการกาํหนด 
  ขอ้  ๗  เครื�องแต่งกายในงานพิธี 
                                        ก.  นกัศึกษาชาย  ใหมี้ลกัษณะดงันี.  
                   (๑)  เสื. อเชิ.ตสีขาวแขนยาวถึงขอ้มือ  ไม่พบัปลายแขนไม่รัดรูปและ        
ไม่หลวมเกินไป  ไม่มีลวดลาย   ผา่อกตรงโดยตลอด   ติดกระดุม  ๕  เม็ด   มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที�อกเสื.อ
เบื.องซา้ยตวัเสื.อมีความยาวเพียงพอสาํหรับใหก้างเกงทบัได ้ เวลาสวมใหส้อดชายเสื.อไวใ้นกางเกงให้
เรียบร้อย 
                    (๒)  เนคไทสีแดง  กลดัเขม็ตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยั 
                        (๓)  กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ สีกรมท่า    



           (๔) เขม็ขดัหนงัสีดาํ หวัเข็มขดัสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยั  
มีปลอกสีเดียวกบัเขม็ขดัสาํหรับสอดปลายเขม็ขดั 
                    (๕)  ถุงเทา้สีดาํ  ไม่มีลวดลาย 
                     (๖)  รองเทา้หนงัหุม้ส้นสีดาํ ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ 
                                        ข.  นกัศึกษาหญิง  ใหมี้ลกัษณะดงันี.  
                      (๑)  เสื.อเชิ.ตสีขาว ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป  ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกิน
สมควร ผา่อกตรงโดยตลอด   แขนสั.นเพียงขอ้ศอก   ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผา่ปลายแขน  ติดกระดุมสีเงิน
ลายดุนนูนตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยั  และกลดักระดุมคอเสื.อ  ตวัเสื.อมีความยาวเพียงพอสาํหรับให้
กระโปรงทบัได ้ เวลาสวมใหส้อดชายเสื.อไวใ้นกระโปรงใหเ้รียบร้อย 
                     (๒)  เขม็กลดัเสื.อตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยั     กลดับนอกเสื.อเบื.องซา้ย 
          (๓)  กระโปรงทรงตรง   ดา้นหลงัผา่ป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า        
ผา้เนื.อเรียบไม่มีลวดลาย  สีกรมท่า   เช่นเดียวกบัเครื�องแต่งกายแบบปกติ 
                       (๔)  เข็มขดัหนงัสีดาํ หวัเข็มขดัสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลยั  
มีปลอกสีเดียวกบัเขม็ขดั  สาํหรับสอดปลายเขม็ขดั 
                     (๕)  ถุงน่องสีเนื.อ  ไม่มีลวดลาย 
                     (๖)  รองเทา้หนงัหุม้ส้นสีดาํ  ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ    
  ขอ้  ๘   เครื�องแต่งกายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
               ก.  บณัฑิตที�เป็นขา้ราชการหรือพนกังานของรัฐ 
                  (๑) แต่งกายชุดเครื� องแบบข้าราชการ ปกติขาว หรือเครื� องแบบ
พนกังานของรัฐ  
                       (๒)  บณัฑิตที�รับราชการทหาร  ตาํรวจ  ให้แต่งกายตามที�ตน้สังกดักาํหนด 
                     (๓)  สวมครุยปริญญาทบัเครื�องแต่งกาย 
               ข.  บณัฑิตชายที�ไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ  หรือพนกังานของรัฐ 
                     (๑)  เสื.อราชปะแตนสีขาว 
                      (๒)  กางเกงขายาวสีขาว  แบบสากลทรงสุภาพ  
                      (๓)  มีแผงคอตามแบบสีประจาํสาขาวิชา   ประดบัเขม็ตราสัญลกัษณ์
มหาวทิยาลยัสีเงินสูง ๓.๕  เซนติเมตร  ทบับนแผงคอทั.งสองขา้ง 
                     (๔)  กระดุมเสื.อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยั 
                     (๕)  ถุงเทา้สีดาํ  ไม่มีลวดลาย 
                     (๖)  รองเทา้หนงัหุม้ส้นสีดาํ  ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ   
                     (๗)  สวมครุยปริญญาทบัเครื�องแต่งกาย 
 



              ค.  บณัฑิตหญิงที�ไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ หรือพนกังานของรัฐ 
                    (๑)  ใหแ้ต่งกายเช่นเดียวกบัการแต่งกายในงานพิธี 
                    (๒)  สวมครุยปริญญาทบัเครื�องแต่งกาย 
            ง.   บณัฑิตหญิงมีครรภ ์
       (๑)  เสื.อสีขาวเกลี.ยง  ไม่บางเกินสมควร ผา่อกตลอด  ตวัเสื.อยาวคลุมทอ้ง  
แขนปล่อยธรรมดาแบบแขนเชิ.ต  เวลาสวมใหป้ล่อยชายเสื.อไวน้อกกระโปรง 
      (๒) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวตํ�ากวา่เข่า 
๓ นิ.ว  ชายเสมอกนั 
             (๓)  ถุงน่องสีเนื.อ  ไม่มีลวดลาย 
                     (๔)  รองเทา้หนงัหุม้ส้นสีดาํ ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ  
                   (๕)  สวมครุยปริญญาทบัเครื�องแต่งกาย  
  ขอ้ ๙ ตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั      
วา่ดว้ยตราสัญลกัษณ์ 
  ขอ้  ๑๐ ใหใ้ชต้ราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยั ประกอบเครื�องแต่งกายนกัศึกษาทั.งชาย       
และหญิง  ดงัต่อไปนี.  
                 (๑)  เขม็ตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยั นกัศึกษาหญิงใชก้ลดับนอกเสื.อเบื.องซา้ย 
ใหมี้ขนาดและสีดงันี.  
                        -   ความสูงของตราสัญลกัษณ์    ๓.๕  เซนติเมตร 
                        -   ตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยัทาํดว้ยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง  วนพื.น
ของพระราชลญัจกรและดอกบวัลงยาสีนํ.าเงิน  ส่วนพื.นของชื�อมหาวทิยาลยัลงยาสีขาว 
                (๒)  เข็มกลดัเนคไทตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลยัทาํดว้ยโลหะลายดุนนูนชุบ    
สีทอง  ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  ๑.๙  เซนติเมตร   
                 (๓)  หวัเขม็ขดัตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยั   ทาํดว้ยโลหะชุบสีเงิน เป็นรูป
สี�เหลี�ยมผนืผา้ ขนาดกวา้ง ๔.๕ เซนติเมตร  ยาว ๔.๘ เซนติเมตร ภายในสี�เหลี�ยมเป็นตราสัญลกัษณ์
มหาวทิยาลยัลายดุนนูน 
                 (๔)  กระดุมเสื.อนกัศึกษาหญิง ทาํดว้ยโลหะชุบสีเงิน ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๘   
เซนติเมตร  มีลกัษณะกลมมน  ขอบเกลี.ยง  ภายในเป็นตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยัลายดุนนูน 
   (๕)  แผงคอบณัฑิตชาย  มีลกัษณะเป็นรูปสี�เหลี�ยมผนืผา้  ปลายแหลม  พื.นแผง
ทาํดว้ยผา้สักหลาดสีแดง กวา้ง  ๔  เซนติเมตร  ตรงกลางผา้สักหลาดมีแถบทองกวา้ง  ๑  เซนติเมตร ที�ริม
แถบทอง ทั.งสองขา้ง  มีเส้นไหมกลม  สีตามสาขาวชิา  กวา้ง  ๐.๓  เซนติเมตร  ประดบัเขม็ตราสัญลกัษณ์
มหาวทิยาลยัสีเงิน  สูง  ๓.๕  เซนติเมตร  ทบับนแผงคอทั.งสองขา้ง 



  ขอ้  ๑๑  การแต่งกายที�มิไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี.     ให้อยูใ่นดุลยพินิจของอธิการบดี  
โดยทาํเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 
  ขอ้  ๑๒  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบันี.     

    ประกาศ     ณ      วนัที�    ๒  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
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