
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ว่าดว้ยเครื่องแบบนักศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมนิทราธริาช 

พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ว่าด้วยเครื่องแบบ
นักศึกษา  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  พ.ศ.  2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2557   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  และมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  พ.ศ.  ๒๕๕๓  สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ในการประชุม  
ครั้งที่  3/2565  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2565  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา   
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  พ.ศ.  2565”   

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา  มหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช  พ.ศ.  2554 
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา  มหาวิทยาลัย 

นวมินทราธิราช  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2557 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้   
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
“นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  อนุปริญญา  และประกาศนียบัตรของ  

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
ข้อ 5 เครื่องแบบนักศึกษา  มี  ๓  ประเภท  ดังนี้   
(๑) เครื่องแบบปกติ   
(๒) เครื่องแบบงานพิธีการ   
(๓) เครื่องแบบงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี   
ข้อ 6 เครื่องแบบปกติส าหรับนักศึกษาชาย 
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาว  ไม่มีลวดลาย  ความยาวตัวเสื้อให้เลยเอว  ให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง

ตลอดเวลา  อาจผูกเนคไทสีเขียวมีตรามหาวิทยาลัย 
(2) กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพ  สีเข้ม  ไม่มีลวดลาย   
(3) รองเท้าหุ้มส้น   

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ข้อ 7 เครื่องแบบปกติส าหรับนักศึกษาหญิง   
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาว  ไม่มีลวดลาย  ความยาวของเสื้อให้สอดในกระโปรงได้มิดชิด  ด้านหน้า 

ผ่าอกตรงโดยตลอด   
(2) กระโปรงทรงสุภาพ  สีเข้ม  ไม่มีลวดลาย 
(3) เข็มตรามหาวิทยาลัยให้ติดอกเสื้อเบื้องขวา   
(4) รองเท้าหุ้มส้น   
ข้อ 8 เครื่องแบบงานพิธีการส าหรับนักศึกษาชาย   
(๑) เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว  ไม่มีลวดลาย  ติดกระดุมพลาสติกสีขาว  ความยาวตัวเสื้อให้เลยเอว  

ให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกงตลอดเวลา  โดยให้ผูกเนคไทสีเขียวมีตรามหาวิทยาลัย 
(๒) กางเกงขายาวแบบสากล  ทรงสุภาพ  สีด า  หรือสีกรมท่า  หรือสีน้ าเงินเข้ม  ไม่มันแวววาว  

ไม่มีลวดลาย  มีหูสอดเข็มขัด   
(๓) เข็มขัดหนังสีด า  ขนาดกว้างประมาณ  ๓  เซนติเมตร  เป็นเข็มขัดรูด  ปลายแหลม   

หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขนาดกว้างประมาณ  ๓.๕  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  
๕  เซนติเมตร  ดุนเป็นตรามหาวิทยาลัย   

(๔) ถุงเท้าสีด าหรือสีกรมท่า   
(๕) รองเท้าหนังหุ้มส้น  สีด า  แบบเรียบ  ไม่มีลวดลาย  ไม่เปิดหัวรองเท้า   
ข้อ 9 เครื่องแบบงานพิธีการส าหรับนักศึกษาหญิง   
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว  แขนสั้นเหนือศอก  ไม่มีลวดลาย  มีความหนาพอควร  ไม่รัดรูป  ความยาว

ของเสื้อให้สอดในกระโปรงได้มิดชิด  ด้านหน้าผ่าอกตรงโดยตลอด  ติดดุมโลหะสีเงินดุนเป็นตรา
มหาวิทยาลัย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  ๒  เซนติเมตร  ห้าดุม  รวมดุมที่ติดคอเสื้อ   
กลัดดุมที่คอเสื้อ  ผูกโบว์หูกระต่าย  (โบว์ไท)  สีเขียว 

(๒) กระโปรงสีด า  หรือสีกรมท่า  หรือสีน้ าเงินเข้ม  แบบเรียบ  ไม่มันแวววาว  ไม่มีลวดลาย  
ขอบกระโปรงอยู่ระดับเอว  ความยาวกระโปรงระดับคลุมเข่า  ผ่าด้านหลังทับซ้อน 

(๓) เข็มขัดหนังสีด า  ขนาดกว้างประมาณ  ๓  เซนติเมตร  เป็นเข็มขัดรูด  ปลายแหลม   
หัวเข็มขัด  ท าด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า   ขนาดกว้างประมาณ  ๓.๕  เซนติเมตร   
ยาวประมาณ  ๕  เซนติเมตร  ดุนเป็นตรามหาวิทยาลัย   

(๔) เข็มตรามหาวิทยาลัย  ใช้ติดอกเสื้อเบื้องขวา   
(๕) รองเท้าหนังหุ้มส้น  สีด า  แบบเรียบ  ไม่มีลวดลาย  ไม่เปิดหัวรองเท้า   
ข้อ 10 เครื่องแบบงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีส าหรับนักศึกษาชาย   
(๑) เสื้อราชปะแตน  สีขาว  คอตั้ง  แขนยาวถึงข้อมือ  มีช่องกระเป๋าที่อกเสื้อซ้ายและขวา  

และที่เอวเสื้อซ้ายและขวา  ที่แนวสาบอกกลัดดุมตรามหาวิทยาลัยห้าดุม   
(๒) ที่คอเสื้อทั้งสองข้าง  ติดตรามหาวิทยาลัย  ท าด้วยโลหะสีเงิน   

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(๓) กางเกงขายาวแบบสากล  ทรงสุภาพ  สีขาว  ไม่มันแวววาว  ไม่มีลวดลาย   
(๔) ถุงเท้าสีด า   
(๕) รองเท้าหนังหุ้มส้น  สีด า  แบบเรียบ  ไม่มีลวดลาย  ไม่เปิดหัวรองเท้า   
ข้อ ๑1 เครื่องแบบงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีส าหรับนักศึกษาหญิง   
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว  แขนยาวถึงข้อมือ  ไม่มีลวดลาย  มีความหนาพอควร  ไม่รัดรูป  ความยาว

ของเสื้อให้สอดในกระโปรงได้มิดชิด  ด้านหน้าผ่าอกตรงโดยตลอด  ติดดุมโลหะสีเงินดุนเป็นตรา  
มหาวิทยาลัย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  ๒  เซนติเมตร  ห้าดุม  รวมดุมที่ติดคอเสื้อ   

(๒) กระโปรง  มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบงานพิธีการ   
(๓) เข็มขัด  และเข็มตรามหาวิทยาลัย  มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบงานพิธีการ 
(๔) รองเท้าหุ้มส้น  สีด า  แบบเรียบ  ไม่มีลวดลาย  ไม่เปิดหัวรองเท้า 
ข้อ ๑2 หัวหน้าส่วนงานอาจก าหนดเครื่องแต่งกาย  ชุดปฏิบัติการ  ตามความเหมาะสมกับ  

การศึกษา  โดยเสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ   
ข้อ ๑3 ให้นักศึกษาแต่งเครื่องแบบปกติ  หรือเครื่องแบบงานพิธีการ  หรือเครื่องแบบงาน 

พระราชพิธีหรือรัฐพิธี  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  หรือตามที่ระบุในก าหนดการ  หรือค าสั่งของ
มหาวิทยาลัย   

ข้อ ๑4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้   
ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อบังคับนี้  หรือในกรณี

ที่ข้อบังคับนี้มิได้ระบุไว้  ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด  หรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับนี้ได้ตามความจ าเป็น 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  29  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
ศาสตราจารย์สรุพล  นิตไิกรพจน ์

นายกสภามหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕


