
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา   

พ.ศ.๒๕๔๙ 
___________________________ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยเคร่ืองแบบและ     
การแต่งกายของนักศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.๒๕๔๗  และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๔๙  จึงก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยเคร่ืองแบบและ   
การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙” 
  ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระดับอนุปริญญา
และระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ
  ข้อ ๔   เคร่ืองแบบนักศึกษา ให้ใช้ได้เฉพาะผู้มีฐานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุตรดิตถ์ทุกคน 
  ข้อ ๕  ให้ยกเลิกระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้  

ข้อ ๖  ในระเบียบนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
   “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
   “นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
ส่วนที่  ๑ 

เครื่องแบบปกติ 
 

ข้อ ๗   เคร่ืองแบบนักศึกษาชาย  ประกอบด้วย 
๗.๑ เสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินไป ปกเสื้อแบบคอเชิ้ต           

ปลายแหลม ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเป๋าติดแนวอกด้านซ้าย ขนาดพอเหมาะกับเสื้อ แขน
เสื้อใช้แบบแขนสั้น (ห้ามผ่าปลายแขน) หรือแขนยาว ความยาวของตัวเสื้อให้ยาวเพียงพอเพื่อให้กางเกงทับ
ได้โดยเรียบร้อย 
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๗.๒ กางเกงขายาวทรงสุภาพ ปลายขากางเกงไม่ยาว ไม่สั้น ไม่แคบและไม่กว้าง 
เกินไปกางเกงมีหูร้อยเข็มขัด เนื้อผ้าเรียบ สีกรมท่าเข้มหรือสีด า ไม่มีลวดลาย และห้ามใช้ผ้ายีนส์ทุกชนิด 
สวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย 
   ๗.๓ เข็มขัดสายหนังสีด าหรือหนังกลับสีน้ าตาลเข้ม ขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร   
หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ห้ามใช้เข็มขัด  
แบบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ 
   ๗.๔ ถุงเท้าสีกรมท่าเข้มหรือสีด า แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย 
   ๗.๕ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย 
   ๗.๖ ส าหรับเคร่ืองแบบนักศึกษาชาย  ชั้นปีที่ ๑ ให้ใช้เคร่ืองแบบนักศึกษาชาย 
ตามข้อ ๗ โดยใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวเท่านั้นผูกเทคไทสีกรมท่าเข้มมีตรามหาวิทยาลัย และสวมรองเท้า
หนังหุ้มส้นสีด าหรือน้ าตาลเข้มเท่านั้น 
  ข้อ ๘ เคร่ืองแบบนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย 
   ๘.๑ เสื้อเชิ้ตแขนสั้น ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่บางจนเกินไป ไม่เป็นผ้ามัน  
ไม่มีลูกไม้ ไม่มีเกล็ด ไม่รัดรูป ขนาดพองาม ตัวเสื้อไม่มีกระเป๋า ไม่มีจีบทั้งด้านหน้า ด้านหลังและที่แขนเสื้อ 
คอเสื้อมีปกปลายแหลม ปกยาวพองาม ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด ติดกระดุมโลหะ มีสาบนอกขวาทับซ้ายความ
ยาวของเสื้อให้ยาวเพียงพอเพื่อให้กระโปรงทับได้มิดชิด การเดินตะเข็บตัวเสื้อทุกตะเข็บให้เดินตะเข็บคู่  
   ๘.๒ กระดุมใช้กระดุมโลหะสีเงินขนาดเล็กเป็นตรามหาวิทยาลัย ๕ เม็ด 
   ๘.๓ เคร่ืองหมายตรามหาวิทยาลัย ท าด้วยโลหะสูง ๓ เซนติเมตร ติดที่เหนืออก
เสื้อด้านซ้าย 
   ๘.๔ กระโปรงเข้ารูปท าด้วยผ้าเรียบ ไม่เป็นผ้ามันแวววาว ไม่มีลูกไม้ ไม่มีลวดลาย
ในเน้ือผ้า ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูกทุกชนิด สีกรมท่าเข้มหรือสีด า ตัดเป็นกระโปรงรูปทรงรัดกุม 
ขอบเอวกระโปรงกว้าง ๔ เซนติเมตร ความยาวคลุมเข่า ๓ - ๖ นิ้ว สวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย ห้ามสวม
กระโปรงสั้นเหนือเข่าหรือยาวคลุมข้อเท้า  
   ๘.๕ เข็มขัดสายหนังสีด าหรือหนังกลับสีน้ าตาลเข้ม ขนาดกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร 
หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ห้ามใช้เข็มขัด
แบบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ 
   ๘.๖ รองเท้าหุ้มส้นสีด าหรือสีน้ าตาลเข้ม แบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย 

๘.๗ ส าหรับเคร่ืองแบบนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ ๑ ให้ใช้เคร่ืองแบบนักศึกษาหญิง
ตามข้อ ๘.๑ ,๘.๒,๘.๓ และ ๘.๕ โดยให้ใช้กระโปรงจีบรอบตัวสีกรมท่าเข้มหรือสีด า ให้สวมรองเท้าหนัง
หรือผ้าใบแบบหุ้มส้นสีขาวและสวมถุงเท้าขาวไม่มีลวดลาย 
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         ส่วนที่ ๒ 
เครื่องแบบในโอกาสอื่น 

 
  ข้อ ๙ เคร่ืองแบบนักศึกษาระหว่างออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้เคร่ืองแบบ ตามข้อ ๗ 
และข้อ ๘ หรือที่โปรแกรมวิชาพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
  ข้อ ๑๐ เคร่ืองแบบชุดประจ าคณะ หรือประจ าโปรแกรมวิชาให้ใช้สวมเฉพาะวันพุธ กางเกง  
กระโปรง รองเท้าตามระเบียบนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เสื้อแบบซาฟารีคอเชิ้ต หรือสูทสากล ติดตรา
มหาวิทยาลัยที่กระเป๋าอกเสื้อด้านซ้าย สีตามที่คณะก าหนดและได้รับอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๑๑ ชุดฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการหรือฝึกภาคสนามให้ใช้เฉพาะในห้องปฏิบัติการ
หรือในการฝึกภาคสนามเท่านั้น 
   ข้อ ๑๒ ชุดพิธีการ 
   ๑๒.๑ เคร่ืองแบบนักศึกษาชาย 
   ให้ใช้เคร่ืองแบบนักศึกษาชาย ตามข้อ ๗ โดยใช้กางเกงขายาวสีกรมท่าหรือ สีด า 
เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกเนคไทสีกรมท่าเข้มมีตรามหาวิทยาลัย สวมถุงเท้าสีกรมท่าเข้มหรือสีด า และสวมรองเท้า
หนังสีด าเท่านั้น 
   ๑๒.๒ เคร่ืองแบบนักศึกษาหญิง 
   ให้ใช้เคร่ืองแบบนักศึกษาหญิง ตามข้อ ๘ โดยใช้กระโปรงสีกรมท่าเข้มหรือสีด า 
เสื้อเชิ้ตสีขาวกลัดกระดุมที่คอเสื้อ สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าเท่านั้น  
    ส าหรับนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ ๑ ให้แต่งเคร่ืองแบบนักศึกษาหญิง ตามข้อ ๘ โดย
กลัดกระดุมที่คอเสื้อ สวมถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย และรองเท้าหุ้มส้นสีขาวเท่านั้น 
 

ส่วนที่ ๓ 
การแต่งกาย 

 
  ข้อ ๑๓ การแต่งกายของนักศึกษา 
   ๑๓.๑ นักศึกษาชาย 
    ๑๓.๑.๑ ไว้ผมทรงสุภาพ ห้ามไว้ผมยาวรุงรัง ไม่ย้อมสี หากจ าเป็นให้ 
ย้อมได้เฉพาะสีด าเท่านั้น 

๑๓.๑.๒ ไม่ไว้หนวดและเครา 
 



 - ๑๔ - 
     

๑๓.๑.๓ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ไม่ดึงชายเสื้อปิดหัวเข็มขัด ไม่พับแขนเสื้อ 
    ๑๓.๑.๔ ไม่ใส่เคร่ืองประดับที่มีค่า อันอาจเป็นอันตรายแก่ตนเอง และ   
ไม่ใส่เคร่ืองประดับใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับบุรุษเพศ 
   ๑๓.๒ นักศึกษาหญิง 
    ๑๓.๒.๑ ไว้ผมทรงสุภาพ ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย ไม่ย้อมสีผม 
หากจ าเป็นให้ย้อมเฉพาะสีด าเท่านั้น 
    ๑๓.๒.๒ สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงไม่ดึงต่ าปิดหัวเข็มขัด ไม่พับแขนเสื้อ 
    ๑๓.๒.๓ ไม่ใส่เคร่ืองประดับที่มีค่า อันอาจเป็นอันตรายแก่ตนเอง  
 

ส่วนที่ ๔ 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 
  ข้อ ๑๔ ในเวลาราชการนักศึกษาทุกคนจะต้องแต่งกายเคร่ืองแบบปกติเพื่อการเข้าชั้นเรียน  
และติดต่อราชการ 
  ข้อ ๑๕ นอกเวลาราชการนักศึกษาทุกคนจะต้องแต่งกายสุภาพ 
 

ส่วนที่ ๕ 
บทลงโทษ 

 
  ข้อ ๑๖ การพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
    
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙  
 

      (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม   จันทร์แก้ว) 
                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 


