
 

เครื่องแบบนักศึกษา 
เพ่ือเป็นการรักษาเกียรติของสถาบันฯ นักศึกษาจ าเป็นต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับโดย

เคร่งครัด ต้องให้ถูกต้องตรงตามลักษณะ และสีที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนห้ามดัดแปลง 

 

เครื่องแบบนักศึกษาปกติ 

นักศึกษาหญิง  

(1) เสื้อท าด้วยผ้าสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร ตัวเสื้อขนาดพองาม คอเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลม ปกยาวพอสมควร 

เดินตะเข็บตามขอบปกให้ปรากฎตะเข็บข้างนอกด้วย ความยาวของตัวเสื้อให้เลยเอวเล็กน้อย เพ่ือให้กระโปรงทับได้

มิดชิด สาบบ่าเป็นสาบขนาดพองาม ด้านหน้าผ่าอกตรงโดยตลอด มีสาบกว้างขนาด      3 ซม. ติดกระดุมโลหะสีเงิน

ขนาดเล็กดุนกระดุมเป็นรูปตราสถาบันฯ 5 ดุม แขนเสื้อเป็นแขนสั้นเหนือข้อศอก  6 ซม. ปลายแขนมีผ้าอีกชิ้นหนึ่งตลบ

ขึ้น ส่วนที่ตลบกลับตรงท้องแขนกว้าง 3 ซม.ตรงหลังแขนกว้าง 6 ซม.การเดินตะเข็บตัวเสื้อทุกตะเข็บให้เดินตะเข็บคู่ 

(2) ประดับตราสถาบันฯที่อกเสื้อเบื้องขวา 

(3) กระโปรงท าด้วยผ้าสีกรมท่าหรือสีด า ไม่มันแวววาว ไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า แบบเรียบร้อยรัดกุม ห้ามใช้ผ้ายีนส์ 

ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้าลูกไม้ 

(4) เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด า ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้าง 3.5 ซม. มีปลอกหนังสีเดียวกันกับเข็มขัดหัวเข็มขัดเป็นเครื่องหมาย

ของสถาบันฯท าด้วยโลหะสีเงิน เป็นลายนูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

(5) รองเท้าคัชชูหนังสีด าชนิดหุ้มส้น แบบนักศึกษาไม่มีลวดลาย ส้นสูงประมาณ 1-2 นิ้ว ไม่ต้องสวมถุงเท้า   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

นักศึกษาชาย 

(1) เสื้อท าด้วยผ้าสีขาวไม่มีลวดลายไม่บางเกินควรแบบเชิ้ตคอตั้ง ผ่าอกตลอด มีสาบหลัง กระดุมกลมสีขาว มีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. มีกระเป๋าด้านซ้าย 1 ใบขนาดกว้าง 8-12 ซม. หรือขนาดพอเหมาะกับเสื้อ          สีเดียวกับเสื้อ 

ตัวเสื้อปล่อย สอดชายเสื้อเข้ากับกางเกง 

(2) กางเกง ขายาวสีกรมท่าหรือสีด า ไม่มีลวดลาย ขายาวเพียงข้อเท้าปิดขอบรองเท้า ปลายขากว้างประมาณ    40-50 ซม. 

ขาตรงไม่บาน มีห่วงกว้าง 1 ซม. ส าหรับสอดเข็มขัด มีกระเป๋าตรงด้านข้างทั้ง 2 ข้าง เวลาสวมให้สวมทับชายเสื้อไว้ด้าน

ใน 

(3) เนคไท สีกรมท่า และปักตราสถาบัน 

(4) เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด า ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้าง 3.5 ซม. มีปลอกหนังสีเดียวกันกับเข็มขัด หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสี

เงิน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็นรูปตราสถาบัน 

(5) รองเท้า ใช้รองเท้าหนังสีด าชนิดหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ใช้ถุงเท้าสั้นสีด าหรือสีน้ าเงินไม่มีลวดลาย 

 

เครื่องแบบปฏิบัติการ 

ชุดปฏิบัติการประลองคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สวมเสื้อสีเทาอ่อนแบบเชิ้ตคอตั้งมีสาบหลัง กระดุมกรมสีเทา มีกระเป๋าที่หน้าอกปักชื่อภาษาอังกฤษที่ขอบกระเป๋า ปักตรา

สถาบันฯและชื่อสถาบันฯเป็นภาษาอังกฤษที่หน้าอกด้านขวา มีกระเป๋าบริเวณเอว เสื้อด้านซ้ายและขวา ด้านละ 1 ใบ 

ชายเสื้อมีขอบเสมอกัน เวลาสวมให้ติดกระดุมและปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เครื่องเเบบชุดฝึกปฏิบัติการประลอง 

คณะบริหารธุรกิจ 
สวมเสื้อสีฟ้าหม่นแบบเชิ้ตคอตั้งมีสาบหลัง กระดุมกลมสีเทา มีกระเป๋าที่หน้าอกปักชื่อภาษาอังกฤษที่ขอบกระเป๋า ปักตรา

สถาบันฯ เป็นภาษาอังกฤษที่หน้าอกด้านขวา  มีกระเป๋าบริเวณเอวเสื้อด้านซ้ายและขวาด้านละ 1 ใบ ชายเสื้อมีขอบเสมอ

กัน เวลาสวมให้ติดกระดุมและปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกงกระโปรง 
 

เครื่องแบบพลศึกษา 

(1) เสื้อยืดสีขาว มีกระเป๋าด้านซ้าย 1 ใบ ปักตราสถาบัน 

(2) กางเกงขายาว ท าด้วยผ้าร่มสีกรมท่า มีกระเป๋าตรงด้านข้างทั้ง 2 ข้าง 

(3) รองเท้าผ้าใบสีขาว ด า เทาหรือกรมท่า สวมถุงเท้ากีฬาด้วยทุกครั้ง 
 

ลักษณะเครื่องแต่งกายอื่นๆ 

 
เครื่องแบบงานพิธีส าหรับนักศึกษาชาย 

(1) เสื้อราชปะแตนสีขาว คอตั้ง แขนยาวถึงข้อมือ มีช่องกระเป๋าที่อกเสื้อซ้ายและขวา และที่เอวซ้ายและขวา      ที่แนว

สาบอกลัดกระดุมตราสถาบันฯขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม.ห้าดุม 

(2) แผงคอ ติดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง ที่ท าด้วยสักหลาดหรือก ามะหยี่ สีตามสีประจ าคณะที่สังกัด รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายตัด

เป็นรูปชายธง แต่ละข้างกว้าง 4.5 ซม. ยาว 12 ซม. ที่กึ่งกลางตามความยาวของแผงคอ ที่แถบสีทองกว้าง 1 ซม. หนึ่ง

แถบ และมีตราสถาบัน ท าด้วยโลหะสีเงิน 3.5 ซม. ติดทับบนแถบสีทองที่ก่ึงกลางของแผงคอตามสีประจ าคณะดังนี้ 

 

คณะบริหารธุรกิจ                 สีฟ้าหม่น 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    สีแดงเลือดหมู  

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล         สีส้ม 

ในกรณีที่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสโมสรนักศึกษาอาจใช้แผงคอสีม่วง 

เครื่องแบบงานพิธีส าหรับนักศึกษาหญิง 

มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติส าหรับนักศึกษาหญิง โดยให้กลัดดุมที่คอเสื้อ กระโปรงสีกรมท่า  และรองเท้าคัชชู

หนังสีด าชนิดหุ้มส้น 

สูทแบบสากล 

นักศึกษาอาจแต่งกายบางโอกาสตามประกาศของสถาบันฯหรือคณะโดยใส่สูทแบบสากลนิยมแขนยาว สีกรมท่า   มีกระเป๋า

และปักตราสถาบันฯสีเหลืองทอง 



 

การแต่งกายชุดสุภาพ 

หากนักศึกษาต้องเข้ามาในสถาบันฯในวันหยุดราชการหรือติดต่อสถาบันฯในวันซึ่งไม่ใช่วันเรียนให้นักศึกษาแต่งกายชุด

สุภาพ ดังนี้ 

(1) ให้นักศึกษาชายแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดคอปก กางเกงขายาวที่ไม่ใช่ผ้ายีนส์ สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามใส่รองเท้า

แตะ และกางเกงขาสั้นโดยเด็ดขาด 

(2) ให้นักศึกษาหญิงแต่งกายด้วยเสื้อสุภาพ ห้ามสวมเสื้อรัดรูปและเสื้อแขนกุดโดยเด็ดขาด สวมกระโปรงที่ไม่ใช่ผ้ายีนส์ 

ห้ามสวมกางเกงและให้ใส่รองเท้าหุ้มหรือรัดส้น 

 

เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สถาบันฯจึงให้นักศึกษาทุกระดับทุกคนแต่งกายให้ถูกต้อง

ตามแบบที่สถาบันฯก าหนดโดยนักศึกษาต้องแต่งกายตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันฯ นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตาม

ข้อบังคับ สถาบันฯถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยนักศึกษา 

 

ครุยวิทยฐานะ 

 

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ เป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นฐานะทางความรู้ที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทจาก

ทางสถาบันฯซึ่งนักศึกษาสามารถสวมใส่ครุยและประดับเข็มวิทยฐานะได้ก็ต่อเมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติให้นักศึกษาส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี 

. 

 

 

 

 

 

 

ครุยวิทยฐานะ 

ครุยวิทยฐานะของสถาบันฯ ชั้นครุยบัณฑิตเป็นครุยพ้ืนผ้าโปร่งสีขาวมีส ารดรอบขอบกับปลายแขนพ้ืนส ารดท า

ด้วยสักหลาดสีด ากว้าง 10 ซม. มีแถบทองขนาด 1 ซม. ทับบนริมทั้งสองข้างเว้นระยะไว้ 7. 5 มม. มีแถบสีเหลืองขนาด 5 

มม. ข้างหนึ่งและสีฟ้าขนาด 5 มม. อีกข้างหนึ่งแถบสีเหลืองในส ารดอยู่ด้านนอกและด้านบนและเว้นระยะอีก   7.5 มม. มี

แถบทองขนาด 1 ซม. อีกทั้งสองข้างตอนกลางส ารดมีแถบสักหลาดขนาด 1 ซม. และมีตราสถาบันฯท าด้วยโลหะสีเงิน



ขนาดสูง 3.5 ซม. ติดตามทางดิ่งกลางส ารดบนแถบสักหลาดตอนหน้าอกทั้งสองข้างที่ต้นแขนมีแถบส ารดรอบแต่ตอนกลาง

ส ารดมีแถบสีประจ าคณะขนาด 3 มม. 1 แถบ 

 

 

 

 

 

 

 

เข็มวิทยฐานะ  

เข็มวิทยฐานะของสถาบันฯ เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎเครื่องหมายสถาบันท าด้วยโลหะมีขนาดสูง 4 ซม. ผู้มีสิทธิประดับ

เข็มวิทยฐานะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาของสถาบันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 


