
ระเบียบการแต่งกายคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์
นักศึกษาชาย 

1. เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาวถึงข้อมือ ไม่พับปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกิน
สมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อด้านซ้าย ตัวเสื้อมีความ
ยาวเพียงพอ ส าหรับให้กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 

2. เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดนอกเสื้อด้านขวา อยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดท่ี 2 
3. กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป มีหูเข็มขัดเย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง ไม่

พับปลายขา ปลายกว้างไม่เกิน 25 เซนติเมตร และไม่น้อยกว่า 17 เซนติเมตร ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย 
สีกรมท่า ห้ามใส่กางเกงทรงยีนส์ กางเกงผ้ายีนส์ทุกชนิด 

4. เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดมีลายดุนนูน ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
5. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ทรงสุภาพ ถุงเท้าสีด า ไม่มีลวดลาย 
6. ทรงผมแบบสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ ห้ามท าสีผม หากเป็นกรณีข้อก าหนดของศาสนาให้

นักศึกษาไว้หนวด หรือไว้เคราได้แล้วแต่กรณี 
7. ผูกเนคไทกลัดเข็มติดเนคไท ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย แบบเนคไทตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
นักศึกษาหญิง 

1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ผ่าหน้าแบบเรียบไม่มีสาบด้านหลังไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป   
ไม่บางเกินสมควร แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุน
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอด
ชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 

2. เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดนอกเสื้อด้านซ้าย อยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 และติด
เข็มตุ้งติ้งปกเสื้อด้านซ้าย ในจุดของกระดุมเม็ดที่ 1 

3. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 กระโปรงทรงเอ ทรงสอบ ไม่รัดรูป หรือกระโปรงพลีท ผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
ยาวคลุมเข่า ห้ามสวมกระโปรงยีนส์ทุกชนิด ห้ามใส่กางเกง 

4. เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดมีลายดุนนูน ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
5. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า มีส้นหรือไม่มีส้นก็ได้ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ ห้ามสวม

รองเท้าผ้าใบ 
6. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้กระโปรงจีบรอบ (กระโปรงพลีท) จีบใหญ่ประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวคลุม

เข่าไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตรสีกรมท่า  
7. นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย 
8. นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 (เทียบโอน) ให้ใช้กระโปรงทรงเอ ทรงสอบ ไม่รัดรูป สีกรมท่า ไม่มีลวดลายยาวคลุม

เข่าหรือครึ่งเข่า ห้ามสวมกระโปรงยีนส์ทุกชนิด ห้ามใส่กางเกง 
9. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (เทียบโอน) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า มีส้นหรือไม่มีส้นก็ได้ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ 

ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ 
10. ทรงผมแบบสุภาพ ไม่ย้อมหรือโกรกผม ถ้าผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย 

 
 
 



นักศึกษาชายพิธีการ 
1. เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขนหรือแขนยาวถึงข้อมือ ไม่พับ

ปลายแขน ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติด
กระดุม 5 เม็ด มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะที่อกเลื้อเบื้องซ้าย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอ ส าหรับให้
กางเกงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 

2. เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดนอกเสื้อด้านขวา อยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดท่ี 2 
3. กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป มีหูเข็มขัดเย็บด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง ไม่

พับปลายขา ปลายกว้างไม่เกิน 25 เซนติเมตร และไม่น้อยกว่า 17 เซนติเมตร ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย 
สีกรมท่า ห้ามใส่กางเกงทรงยีนส์ กางเกงผ้ายีนส์ทุกชนิด 

4. เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดมีลายดุนนูน ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
5. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ทรงสุภาพ ถุงเท้าสีด า ไม่มีลวดลาย 
6. ทรงผมแบบสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ ห้ามท าสีผมหากเป็นกรณีข้อก าหนดของศาสนาให้

นักศึกษาไว้หนวด หรือไว้เคราได้แล้วแต่กรณี 
7. ผูกเนคไทกลัดเข็มติดเนคไท ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแบบเนคไท ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
นักศึกษาหญิงพิธีการ 

1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ผ่าหน้าแบบเรียบไม่มีสาบด้านหลังไม่รัดรูป ไม่หลวมเกินไป ไม่
บางเกินสมควร แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุน
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทั้ง กระดุกที่คอด้วย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส าหรับให้กระโปรงทับได้ 
เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 

2. เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดนอกเสื้อด้านซ้าย อยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดท่ี 2  
3. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 กระโปรงทรงเอ ทรงสอบ ไม่รัดรูป  ผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลายยาวคลุมเข่า ห้าม

สวมกระโปรงยีนส์ทุกชนิด ห้ามใส่กางเกง 
4. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้กระโปรงจีบรอบ (กระโปรงพลีท) จีบใหญ่ประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวคลุม

เข่าไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตรสีกรมท่า  
5. เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดมีลายดุนนูน ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
6. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า มีส้นหรือไม่มีส้นก็ได้ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ ห้ามสวม

รองเท้าผ้าใบ 
7. นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย 
8. ทรงผมแบบสุภาพ ไม่ย้อมหรือโกรกผม ถ้าผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย 

ให้ใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบเครื่องแบบของนักศึกษาทั้งชายและหญิง 
ดังนี้ 
เข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาชายใช้กลัดที่อกเสื้อเบื้องขวา และนักศึกษาหญิงใช้กลัดที่อกเสื้อ
เบื้องซ้าย มีรูปลักษณะรายละเอียด ขนาด และสีดังนี้ 
 ความสูงของเครื่องหมาย 3.5 เซนติเมตร 
 ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะสลักดุนหรือปั๊มนูนสีทอง 
 สี “ส่วนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัว” ลงยาสีน้ าเงิน “ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัย” ลงยาสีขาว 



เข็มกลัดเนคไท ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ท าด้วยโลหะลายดุนนูนชุบสีทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.9 
เซนติเมตร ส่วนพ้ืนของพระราชลัญจกร และดอกบัวลงยาสีน้ าเงิน พ้ืนของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาวหัวเข็ม
ขัดมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาชาย-หญิง มีรูปลักษณะขนาดและสีดังนี้ 
 หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะทองแดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 4.2 เซนติเมตร ยาว 5.9 เซนติเมตร มี

ขอบกว้าง 0.2 เซนติเมตร สลักดุนนูนภายในสี่เหลี่ยมเป็นตรารูปวงกลม มีดอกบัว 8 กลีบ ล้อมรอบ
ภายในดอกบัวเป็นตราพระราชสัญจกรด้านล่างมีข้อความ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สลักดุนหรือปั๊มนูนบนพ้ืนเม็ดทราย สีเงิน หรือ รมด า 

 กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ท าด้วยโลหะชุบสีเงินมีลักษณะกลมมนขอบเกลี้ยง ท าเป็นตรารูปวงกลมมี
ดอกบัว 8 กลีบล้อมรอบ ภายในดอกบัวมีตราพระราชสัญจกรสลักดุนหรือปั๊มนูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.8 เซนติเมตร 
 

เครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการ  ของนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
1. เสื้อ แบบและสีตามที่สาขาวิชาก าหนด การปักเครื่องหมาย ชื่อ-สกุล-สาขาวิชา จะต้องเป็นแบบเดียวกัน 

ขนาดตัวอักษรจะต้องขนาดเดียวกันทั้งสาขาข้อความไม่มากเกินไป ขนาดเสื้อ แบบทั้งนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิง ให้สุภาพเหมาะสม และปลอดภัยตามที่ก าหนด 

2. กางเกงให้ใช้ตามแบบการแต่งกาย ตามแบบชุดปฏิบัติการที่สาขาวิชาก าหนด 
3. การแต่งชุดปฏิบัติการให้แต่ง เฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนปฏิบัติเท่านั้น 

 
เครื่องแต่งกายชุดกีฬา  ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 

1. ให้แต่งตามแบบ และสีที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. ให้แต่งกายชุดกีฬาได้ เฉพาะในวัน เวลา ที่มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา หรือกรณีที่มหาวิทยาลัย

มีกิจกรรมพิเศษเท่านั้น 
 

เครื่องแต่งกายชุดเสื้อคณะ ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
1. ให้แต่งตามแบบ และสีที่คณะฯก าหนด 
2. ให้แต่งกายชุดเสื้อคณะได ้เฉพาะในวัน เวลา ที่มีคณะฯมีกิจกรรมพิเศษเท่านั้น 

 
เครื่องแต่งกายชุดเสื้อสาขาวิชา ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 

1. ให้แต่งตามแบบ และสีที่สาขาวิชาก าหนด 
2. ให้แต่งกายชุดเสื้อสาขาวิชาได ้เฉพาะในวัน เวลา ที่มีสาขาวิชามีกิจกรรมสาขาวิชาเท่านั้น 
3. ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาทั้งชายและหญิง ใส่เสื้อสาขาวิชาในวันทีมีการเรียนการสอนตามปกติ 

 
เครื่องแต่งกายชุดนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 

มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษา แต่งชุดนักศึกษาวิชาทหารได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม ก าหนด 


