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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วาดวยเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และเครื่องแตงกายนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดเครื่องแบบ  เคร่ืองหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา 
ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  (๒)  และมาตรา  ๖๐  แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ในที่ประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  วาดวย
เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และเครื่องแตงกายนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
“นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
“สวนราชการ”  หมายความวา  คณะ  สถาบัน  วิทยาลัย  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอน  และใหหมายรวมถึงเขตพื้นที่ในสังกัดที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๔ เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และเครื่องแตงกายนักศึกษาตามขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับ
ผูที่เปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ขอ ๕ เคร่ืองแตงกาย  แบบปกติ 
  ก. นักศึกษาชาย  ใหมีลักษณะดังนี้ 
   (๑) เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้นเพียงขอศอก  ปลายแขนปลอยตรงไมผาปลายแขน  

หรือแขนยาวถึงขอมือไมพับปลายแขนไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป  ไมมีลวดลาย  ไมบางเกินสมควร   
ผาอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุม  ๕  เม็ด  มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเส้ือเบื้องซาย  ตัวเส้ือมีความยาวเพียงพอ
สําหรับใหกางเกงทับได  เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย 

   (๒) กางเกงขายาว  แบบสากลทรงสุภาพ  ไมรัดรูป  มีหูเข็มขัดที่เย็บดวยผา 
สีเดียวกันกับกางเกง  ไมพับปลายขา  ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย  สีกรมทา  หรือสีดํา   
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   (๓) เข็มขัดหนังสีดํา  หัวเข็มขัดสีเงิน  มีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย   
มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลายเข็มขัด 

   (๔) ถุงเทาสีดํา  ไมมีลวดลาย 
   (๕) รองเทาหนังหุมสนสีดํา  ไมมีลวดลาย  ทรงสุภาพ 
  ข. นักศึกษาหญิง  ใหมีลักษณะดังนี้ 
   (๑) เส้ือเชิ้ตสีขาว  ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป  ไมมีลวดลาย  ไมบางเกิน

สมควร  ผาอกตรงโดยตลอด  แขนสั้นเพียงขอศอก  ปลายแขนปลอยตรง  ไมผาปลายแขน  ติดกระดุมสีเงิน
ลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  ตัวเส้ือมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับได  เวลาสวมให
สอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย 

   (๒) เข็มกลัดเส้ือตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  กลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย 
   (๓) กระโปรงทรงตรง  เอวสูง  ดานหลังผาปายแบบสุภาพ  ไมรัดรูป  ยาว

เสมอเขา  ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย  สีกรมทา  หรือสีดํา   
   (๔) เข็มขัดหนังสีดํา  หัวเข็มขัดสีเงิน   มีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย   

มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลายเข็มขัด 
   (๕) รองเทาหนังหุมสนสีดํา  ไมมีลวดลาย  ทรงสุภาพ 
ขอ ๖ เคร่ืองแตงกายชุดปฏิบัติการหรือชุดกีฬา  ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด 
ขอ ๗ ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย

ตราสัญลักษณ 
ขอ ๘ ใหใชตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  ประกอบเครื่องแตงกายนักศึกษาทั้งชายและหญิง

ดังตอไปนี้ 
(๑) เข็มกลัดเส้ือตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย  ประกอบเครื่องแตงกายนักศึกษาหญิงใหมีขนาด

และสีดังนี้  ความสูงของตราสัญลักษณ  ๓.๕  เซนติเมตร  ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะ 
ลายดุนนูนชุบสีทอง   สวนพื้นที่ของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน้ําเ งิน   สวนพื้นที่ของ 
ชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว 

(๒) เข็มกลัดเนคไทตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะลายดุนนูนชุบสีทองขนาดเสน
ผานศูนยกลาง  ๑.๕  เซนติเมตร 

(๓) หัวเข็มขัดตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะชุบสีเงิน  เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา   
ขนาดกวาง  ๔.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๔.๕  เซนติเมตร  ภายในสี่เหลี่ยมเปนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยลายดุนนูน 
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(๔) กระดุมเส้ือนักศึกษาหญิง  ทําดวยโลหะชุบสีเงิน  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ๑.๘  เซนติเมตร   
มีลักษณะกลมมน  ขอบเกลี้ยง  ภายในเปนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยลายดุนนูน 

ขอ ๙ การแตงกายที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี  โดยทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
จรวยพร  ธรณินทร 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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