ขอบังคับสถาบันการพลศึกษา
วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘
...................................
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการแตงกายของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา
เพื่อใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย เหมาะสมกับสภาพนักศึกษา และเปนเอกลักษณของสถาบัน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น พ.ศ.๒๕๔๘ สภาสถาบั น
กรมพลศึกษา จึงกําหนดขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันการพลศึกษา วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่อง
แตงกายนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันการพลศึกษา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการพลศึกษา
ขอ ๔ กําหนดใหมีเครื่องแบบสําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา จํานวน ๓ แบบ คือ
๔.๑ เครื่องแบบปกติ
๔.๒ เครื่องแบบในงานพิธี
๔.๓ เครื่องแบบฝก
ขอ ๕ เครื่องแตงกายของนักศึกษาหญิง ใหเปนดังนี้
๕.๑ เครื่องแบบปกติ ประกอบดวย
๑. เสื้อ ใชเ สื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว แบบธรรมดาทรงสุภาพ ไมรัดรูป ไมมีก ระเปาติดกระดุม
เครื่องหมายสถาบันการพลศึกษา ๔ – ๖ เม็ด และติดเข็มกลัดเครื่องหมายสถาบันการพลศึกษาไวที่หนาอก
ดานขวา ชายเสื้ออยูภายในกระโปรง มองเห็นเข็มขัดไดชัดเจน
๒.กระโปรง ใชกระโปรงสีดําหรือสีกรมทา ถาเปนกระโปรงสั้น ชายกระโปรงตองคลุมเขา ถา
เปนกระโปรงยาว ชายกระโปรงตองยาวไมเกินขอเทา ทรงกระโปรงจะเปนแบบจีบรอบเอวไมรัดรูป หรือทรง
สุภาพก็ได ไมผาชายกระโปรงสูงเกินกวาเขา และหามใชผายีนต
๓.เข็มขัด ใชเข็มขัดสีดําไมมีลวดลาย หัวเข็มขัดเปนโลหะ มีเครื่องหมายสถาบันการพลศึกษา
๔.รองเทา ใชรองเทาหุมสนปดปลายเทาหรือรัดสน โดยสายรัดสนตองมีขนาดความกวางไมต่ํา
กวา ๑ เซนติเมตร สีรองเทาเปนสีดํา หรือสีน้ําตาล หรือสีขาว จะเปนรองเทาหนังหรือรองเทาผาใบก็ได
๕.ทรงผม ไวทรงสุภาพ ถาไวผมยาวใหผูกหรือรัดใหเรียบรอย

๕.๒ เครื่องแบบปกติของนักศึกษาหญิงชั้นปที่ ๑ ใชกระโปรงสีกรมทาหรือสีดําทรงสุภาพรองเทา
หุมสนปดปรายเทาสีขาว หรือรองเทาผาใบ และสวมถุงเทาสีขาวไมมีลวดลาย
๕.๓ เครื่องแบบในงานพิธี ใชกระโปรงสีกรมทา รองเทาหนังสีดําหุมสนปดปรายเทา เครื่องแบบ
อื่น ๆ เหมือนเครื่องแบบปกติ
๕.๔ เครื่องแบบฝก ประกอบดวย
๑.เสื้อ เสื้อยืดคอปกแขนสั้น มีตราสถาบันการพลศึกษาติดที่กระเปาเสื้อดานซายสอดชายเสื้อ
ไวในกางเกง สีตามคณะกําหนด
๒.กางเกง กางเกงขายาวผายืด สีตามคณะกําหนด
๓.รองเทา รองเทาหุมสนสีขาว
๔.ถุงเทา สีดําหรอสีกรมทา
ขอ 6 การแตงกายของนักศึกษาชาย ใหเปนดังนี้
๖.๑ เครื่องแบบปกติ ประกอบดวย
๑. เสื้อ ใชเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว ไมมีลวดลาย ไมมีอินทรธนู มีกระเปาที่มีมีฝา
ปดอยูหนาอกดานซายเพียงดานเดียว ชายเสื้ออยูในขอบกางเกงมองเห็นเข็มขัดไดชัดเจน ไมมวนหรือพับแขน
เสื้อ
๒. กางเกง ใชกางเกงสีดําหรือสีกรมทา เนื้อผาเปนสีเดียวกันไมมีลวดลาย ทรงสุภาพมีจีบ
หรือไมมีจีบ กระเปาดานขางเปนกระเปาเจาะ หามใชผายีนสหรือกางเกงยีนส
๓. เข็ม ขัด ใช เ ข็ม ขัด สีดํา ไมมี ล วดลาย หั วเข็ ม ขัด เปน โลหะ มี เ ครื่องหมายสถาบัน การ
พลศึกษา
๔.เนคไท สีกรมทา มีตราสถาบันการพลศึกษา
๕.รองเทา ใชรองเทาหนังสีดําแบบหุมสน ชนิดผูกเชือก
๖.ถุงเทา ตองสวมถุงเทาที่มีสีดําหรือสีกรมทา
๗.ทรงผม ไวทรงสุภาพและโกนหนวดเคราใหเรียนรอย
๖.๒ เครื่องแบบในงานพิธี ใชกางเกงสีกรมทา เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกเนคไทสีกรมทา ปกตรา
สถาบันการพลศึกษา รองเทาหนังสีดําแบบหุมสน เครื่องแบบอื่นๆ เหมือนเครื่องแบบปกติตามขอ 6.1
๖.๓ เครื่องแบบฝก ประกอบดวย
๑. เสื้อ เสื้อยืดคอปกแขนสั้น มีตราสถาบันการพลศึกษาติดที่กระเปาเสื้อดานซายสอด
ชายเสื้อไวในกางเกง สีตามคณะกําหนด
๒. กางเกง กางเกงขายาวผายืด สีตามคณะกําหนด
๓. รองเทา รองเทาหุมสนสีขาว
๔. ถุงเทา สีดําหรือสีกรมทา
ขอ ๗ ชุดฝกกิจกรรมเฉพาะอยางและชุดฝกประสบการณวิชาชีพ ใหเปนไปตามที่วิทยาเขตกําหนด
ขอ ๘ นักศึก ษาที่มีความจํา เปนตองใชเครื่องแบบฝกใหใชเครื่องแบบฝกไดเฉพาะในชวงปฏิบัติงาน
ยกเวนกรณีที่วิทยาเขตเห็นสมควรอนุญาตเปนอยางอื่น
ขอ ๙ ใหใชเครื่องหมายสถาบัน ประกอบเครื่องหมายแบบนักศึกษาทั้งชายและหญิง ดังตอไปนี้
๑.เข็มเครื่องหมายสถาบัน ใหนักศึกษาหญิงใชกลัดบนอกเสื้อดานขวา
๒.เข็มกลัดเนคไท ใชเครื่องหมายกับขอ ๙ (๑)

๓.หัวเข็มขัด เครื่องหมายสถาบัน สําหรับนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีรูปลักษณะ
ขนาดและสี ดังนี้
หั ว เข็ ม ขั ด ทํ า ด ว ยโลหะสี เ งิ น เป น รู ป สี่ เ หลี่ ย มขนาดกว า ง 3.5 เซนติ เ มตร ยาว 5
เซนติเมตร ภายในสี่เหลี่ยมมีเครื่องหมายสถาบัน ขนาด 2.5 เซนติเมตร ติดตรงกลาง
๔.กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิงทําดวยโลหะสีเงินหรือรมดํา มีลักษณะกลมมนขอบเกลี้ยงขนาด
1.8 เซนติเมตร ปมนูนตราเครื่องหมายสถาบัน
ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจาก
การใชขอบังคับนี้

