
ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล 
ว่าด้วย การแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา 

พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)  
 

โดยที่พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้แล้ว จึงสมควรปรับปรุง           
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล เร ื ่อง การแต่งกายและเครื ่องแบบ นักเร ียน               
และนักศึกษา ให้สอดคล้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น  

อาศัยตามอำนาจตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   ว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 34 (1) วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล จึงวางระเบียบเป็น
แนวการปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล ว่าด้วยการแต่งกาย
และเครื่องแบบ นักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2551 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2565)” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล เรื ่อง การแต่งกายและเครื ่องแบบ

นักเรียน นักศึกษา ที่ใช้บังคับอยู่ให้ใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล 
“นักเรียน นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที ่กำลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
“การแต่งกาย” หมายความว่า การแต่งกายหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายด้วย 
“เครื ่องแบบนักเรียน” หมายความว่า เครื ่องแต่งกาย สิ ่งประกอบเครื ่องแต่งกายและ

เครื่องหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้นักเรียนนักศึกษาแต่งตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที่ 1 การแต่งกาย 
ข้อ 5 นักเรียน นักศึกษาชาย 

5.1 ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพและวัยเรียน 
5.2 ห้ามไว้จอน ทรงผมสุภาพดังนี้ 

1) นักเรียนตัดแบบรองทรงสูง 
2) นักเรียนตัดแบบรองทรงสุภาพ (รองทรงต่ำ) 
3) นักเรียน นักศึกษา ไม่ปรับเปลี่ยนสีผม 

5.3 ห้ามไว้หนวด เครา และห้ามเจาะหู 
5.4 เสื ้อ - กางเกงถูกต้องตามระเบียบ โดยสวมกางเกงทับชายเสื ้อให้เรียบร้อย      

ห้ามดึงชายเสื้อออกมามากเกินไปจนปิดทับหัวเข็มขัด 



1) ห้ามใส่เสื้อคลุมทับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา (ยกเว้นตามสภาพอากาศ
ตามฤดูกาล) 

5.5 สวมรองเท้า และถุงเท้าให้เรียบร้อยทุกครั ้งที ่แต่งกายเครื ่องแบบนักเรียน        
ห้ามสวมรองเท้าโดยวิธีเหยียบส้นรองเท้า 

1) ห้ามใส่ถุงเท้าแบบสั้น ต้องใส่สีดำยาวไม่มีลวดลาย 
5.6 ห้ามสวมหมวกและเครื่องประดับทุกชนิดที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน เช่น 

สร้อยคอสั้น ๆ สร้อยข้อมือ แหวนชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ยกเว้น สร้อยพระยาวพอสมควร แหวนรุ่น แหวน
นามสกุล และ นาฬิกา 

5.7 ห้ามแต่งกายเครื ่องแบบชุดฝึกงานมาเรียน ในวันที ่ไม่มีการฝึกภาคปฏิบัติ           
ในโรงฝึกงาน 

5.8 การแต่งกายชุดพละศึกษา ให้ใช้เฉพาะวันที่มีการเรียนวิชาพละศึกษาเท่านั้น เว้น
แต่วิทยาลัยฯมีกิจกรรมพิเศษจึงอนุญาตให้ใช้ได้ 

1) ห้ามเปลี่ยนรูปทรงเสื้อ กางเกง และสีไม่ซีดจนเกินไป 
2) ห้ามมีรอยฉีกขาด 
 

ข้อ 6 นักเรียน นักศึกษาหญิง 
6.1 เปลี ่ยนระเบียบเดิม คือ ต้องอยู ่ในลักษณะสุภาพเรียบร้อยสะอาดเหมาะสม      

กับสภาพนักเรียนนักศึกษาและกุลสตรีที่ดีงาม เปลี่ยนเป็น แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสะอาด เหมาะสม
กับสภาพนักเรียน นักศึกษา 

6.2 ห้ามย้อมสีผม หากไว้ผมยาวต้องผูก หรือมัดให้เรียบร้อยและเหมาะสม ทรงผม
ถูกต้องตามระเบียบนี้ 

1) ผมสั้นปลายผมยาวเสมอกันไม่เกินขอบปกเสื้อ ผมยาวปลายผมยาวไม่เกิน
ระดับสะเอวและผูกผมให้เรียบร้อย 

2. ผมยาวให้รวบผมและผูกไว้ด้านหลัง ด้วยโบว์ผูกผมสีดำ สีน้ำเงิน สีขาว    
สีน้ำตาล และสีขาว เท่านัน้ 

6.3 เสื้อ – กระโปรงถูกต้องตามระเบียบ โดยสวมกระโปรงทับชายเสื้อเรียบร้อย ห้าม
ดึงชายเสื้อออกมามากเกินไป จนปิดทับหัวเข็มขัด 

1) ให้ใส่เสื้อซับในสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย 
6.4 สวมรองเท้าและถุงเท้าให้เรียบร้อยทุกครั้งที่แต่งเครื่องแบบนักเรียน ห้ามสวม

รองเท้าเหยียบส้นรองเท้าหรือสวมรองเท้าแตะ 
6.5 ห้ามสวมใส่เครื่องประดับยกเว้น นาฬิกา แหวนนามสกุล และสร้อยคอพระเครื่อง

ที่มีความยาวพอสมควร 
6.6 ห้ามแต่งเครื่องแบบฝึกงานมาเรียน ในวันที่ไม่มีการฝึกภาคปฏิบัติในโรงฝึกงาน 



6.7 ห้ามสวมเสื้อรัดรูป และกระโปรงสั้นเกินสะบ้าหัวเข่าขอบกระโปรงต่ ำกว่าระดับ
สะดือ คาดเข็มขัดหลวมต่ำกว่าระดับขอบกระโปรง หรือแต่งกายไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน 
นักศึกษา 

6.8 การแต่งกายชุดพลศึกษา ให้ใช้เฉพาะวันที่มีเรียนวิชาพละศึกษาเท่านั้น เว้นแต่
วิทยาลัยฯมีกิจกรรมพิเศษจึงอนุญาตให้ใช้ได้ 

 

หมวด 2 เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา 
ข้อ 7 นักเรียนชาย (ปวช.) 

7.1 เสื้อ 
1) ผ้าสีขาว เนื้อเกลี้ยงไม่มัน และไม่บางเกินควร 
2) แบบเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ไม่รัดรูป และหลวมเกินไป 
3) ผ่าอกตลอด สีสาบกว้าง 4 ซม. ติดกระดุมแบบสีขาวเส้นศูนย์กลาง         

ไม่เกิน 1 ซม. 
4) แขนเสื้อสั้นเหนือศอก ปลายแขนพับเข้าด้านใน 
5) มีกระเป๋าติดอกเสื้อด้านซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดพอเหมาะกับตัวเสื้อ 

7.2 เครื่องหมาย 
    1) ปักอักษร “ทพร.” และ ชื่อ – นามสกุล ของนักเรียน ด้วยไหมสีน้ำเงิน     
ที่อกเสื้อด้านขวา (ตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด) ห้ามใช้อักษรลอกหรืออักษรสกรีน 

7.3 กางเกง 
1) แบบสากล สากลขายาว สีดำหรือสีกรมท่า ผ้าเนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลาย   

ทรงสุภาพ ไม่รัดรูปและไม่หลวมจนเกินไป  
2) ขอบเอวห่วงกว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม. สำหรับสอดเข็มขัด มีกระเป๋าตาม

แนวตะเข็บข้างข้างละ 1 กระเป๋า  
3) ปลายขากางเกงยาวประมาณข้อเท้าเมื ่อยืนตรง ปลายขาพับข้างใน      

กว้าง 5 ซม.ขนาดวัดรอบปลายขา 35 – 45 ซม. 
4) ห้ามใช้กางเกงยีนส์ ผ้ายีนส์ ผ้าลุกฟูก หรือผ้าเวสปอยส์ 

7.4 เข็มขัด 
1) หนังสีดำพื้นเรียบไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ 3.56 ซม. มีปลอกสีเดียว 

กับสายขนาดกว้าง 1 ซม. สำหรับสอดปลายสาย ตามท่ีวิทยาลัยกำหนด 
2) หัวเข็มขัดโลหะมีเครื่องหมายวิทยาลัย ตามแบบท่ีวิทยาลัยกำหนด 

7.5 รองเท้าและถุงเท้า 
1) รองเท้าหนังหรือผ้าใบแบบทรงสุภาพสีดำล้วนไม่มีลวดลายแบบหุ้นส้นไม่

เกิดตาตุ่มผูกเชือกสีดำ 



2) ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย 
 

ข้อ 8 นักเรียนหญิง (ปวช.) 
8.1 เสื้อ 

1) ผ้าสีขาว เนื้อเกลี้ยงไม่มัน และไม่บางเกินควร 
2) แบบเชิ้ตคอตั้ง ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป 
3) แขนยาวเหนือข้อศอก ปลายแขนมีจีบรอบและประกอบด้วยผ้ากว้าง 2.5 ซม.  

8.2 เครื่องหมาย 
1) ปักอักษร “ทพร.” และ ชื่อ – นามสกุล ของนักเรียน ด้วยไหมสีน้ำเงิน     

ที่อกเสื้อด้านขวา (ตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด) ห้ามใช้อักษรลอกหรืออักษรสกรีน 
2) ติดเข็มโลหะเครื่องหมายวิทยาลัย ที่อกเสื้อด้านขวาเหนืออักษรในข้อ 1 

8.3 กระโปรง 
1) ใช้ผ้าเนื้อเกลี้ยงสีดำ ทรงสุภาพ ทรงเอ ขอบเอวกว้างประมาณ 3 – 5 ซม. 
4) ความยาวของกระโปรงเลยหัวเข่าลงไม่เกิน 15 ซม. ห้ามใช้ผ้าแพร ผ้ามัน 

ผ้าเวสปอยส์ ผ้ายีนส์ 
8.4 เข็มกลัด 

1) หนังสีดำพื้นเรียบไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับ
สายขนาดกว้าง 1 ซม. สำหรับสอดปลายสาย 

2) หัวเข็มขัดโลหะมีเครื่องหมายวิทยาลัย ตามแบบท่ีวิทยาลัยกำหนด 
8.5 รองเท้าและถุงเท้า มีสองแบบ คือ 

1) รองเท้าให้ได้ใช้ 2 แบบ คือ 
(1) รองเท้าคัชชูสีดำ ไม่มีลวดลาย สันรองเท้าเตี ้ย แบบรองเท้า

นักเรียนหัวมน 
(2) รองเท้าแบบผ้าใบสีดำล้วน ไม่มีลวดลาย (แบบเดียวกับนักเรียน

ชาย) หุ้นส้นไม่เกินตาตุ่ม 
2) ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย เมื่อสวมใส่แล้วมีความยาวสามารถพับได้กว้างไม่

น้อยกว่า3 ซม. 2 ครั้ง 
 

ข้อ 9 นักเรียนชาย (ปวส.) 
9.1 เสื้อ 

1) เสื้อแขนยาว ผ้าสีขาว เนื้อเกลี้ยงไม่มัน และไม่บางเกินควร ปลายแขนพับเข้าด้านใน 
2) มีกระเป๋าติดอกเสื้อด่านซ้าย 1 ใบ ขนาดพอเหมาะกับตังเสื้อ 



3) แบบเชิ้ตคอตั้ง ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ผ่าอกตลอด สีสาบกว้าง 4 
ซม. ติดกระดุมแบบสีข้างเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. 

4) ติดป้ายชื่อ – สกุลที่อกด้านขวา 
5) ผูกเนคไทสีกรมท่าและติดเข็มเครื่องหมายตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด 

9.2 กางเกง 
1) แบบสากลขายาว สีดำ ผ้าเนื้อเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป 

และไมห่ลวมจนเกินไป 
2) ขอบเอวมีห่วงกว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม. สำหรับสอดเข็มขัด มีกระเป๋า     

ข้างละ1 กระเป๋า กระเป๋าหลัง (ถ้ามี) ต้องเป็นเจาะไม่มีผ้าปิด 
3) ปลายขากางเกงประมาณข้อเท้าเมื่อยืนตรง ปลายขาพับข้างในกว้าง 5 ซม. 

ขนาดวัดรอบปลายขา 35 – 45 ซม. 
4) ห้ามใช้กางเกงยีนส์ ผ้ายีนส์ ผ้าลุกฟูก หรือผ้าเวสปอยส์ 

9.3 เข็มขัด 
1) หนังสีดำพื้นเรียบไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียว    

กับสายขนาดกว้าง 1 ซม. สำหรับสอดปลายสาย 
2) หัวเข็มขัดโลหะมีเครื่องหมายวิทยาลัย ตามแบบท่ีวิทยาลัยก าหนด 

9.4 รองเท้าและถุงเท้า 
1) รองเท้าหนังแบบทรงสุภาพ สีดำล้วนไม่มีลวดลาย แบบหุ้มส้นไม่เกินตาตุ่ม ผูกเชือกสีดำ 
2) ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย 
3) ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบและรองเท้าหุ้มข้อ 

 

ข้อ 10 เครื่องแบบนักศึกษาหญิง (ปวส.) 
10.1 เสื้อ 

1) ผ้าสีขาว แขนสั้น เนื้อเกลี้ยงไม่มัน และไม่บางเกินควร 
2) แบบปกเชิ้ต ผ่าหน้าตลอด สาบตลอบเข้าด้านใน ไม่รัดรูป และไม่หลวม

เกินไป ติดกระดุมโลหะเครื่องหมายวิทยาลัยและป้ายชื่อโลหะที่อกเสื้อด้านขวา 
3) ผูกเนคไทสีกรมท่าและติดเข็มเครื่องหมายตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด 

10.2 กระโปรง 
1) ผ้าเนื้อเกลี้ยงสีดำ ทรงเอ 
2) กระโปรงยาวคลุมเข่า 8 – 15 ซม. ทรงเอ 

10.3 เข็มกลัดเหมือนกับนักเรียนหญิง 
 
 



10.4 รองเท้า 
1) รองเท้าคัชชูสีดำแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า ไม่มีลวดลาย หรือโบว์ไม่มีสายคาด ส้น

สูงไม่เกิน 2 นิ้ว ห้ามใช้รองเท้ากำมะหยี่ไม่มีส้น รองเท้าส้นแหลมและรองเท้าแบบหัวแหลม 
 

หมวด 3 เครื่องแบบสำหรับฝึกงาน 
ข้อ 11 นักเรียนชาย และหญิง (ช่างอุตสาหกรรม) 

11.1 เสื้อ 
1) แขนสั ้น เอวสั ้น ทรงสุภาพ (ตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด) ปักชื ่อและ

นามสกุล และสาขางานด้วยไหมสีเหลืองทองที ่อกด้านขวา ส่วนด้านซ้ายมีกระเป๋า 1 ใบ ปักตรา
สัญลักษณ์ของวิทยาลัย 

2) มีแถมสีติดที่ขอบกระเป๋ากว้างขนาด 2 ซม. แบ่งตามสาขางานดังนี้ 
(1) สาขางานยานยนต์ ใช้แถบสีแดง 
(2) สาขางานไฟฟ้า ใช้แถบสีส้ม 
(3) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ใช้แถบสีฟ้า 
(4) สาขางานช่างกลโรงงาน ใช้แถบสีน้ำเงิน 

  11.2 กางเกง เข็มขัด รองเท้าและถุงเท้า  ใช้แบบเดียวกับเครื่องแบบนักศึกษาชาย 
 

ข้อ 12 นักเรียนชาย และหญิง (พาณิชยกรรม) 
12.1 เสื้อ 

1) แขนสั ้น เอวสั ้น ทรงสุภาพ (ตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด) ปักชื ่อและ
นามสกุล และสาขางานด้วยไหมสีเหลืองทองที่อกเสื้อด้านขวา ส่วนด้านซ้ายมีกระเป๋า 1 ใบ ปักตรา
สัญลักษณ์ของวิทยาลัย 
   2) มีแถมสีติดที่ขอบกระเป๋ากว้างขนาด 2 ซม. แบ่งตามสาขางานดังนี้ 

(1) สาขางานการบัญชี ใช้แถบสีชมพู 
(2) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้แถบสีเทา 
(3) สาขางานธุรกิจการกีฬา ใช้แถบสีเขียวอ่อน 

3) ห้ามปักหรือสกรีนเสื้อที่นอกเหนือจากที่วิทยาลัยฯ กำหนด 
12.2 สำหรับนักเรียนชาย กางเกง เข็มขัด รองเท้าและถุงเท้า  ใช้แบบเดียวกับ

เครื่องแบบนักเรียนชาย 
12.3 สำหรับนักเรียนหญิง กระโปรง เข็มขัด รองเท้าและถุงเท้า ใช้แบบเดียวกับ

เครื่องแบบนักเรียนหญิง 
12.4 ใช้เฉพาะวันที่มีการเรียนภาคปฏิบัติในโรงฝึกงานเท่านั้น 

 
 



หมวด 4 เครื่องแบบพลศึกษา 
ข้อ 13 นักเรียนชาย หญิง 

13.1 เสื้อแบบผ้ายืด ตามแบบท่ีวิทยาลัยกำหนด 
13.2 กางเกงวอร์ม ตามแบบท่ีวิทยาลัยกำหนด 
13.3 รองเท้าผ้าใบ และถุงเท้าตามแบบนักเรียนชาย หญิง 
13.4 ใช้เฉพาะในคาบเรียนวิชาพละศึกษา หรือกิจกรรมที่วิทยาลัยกำหนด 

  
ข้อ 14 นักศึกษา ชาย หญิง 

14.1 เสื้อและกางเกง ใช้ตามรูปแบบที่ครูผู้สอนกำหนด แต่ต้องได้รับอนุญาต จากวิทยาลัย 
14.2 รองเท้าและถุงเท้า ผ้าสีดำหรือขาว รูปแบบเดียวกับเครื่องแบบนักเรียน 
14.3 ใช้เฉพาะรายวิชาที่เก่ียวข้อกับวิชาพลศึกษา หรือกิจกรรมที่วิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 15 ให้รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล ฝ่ายพัฒนาการรักษาการ ให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 


