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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยเคร่ืองแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยเคร่ืองแบบนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๒ )   และมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในคราวประชุม  
คร้ังที่  ๓๘๙  (๙/๒๕๖๐)  เม่ือวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๐  จึงให้ออกข้อบังคับไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยเคร่ืองแบบ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ เคร่ืองแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้  ให้ใช้แต่งได้เฉพาะผู้มีฐานะเป็น

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัจจุบัน   
ข้อ ๔ เคร่ืองแบบนักศึกษาที่ใช้เป็นปกติประกอบด้วย 
   ๔.๑ เคร่ืองแบบนักศึกษาชาย   
    ๔.๑.๑ เสื้อเชิ้ตแขนยาว  หรือแขนสั้น  สีขาวเกลี้ยง  ไม่มีลวดลาย  หรือสกรีน

รูปภาพ  หรือข้อความใด ๆ  บนเสื้อ  ไม่พับแขนเสื้อ  และให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกง  อาจผูกเนคไทสีกรมท่า  
ปลายแหลมแบบสามเหลี่ยมมีตรามหาวิทยาลัย 

    ๔.๑.๒ กางเกงขายาวสีกรมท่า  หรือสีดํา  รูปทรงสุภาพไม่รัดรูป  ไม่ใช้ผ้ายืด
หรือ  ผ้ายีนส์ 

    ๔.๑.๓ เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีดําหรือสีน้ําตาล  มีหัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงิน  
หรือโลหะรมดําเป็นรูปสี่เหลี่ยม  ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย 

    ๔.๑.๔ รองเท้าหนัง  หุ้มส้นสีดํา  ไม่มีลวดลาย  ถุงเท้าสีดํา  สีกรมท่า  หรือสีน้ําตาล  
หรือรองเท้าผ้าใบ  หุ้มส้น  สีดํา  สีกรมท่า  หรือสีน้ําตาล  ไม่มีลวดลาย  สวมถุงเท้าสีขาว  สีดํา  สีกรมท่า  
หรือสีน้ําตาล 

   ๔.๒ เคร่ืองแบบนักศึกษาหญิง 
    ๔.๒.๑ เสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย  มีความหนาพอสมควร  ไม่โปร่ง  

แขนเสื้อไม่มีจีบ  สั้นเหนือศอกเล็กน้อย  รูปทรงสุภาพไม่รัดรูป  ไม่มีการตกแต่งหรือสกรีนรูปภาพหรือ
ข้อความใด ๆ  บนเสื้อและให้เก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง  ติดกระดุมตามแนวอกเสื้อทําด้วยโลหะสีเงิน 
ดุนรูปเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย  อกเบื้องขวาติดเข็มเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะสีเงิน 
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    ๔.๒.๒ กระโปรงผ้าสีกรมท่า  หรือสีดํา  มีความหนาพอสมควร  ความยาวคลุมเข่า  
ไม่รัดรูป  ไม่ใช้ผ้ายืดหรือผ้ายีนส์  ไม่มีลวดลายหรือลูกไม้หรือโปร่งบางส่วน  ไม่ผ่าด้านข้างหรือด้านหน้า  
ในกรณีกระโปรงยาวรอยผ่ากระโปรงห้ามสูงเกินเข่า 

    ๔.๒.๓ เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีดํา  หรือสีน้ําตาล  มีหัวเข็มขัดทําด้วยโลหะ
สีเงิน  หรือโลหะรมดําเป็นรูปสี่เหลี่ยม  ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย 

    ๔.๒.๔ รองเท้าหนัง  หุ้มส้นปิดปลายเท้า  สีดํา  หรือสีเข้มแบบสุภาพ  หรือ  
รองเท้าผ้าใบ  หุ้มส้น  สีดํา  สีขาว  สีกรมท่า  หรือสีน้ําตาล  ไม่มีลวดลาย  สวมถุงเท้าสีขาวสูงเลยข้อเท้าเล็กน้อย   

ข้อ ๕ เคร่ืองแบบนักศึกษาในงานพิธี 
   ๕.๑ เคร่ืองแบบนักศึกษาชาย   
    ๕.๑.๑ เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวเกลี้ยง  ไม่มีลวดลาย  หรือสกรีนรูปภาพหรือ

ข้อความใด ๆ  บนเสื้อ  ไม่พับแขนเสื้อและให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกง  ผูกเนคไทสีกรมท่า  ปลายแหลม
แบบสามเหลี่ยมมีตรามหาวิทยาลัย 

    ๕.๑.๒ กางเกงขายาวสีดํา  รูปทรงสุภาพไม่รัดรูป  ไม่ใช้ผ้ายืดหรือผ้ายีนส์ 
    ๕.๑.๓ เข็มขัดหนังสีดํา  มีหัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่ เหลี่ยม   

ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย 
    ๕.๑.๔ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  ไม่มีลวดลาย  ถุงเท้าสีดํา 
   ๕.๒ เคร่ืองแบบนักศึกษาหญิง 
    ๕.๒.๑ เสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย  มีความหนาพอสมควร  ไม่โปร่ง  

แขนเสื้อไม่มีจีบ  สั้นเหนือศอกเล็กน้อย  รูปทรงสุภาพไม่รัดรูป  ไม่มีการตกแต่งหรือสกรีนรูปภาพหรือ
ข้อความใด ๆ  บนเสื้อ และให้เก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง  ติดกระดุมตามแนวอกเสื้อและติดกระดุมคอ   
ทําด้วยโลหะสีเงินดุนรูปเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย  อกเบื้องขวาติดเข็มเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยทําด้วย
โลหะสีเงิน 

    ๕.๒.๒ กระโปรงผ้าสีดํา  รูปทรงตรง  มีความหนาพอสมควร  ความยาวคลุมเข่า  
ไม่รัดรูป  ไม่ใช้ผ้ายืดหรือผ้ายีนส์  ไม่มีลวดลายหรือลูกไม้หรือโปร่งบางส่วน  ไม่ผ่าด้านข้างหรือด้านหน้า  
ในกรณีกระโปรงยาวรอยผ่ากระโปรงห้ามสูงเกินเข่า 

    ๕.๒.๓ เข็มขัดหนังสีดํา  มีหัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่ เหลี่ยม   
ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย 

    ๕.๒.๔ รองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายเท้า  สีดํา   
ข้อ ๖ การแต่งกายของนักศึกษาเฉพาะกรณี 
   ๖.๑ การเรียนวิชาปฏิบัติการให้นักศึกษาแต่งกายตามข้อกําหนดการแต่งกายของ  

คณะนั้น ๆ   
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   ๖.๒ การแต่งกายเพื่อให้สอดคล้องกับวิชาชีพของบางคณะ  เช่น  คณะแพทยศาสตร์  
คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  เป็นต้น  ให้นักศึกษาแต่งกายตาม   
ข้อกําหนดการแต่งกายของคณะนั้น ๆ   

   ๖.๓ การแต่งกายของนักศึกษา  ชั้นปีที่  ๑  อนุญาตให้ผูกเนคไทตามกําหนดการแต่งกาย
ของคณะนั้น ๆ 

   ๖.๔ การแต่งกายของนักศึกษาหญิงที่ประสงค์จะใช้ผ้าคลุมศีรษะ 
    ๖.๔.๑ ผ้าคลุมศีรษะสีขาวเกลี้ยง  ไม่มีลวดลาย  อกเบื้องขวาติดเข็ม

เคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะสีเงินบนผ้าคลุม 
    ๖.๔.๒ เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย  ไม่รัดรูป  ติดกระดุม

มหาวิทยาลัย  หรือแบบเรียบ  ขอบชายเสื้อตรง  ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง  ชายเส้ือยาวคลุมสะโพก  
หรือยาวเหนือเข่า  2  นิ้ว 

    ๖.๔.๓ กระโปรงผ้าแบบสุภาพ  ผ้าเนื้อหนา  สีกรมท่า  สีดํา  ไม่มีลวดลาย  
หรือลูกไม้  ไม่รัดรูป  หรือโปร่งบางส่วน  ไม่ติดโบว์  ไม่มีลวดลายในตัวผ้า  กระโปรงยาวถึงข้อเท้า 

    ๖.๔.๔ รองเท้าหนัง  หุ้มส้นปิดปลายเท้า  สีดํา  หรือสีเข้มแบบสุภาพ  หรือ  
รองเท้าผ้าใบ  หุ้มส้น  สีดํา  สีขาว  สีกรมท่า  หรือสีน้ําตาล  ไม่มีลวดลาย  สวมถุงเท้าสีขาวสูงเลยข้อเท้า
เล็กน้อย  และรองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายเท้า  สีดํา  สําหรับในงานพิธี   

   ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดกับการแต่งกายที่ให้สอดคล้องกับวิชาชีพตามกําหนดการแต่งกายของ  
คณะนั้น ๆ 

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศ  กําหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีการเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา 
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


