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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาพ
นักศึกษา และเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
“วิทยาเขต” หมายความว่า วิทยาเขตแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ข้อ 4 กาหนดให้เครื่องแบบสาหรับนักศึกษา จานวน 4 แบบ คือ
(1) เครื่องแบบปกติ
(2) เครื่องแบบนักศึกษามุสลิม
(3) เครื่องแบบพิธีการ
(4) เครื่องแบบฝึก
ข้อ 5 เครื่องแบบสาหรับนักศึกษาชาย
(1) เครื่องแบบปกติ ประกอบด้วย
(ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่มีอินทรธนู มีกระเป๋าด้านซ้าย
เพียงด้านเดียวไม่มีฝาปิด ไม่พับแขนเสื้อ ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกง ให้เห็นเข็มขัดตลอดทั้งเส้น
(ข) กางเกงขายาวสีกรมท่าหรือสีดา ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ กระเป๋าด้านข้างเป็น
กระเป๋าเจาะ
(ค) เข็ ม ขั ด หนั ง สี ด าไม่ มี ล วดลาย หั ว เข็ ม ขั ด เป็ น โลหะสี เ งิ น เป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มกว้ า ง
3.5 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร ตรงกลางหัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยภาษาไทย สัดส่วนเท่ากัน
ทั้งสูงและกว้าง 3 เซนติเมตร
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(ง) เนคไทสีกรมท่า มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
(จ) รองเท้าหนังสีดา หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
(ฉ) ถุงเท้า สีกรมท่าหรือสีดา
(2) เครื่องแบบนักศึกษามุสลิม ใช้เครื่องแบบปกติ ยกเว้นเสื้อเชิ้ตให้ใช้เสื้อแขนยาว
(3) เครื่องแบบพิธีการ ใช้เครื่องแบบปกติ หรือเครื่องแบบนักศึกษามุสลิม เสื้อเชิ้ตให้ใช้
เสื้อแขนยาว และกางเกงให้ใช้สีกรมท่า
(4) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย
(ก) เสื้อยืดแขนสั้น สีตามที่วิทยาเขตกาหนด มีตรามหาวิทยาลัยติดที่อก หรือกระเป๋า
เสื้อด้านซ้าย
(ข) กางเกงกีฬา ตามที่วิทยาเขตกาหนด
(ค) รองเท้าผ้าใบ ตามที่วิทยาเขตกาหนด
(ง) ถุงเท้า สีกรมท่าหรือสีดา
ข้อ 6 เครื่องแบบสาหรับนักศึกษาหญิง
(1) เครื่องแบบปกติ
(ก) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป ไม่มีกระเป๋า ติดกระดุม
4 - 6 เม็ด และติดเข็มกลัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยด้านขวาระดับอก ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง
ให้เห็นเข็มขัดตลอดทั้งเส้น
กระดุมเสื้อทาด้วยโลหะสีเงิน มีลักษณะกลมมนขอบเกลี้ยงขนาด 2 เซนติเมตร
ปั๊มนูนเป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
(ข) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ยาวระดับเข่า ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ไม่รัดรูป
สีกรมท่า หรือสีดา เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย
(ค) เข็ ม ขั ด หนั ง สี ด าไม่ มี ล วดลาย หั ว เข็ ม ขั ด เป็ น โลหะสี เ งิ น เป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มกว้ า ง
3.5 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร ตรงกลางหัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยภาษาไทย สัดส่วนเท่ากัน
ทั้งสูงและกว้าง 3 เซนติเมตร
(ง) รองเท้าหนังสีดา หุ้มส้น ปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
(2) เครื่องแบบนักศึกษามุสลิม
(ก) เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป ไม่มีกระเป๋า ติดกระดุม
4 - 6 เม็ด ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง ให้เห็นเข็มขัดตลอดทั้งเส้น
กระดุมเสื้อทาด้วยโลหะสีเงิน มีลักษณะกลมมนขอบเกลี้ยงขนาด 2 เซนติเมตร
ปั๊มนูน เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
(ข) ผ้าฮิญาบ สีขาวชายสามเหลี่ยมกว้าง ๘ เซนติเมตร ยาว ๘๐ - ๑๐๐ เซนติเมตร
และติดเข็มกลัดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยด้านขวาระดับอก
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(ค) กระโปรงทรงตรง เอวสูง ยาวระดับข้อเท้า แบบสุภาพ ไม่รัดรูป สีกรมท่าหรือสีดา
เนื้อผ้าเรียบไม่มีลวดลาย
(ง) เข็ ม ขั ด หนั ง สี ด าไม่ มี ล วดลาย หั ว เข็ ม ขั ด เป็ น โลหะสี เ งิ น เป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มกว้ า ง
3.5 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร ตรงกลางหัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยภาษาไทย สัดส่ วนเท่ากัน
ทั้งสูงและกว้าง 3 เซนติเมตร
(จ) รองเท้าหนังสีดา หุ้มส้น ปิดปลายเท้า ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
(3) เครื่องแบบพิธีการ ใช้เครื่องแบบปกติ หรือเครื่องแบบนักศึกษามุสลิม ยกเว้นกระโปรง
ให้ใช้สีกรมท่า
(4) เครื่องแบบฝึก ประกอบด้วย
(ก) เสื้อยืดแขนสั้น สีตามที่วิทยาเขตกาหนด มีตรามหาวิทยาลัยติดที่อก หรือกระเป๋าเสื้อ
ด้านซ้าย
(ข) กางเกงกีฬา ตามที่วิทยาเขตกาหนด
(ค) รองเท้าผ้าใบ ตามที่วิทยาเขตกาหนด
(ง) ถุงเท้า สีกรมท่าหรือสีดา
ข้อ 7 ชุดวอร์ม ให้เป็นไปตามที่วิทยาเขตกาหนด
ข้อ 8 ชุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุดฝึกกิจกรรมเฉพาะอย่าง ให้เป็นไปตามที่วิทยาเขต
กาหนด
ข้อ 9 เครื่องแบบลูกเสือ และเนตรนารี ให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือกาหนด
ข้อ 10 เครื่ อ งแบบยุ ว กาชาด ให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ ก ฎหมายของสภา กาชาดไทย
ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาดกาหนด
ข้อ 11 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายของกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารกาหนด
ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา
จากการใช้ข้อบังคับนี้ และให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ปริวฒ
ั น์ วรรณกลาง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทาหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ

