
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ว่าดว้ยเครื่องแบบ  เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายของนักเรียน  พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยเครื่องแบบ  
เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายของนักเรียน  เพ่ือให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เหมาะสมกับ  
สภาพนักเรียน  และเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  และมาตรา  74  แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยั   
การกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ในคราวประชุม 
ครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ว่าด้วยเครื่องแบบ  
เครื่องหมาย  และเครื่องแต่งกายของนักเรียน  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้   
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
“โรงเรียนกีฬา”  หมายความว่า  โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
“นักเรียน”  หมายความว่า  นักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
ข้อ 4 ก าหนดให้เครื่องแบบส าหรับนักเรียน  ตามระดับการศึกษา  ดังนี้   
(1) เครื่องแบบส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(2) เครื่องแบบส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(3) เครื่องแบบส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อ 5 เครื่องแบบส าหรับนกัเรยีนชาย  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(๑) เครื่องแบบปกติ 
 (ก) เสื้อเชิ้ตสีขาวคอพับ  แขนสั้น  ไม่มีลวดลาย  มีสาบที่อกเสื้อด้านนอก  ติดกระดุมสีขาว

ลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง  1  เซนติเมตร  มีกระเป๋าติดด้านซ้ายระดับอก  กว้าง  8 - 12  เซนติเมตร   
ลึก  10 - 15  เซนติเมตร  ตามขนาดของเสื้อ  ปักตรามหาวิทยาลัยประจ าโรงเรียนกีฬาภาษาไทย 
ที่กระเป๋า  ปักชื่อและนามสกุลด้านขวาระดับอก  ด้วยไหมสีน้ าเงินตัวอักษรสูงประมาณ  6  มิลลิเมตร   

 (ข) กางเกงขาสั้นสีกรมท่า  ด้านหน้ามีจีบปล่อยข้างละ  2  จีบ  มีกระเป๋าตรงตะเข็บ  2  ข้าง  
ไม่มีกระเป๋าหลัง  ความยาวเหนือเข่าไม่เกิน  5  เซนติเมตร  รอบเอวมีหูเข็มขัด  จ านวน  6 - 8  หู 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



 (ค) เข็มขัดหนังสีด าไม่มีลวดลาย  หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน  เป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง   
๓.5  เซนติเมตร  ยาว  5.5  เซนติเมตร  ตรงกลางหัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยภาษาไทย  สัดส่วนเท่ากัน 
ทั้งสูงและกว้าง  3  เซนติเมตร   

 (ง) รองเท้าผ้าใบสีด าล้วน  แบบผูกเชือก  ไม่มีลวดลาย 
 (จ) ถุงเท้าสั้นสีขาว  ไม่มีลวดลาย   
(๒) เครื่องแบบนักเรียนมุสลิม  ใช้เครื่องแบบปกติ  ยกเว้นกางเกง  ให้ใช้กางเกงขายาวระดับ  

ข้อเท้า  สีกรมท่า  ด้านหน้ามีจีบปล่อยข้างละ  2  จีบ  มีกระเป๋าตรงตะเข็บ  2  ข้าง  ไม่มีกระเป๋าหลัง  
รอบเอวมีหูเข็มขัด  จ านวน  6 - 8  หู   

ข้อ 6 เครื่องแบบส าหรับนักเรียนหญิง   
(๑) ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
 (ก) เครื่องแบบปกติ 
  ๑) เสื้อแขนสั้นสีขาว  ปกแบบคอบัวใช้ผ้า  2  ชั้น  กว้าง  5 - 7  เซนติเมตร   

ติดกระดุมสีขาวลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง  1  เซนติเมตร  แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย  ปลายแขนปล่อย  
พับแขนธรรมดา  2.5  เซนติเมตร  ตัวเสื้อยาวต่ ากว่าเอว  8 - 10  เซนติเมตร  มีกระเป๋าติดด้านซ้าย
ระดับอก  กว้าง  5 - 8  เซนติเมตร  ลึก  7 - 10  เซนติเมตร  ตามขนาดของเสื้อ  ปากกระเป๋าพับริม  
2  เซนติเมตร  และปักตรามหาวิทยาลัยประจ าโรงเรียนกีฬาภาษาไทยที่กระเป๋า  ปักชื่อและนามสกุล
ด้านขวาระดับอก  ด้วยไหมสีน้ าเงินตัวอักษรสูงประมาณ  6  มิลลิเมตร  ติดโบสีกรมท่ากลางปกเสื้อ
ด้านหน้า  กว้าง  ๒.5  เซนติเมตร 

  ๒) กระโปรงสีกรมท่า  แบบจีบทบรอบเอว  มีกระเป๋าตรงตะเข็บขา้งขวา  ติดตะขอ
พอดีเอว  ขอบกระโปรงกว้าง  4  เซนติเมตร  ยาวคลุมเข่าไม่เกิน  5  เซนติเมตร  ชายกระโปรงพับริม
กว้าง  4  เซนติเมตร 

  ๓) รองเท้านักเรียนสีด า  มีสายรัดหลังเท้า 
  ๔) ถุงเท้าสั้นสีขาว  ไม่มีลวดลาย 
 (ข) เครื่องแบบนักเรียนมุสลิม   
  ๑) เสื้อแขนยาวสีขาว  ปกแบบคอบัวใช้ผ้า  2  ชั้น  กว้าง  5 - 7  เซนติเมตร  ติดกระดมุ

สีขาวลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง  1  เซนติเมตร  ปลายแขนปล่อย  พับแขนธรรมดา  2.5  เซนติเมตร  
ตัวเสื้อยาวต่ ากว่าเอว  8 - 10  เซนติเมตร  มีกระเป๋าติดด้านซ้ายระดับอก  กว้าง  5 - 8  เซนติเมตร  
ลึก  7 - 10  เซนติเมตร  ตามขนาดของเสื้อ  ปากกระเป๋าพับริม  2  เซนติเมตร  และปักตรา
มหาวิทยาลัยประจ าโรงเรียนกีฬาภาษาไทยที่กระเป๋า  ปักชื่อและนามสกุลด้านขวาระดับอก  ด้วยไหม  
สีน้ าเงินตัวอักษรประมาณ  6  มิลลิเมตร  ติดโบสีกรมท่ากลางปกเสื้อด้านหน้า  กว้าง  ๒.5  เซนติเมตร   

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



  ๒) ผ้าฮิญาบ  สีขาวชายสามเหลี่ยมกว้าง  ๘  เซนติเมตร  ยาว  ๘๐ - ๑๐๐  เซนติเมตร  
และปักตรามหาวิทยาลัยประจ าโรงเรียนกีฬาภาษาไทยด้านซ้ายระดับอก  ปักชื่อและนามสกุลด้านขวา
ระดับกึ่งกลางตรามหาวิทยาลัยประจ าโรงเรียนกีฬาภาษาไทย  ด้วยไหมสีน้ าเงินตัวอักษรสูงประมาณ   
6  มิลลิเมตร 

  ๓) กระโปรงสีกรมท่า  แบบจีบทบรอบเอว  มีกระเป๋าตรงตะเข็บขา้งขวา  ติดตะขอ
พอดีเอว  ขอบกระโปรงกว้าง  4  เซนติเมตร  ยาวระดับข้อเท้า  ชายกระโปรงพับริมกว้าง  4  เซนติเมตร 

  ๔) รองเท้านักเรียนสีด า  มีสายรัดหลังเท้า   
  ๕) ถุงเท้าสั้นสีขาว  ไม่มีลวดลาย 
(๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (ก) เครื่องแบบปกติ 
  ๑) เสื้อเชิ้ตคอพับ  แขนสั้น  ปลายแขนปล่อย  สีขาวไม่มีลวดลาย  ติดกระดุม   

สีขาวลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง  1  เซนติเมตร  และปักตรามหาวิทยาลัยประจ าโรงเรียนกีฬา
ภาษาไทยด้านซ้ายระดับอก  ปักชื่อและนามสกุลด้านขวาระดับกึ่งกลางตรามหาวิทยาลัยประจ าโรงเรียน
กีฬาภาษาไทย  ด้วยไหมสีน้ าเงินตัวอักษรสูงประมาณ  6  มิลลิเมตร  ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง   
ให้เห็นเข็มขัดตลอดทั้งเส้น 

  ๒) กระโปรงสีกรมท่า  แบบพับเป็นจีบข้างละ  ๓  จีบ  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  
มีกระเป๋าตรงตะเข็บข้างขวา  ติดตะขอพอดีเอว  ขอบกระโปรงกว้าง  4  เซนติเมตร  ยาวคลุมเข่าไม่เกนิ  
5  เซนติเมตร  ชายกระโปรงพับริมกว้าง  4  เซนติเมตร 

  ๓) เข็มขัดหนังสีด าไม่มีลวดลาย  หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน  เป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง  
3.5  เซนติเมตร  ยาว  5.5  เซนติเมตร  ตรงกลางหัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัยภาษาไทย  สัดส่วน
เท่ากันทั้งสูง  และกว้าง  3  เซนติเมตร 

  ๔) รองเท้านักเรียนสีด า  มีสายรัดหลังเท้า 
  ๕) ถุงเท้าสั้นสีขาว  ไม่มีลวดลาย 
  ๖) เนคไทสีกรมท่า  มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย 
 (ข) เครื่องแบบนักเรียนมุสลิม   
  ๑) เสื้อเชิ้ตคอพับ  แขนยาว  สีขาวไม่มีลวดลาย  ผ่าอกตลอด  ติดกระดุมสีขาว

ลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง  1  เซนติเมตร  และปักตรามหาวิทยาลัยประจ าโรงเรียนกีฬาภาษาไทย
ด้านซ้ายระดับอก  ปักชื่อและนามสกุลด้านขวาระดับกึ่งกลางตรามหาวิทยาลัยประจ าโรงเรียนกีฬา
ภาษาไทย  ด้วยไหมสีน้ าเงินตัวอักษรสูงประมาณ  6  มิลลิเมตร  ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



  ๒) ผ้าฮิญาบ  สีขาวชายสามเหลี่ยมกว้าง  ๘  เซนติเมตร  ยาว  ๘๐ - ๑๐๐  เซนติเมตร  
และปักตรามหาวิทยาลัยประจ าโรงเรียนกีฬาภาษาไทยด้านซ้ายระดับอก  ปักชื่อและนามสกุลด้านขวา
ระดับกึ่งกลางตรามหาวิทยาลัยประจ าโรงเรียนกีฬาภาษาไทย  ด้วยไหมสีน้ าเงินตัวอักษรสูงประมาณ   
6  มิลลิเมตร 

  ๓) กระโปรงสีกรมท่า  แบบพับเป็นจีบข้างละ  ๓  จีบ  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  
มีกระเป๋าตรงตะเข็บข้างขวา  ติดตะขอพอดีเอว  ขอบกระโปรงกว้าง  4  เซนติเมตร  ยาวระดับข้อเท้า  
ชายกระโปรงพับริมกว้าง  4  เซนติเมตร 

  ๔) รองเท้านักเรียนสีด า  มีสายรัดหลังเท้า 
  ๕) ถุงเท้าสั้นสีขาว  ไม่มีลวดลาย 
  ๖) เนคไทสีกรมท่า  มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย   
ข้อ ๗ เครื่องแบบกีฬา  ประกอบด้วย   
(1) ชุดวอร์ม  ตามที่โรงเรียนกีฬาก าหนด  มีตรามหาวิทยาลัยประจ าโรงเรียนกีฬาที่หน้าอก

ด้านซ้าย   
(2) ชุดฝึกซ้อม  ตามที่โรงเรียนกีฬาก าหนด  มีตรามหาวิทยาลัยประจ าโรงเรียนกีฬา   
(3) ชุดแข่งขัน  ตามที่โรงเรียนกีฬาก าหนด  มีตรามหาวิทยาลัยประจ าโรงเรียนกีฬา   
(4) รองเท้าผ้าใบ  ตามที่โรงเรียนกีฬาก าหนด   
(5) ถุงเท้า  ตามที่โรงเรียนกีฬาก าหนด   
ข้อ 8 เครื่องแบบลูกเสือ  และเนตรนารี  ให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือก าหนด 
ข้อ 9 เครื่ องแบบยุวกาชาด  ให้ เป็นไปตามแบบที่กฎหมายของสภากาชาดไท ย   

ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาดก าหนด 
ข้อ 10 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  ให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายของกระทรวงกลาโหม  

ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารก าหนด 
ข้อ 11 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา

จากการใช้ข้อบังคับนี้  และให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  4  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ปริวฒัน ์ วรรณกลาง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหนา้ที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓


