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ขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วาดวยเครื่องแบบนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภาสถาบันเทคโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับ
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง วาดวยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือมติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบังที่ไดกําหนดไว ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ เครื่องแบบนักศึกษาตามขอบังคับนี้ ใหใ ชแตงไดเฉพาะผูที่มีฐานะเปน นักศึกษา
ปจจุบันของสถาบัน
๔.๑ เครื่องแบบปกติ
๔.๑.๑ นักศึกษาชาย ใหประกอบดวย
๔.๑.๑.๑ เสื้ อ แบบเชิ้ ต คอตั้ ง ผ า ขาวเกลี้ ย ง ไม บ างเกิ น สมควร
ผาหนาตลอด ใชไดทั้งแขนสั้นเพียงขอศอก (หามผาที่ปลายแขน) หรือแขนยาวถึงขอมือ และผูกเน็คไท
ตามแบบที่สถาบันกําหนด
๔.๑.๑.๒ กางเกงขายาวแบบสากล สุภ าพ ไม รั ด รูป มี หู เข็ ม ขั ด
ซึ่งเปนผาชนิดเดียวกับกางเกง ผาสีดํา หรือสีกรมทา เวลาสวมใหทับชายเสื้อไวใหเรียบรอย หามดึง
เสื้อหยอนจนบังเข็มขัดตราสถาบัน
๔.๑.๑.๓ เข็มขัดหนังสีดํา กวาง ๔๐ มม. หัวโลหะสีขาว มีลายดุน
เครื่องหมายสถาบันสีทอง ชนิดหัวรูด มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลายเข็มขัด
๔.๑.๑.๔ รองเท า หนัง สี ดํ า หุ ม ตลอดเท า แบบสุ ภ าพ และไม มี
ลวดลายฉลุ ใหใชประกอบกับถุงเทาสั้นแบบธรรมดาสีเดียวกับกางเกง
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๔.๑.๒ นักศึกษาหญิง ใหประกอบดวย
๔.๑.๒.๑ เสื้อแบบคอเชิ้ต ผาขาวเกลี้ยง ไมบางเกินสมควร ผาหนาตลอด
ที่อกเสื้อทําเปนสาบตลบเขาขางใน กวาง ๓๐ มม. มีดุมโลหะขาวตราสถาบัน ๔ ดุม ขนาด ๒๐ มม.
แบบกลม แขนปลอยธรรมดา ยาวเพียงเหนือศอก บาตลบออกขางหนา สอดชายเสื้อไวในกระโปรง
๔.๑.๒.๒ กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา ไมมีลวดลาย ยาวคลุมเขา
๔.๑.๒.๓ เข็มขัดหนังสีน้ําตาล กวางขนาด ๔๐ มม. หัวโลหะสีขาว
มีลายดุนเครื่องหมายสถาบันสีทอง ชนิดหัวรูด มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
๔.๑.๒.๔ เครื่องหมาย ใหมีเครื่องหมายตราสถาบัน ขนาด ๒๕ มม.
ทําดวยโลหะชุบผิวดวยโครเมียม กลัดเหนืออกดานซาย
๔.๑.๒.๕ รองเทา หนัง สีดํ า หุม ตลอดเทา แบบสุ ภาพ และไม มี
ลวดลาย
๔.๒ เครื่องแบบในงานพิธีตามกําหนดการ
๔.๒.๑ นักศึกษาชาย ใหประกอบดวย
๔.๒.๑.๑ เสื้อ ใหใชเสื้อนอกแบบราชการสีขาว ใชดุมโลหะสีทอง
ตราสถาบัน ๕ ดุม แบบกลม ขนาด ๒๓ มม. มีเครื่องหมายตราสถาบัน ขนาด ๒๕ มม. ติดที่คอเสื้อ
ทั้งสองขาง
๔.๒.๑.๒ กางเกงแบบสากล สี ขาว ไมรั ดรู ป ขายาวถึง หลั งเท า
ไมพับปลายขา มีกระเปาตามแนวตะเข็บขาง
๔.๒.๑.๓ รองเทา หนัง สีดํ า หุม ตลอดเทา แบบสุ ภาพ และไม มี
ลวดลายฉลุ ใหใชประกอบกับถุงเทาสั้นสีดํา
๔.๒.๒ นักศึกษาหญิง ใหประกอบดวย
๔.๒.๒.๑ เสื้อ ใหใชเสื้อเครื่องแบบปกติ ตามขอ ๔.๑.๒.๑
๔.๒.๒.๒ กระโปรงผาสีดําหรือสีกรมทา ไมมีลวดลาย ยาวคลุมเขา
๔.๒.๒.๓ เข็ ม ขั ดหนั ง สีน้ํ า ตาล กวา ง ๔๐ มม. หัว โลหะสี ข าว
มีลายดุนเครื่องหมายสถาบันสีทอง ชนิดหัวรูด มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลายเข็มขัด
๔.๒.๒.๔ เครื่องหมาย ใหมีเครื่องหมายตราสถาบัน ขนาด ๒๕ มม.
ทําดวยโลหะชุบผิวดวยโครเมียม กลัดเหนืออกดานซาย
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๔.๒.๒.๕ รองเท า หนั ง สี ดํ า หุ ม ป ด ตลอดเท า ไม มี ล วดลาย
ใชประกอบกับถุงเทายาวสีเนื้อ
๔.๓ เครื่ อ งแบบชุ ด ประลอง ให มี รูป แบบและสี ต ามที่ ส วนงานวิ ช าการนั้ น ๆ
กําหนด และใหจัดทําเปนประกาศใหนักศึกษาทราบ
ขอ ๕ เครื่องแบบปกติ และเครื่องแบบในงานพิธีตามกําหนดการของนักศึกษา ใหเปนไป
ตามแบบที่แนบทายขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

๔.๑ เครื่องแบบปกติ

๔.๑.๑ นักศึกษาชาย

๔.๑.๒ นักศึกษาหญิง

๔.๒ เครื่องแบบในงานพิธีตามกําหนดการ

๔.๒.๑ นักศึกษาชาย

๔.๒ เครื่องแบบในงานพิธีตามกําหนดการ

๔.๒.๒ นักศึกษาหญิง

๔.๒ เครื่องแบบในงานพิธีตามกําหนดการ

๔.๒.๑ นักศึกษาชาย

