
 
 
 

ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักเรียน นักศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๗(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
.......................................................................................................................................................... 

อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 
๒๕๓๐(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ๖ ข้อ๗ และข้อ๙ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จึงวางระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา ไว้ดังนี้ 

ข้อ๑. เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา มี ๓ แบบ ประกอบด้วย 
๑.๑ เครื่องแบบส าหรับเรียนปกติทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั้งชายและหญิง คือ 

๑.๑.๑ เสื้อ ประกอบด้วย 
(๑) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สีกรมท่า(ทุกแผนกวิชา) 
(๒) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สีเทา(ทุกแผนกวิชา) 
(๓) นักศึกษาระดับทวิภาคี(DVT) สีน้้าตาล (ทุกแผนกวิชา) 
มีลักษณะเป็นแบบเสื้อซาฟารีแขนสั้น หน้าอกด้านซ้ายประกอบด้วย กระเป๋า ๑ 

กระเป๋า บนกระเป๋ามีตราของแต่ละแผนกวิชา หน้าอกด้านขวาเหนือราวนม แถวบนปัก
ชื่อวิทยาลัยฯ “วท.เชียงใหม่” แถวล่างปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายสีขาว ตัวหนังสือมี
ขนาดความสูงไม่เกิน ๑ เซนติเมตร ห้ามปักเดินเส้นชายเสื้อ ด้านหน้ามีกระเป๋า ๒ 
กระเป๋า ขนาดพอดีกับตัวเสื้อ ห้ามมีตราหรือสัญลักษณ์ใดนอกเหนือจากท่ีก้าหนดทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง 
๑.๑.๒ กางเกง มีลักษณะเป็นแบบสากลทรงกระบอก ไม่รัดรูป ผ้าสีกรมท่า มีห่วงกว้าง 
๑ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร ส้าหรับสอดเข็มขัด ยาวจากเอวลงมาไม่น้อยกว่าข้อเท้า 
และวัดเส้นรอบวงที่ปลายขาไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ไม่เกิน ๕๓ เซนติเมตร ผ่าตรง
ส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า ถ้ามีกระเป๋าหลังต้องเป็นชนิดเจาะ 
๑.๑.๓ เข็มขัด มีลักษณะเป็นหนังสีด้า กว้างขนาดไม่ต่้ากว่า ๓.๕ เซนติเมตร และไม่เกิน 
๔ เซนติเมตร มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด ๑ ปลอก ขนาดกว้าง ๑ เซนติเมตร ส้าหรับสอด
ปลายเข็มขัดที่ใช้คาดทับกางเกง 
๑.๑.๔ หัวเข็มขัด  มีลักษณะเป็นหัวโลหะมีเครื่องหมายลายดุนตราวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ด้าหรือตามก้าหนด 
๑.๑.๕ รองเท้า  มีลักษณะเป็นรองเท้าหุ้มส้น ไม่ยาวเกินข้อเท้าหรือตาตุ่ม มีเชือกร้อย 
หนังหรือผ้าใบสีด้าล้วน ไม่มีลวดลาย 
๑.๑.๖ ถุงเท้า  มีลักษณะเป็นถุงเท้าสีด้าล้วน มีความยาววัดจากข้อเท้าไม่น้อยกว่า ๒๐ 
เซนติเมตร 
๑.๑.๗ นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ อนุญาตให้ใช้เครื่องแบบทางราชการเข้าเรียนได้ 
 
 

/ ๑.๒ เครื่องแบบส้าหรับเรียน... 
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๑.๒ เครื่องแบบส าหรับเรียน พลศึกษา ทั้งหญิงและชาย ประกอบด้วย 
๑.๒.๑ เสื้อ  มีลักษณะเป็นเสื้อยืดโปโลคอปก สีเลือดหมู  ตามแบบท่ีวิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ก้าหนดเท่านั้น 
๑.๒.๒ กางเกง  มีลักษณะเป็นกางเกงพละหรือกางเกงวอร์มสีด้าขายาว ยาวจากเอวลง
มาไม่น้อยกว่าข้อเท้า ปลายขากางเกงเปิด มีแถบสีเลือดหมูตามยาวขากางเกง ๓ แถบ 
๑.๒.๓ รองเท้า มีลักษณะเป็นรองเท้าหุ้มส้นผ้าใบสีด้าล้วน มีเชือกร้อย  ไม่มีลวดลาย  
๑.๒.๔ ถุงเท้า  มีลักษณะเป็นถุงเท้าสีด้า ไม่มีลวดลาย มีความยาววัดจากข้อเท้าไม่น้อย
กว่า ๒๐ เซนติเมตร 

๑.๓ เครื่องแบบส าหรับเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานพิธีการส าคัญ 
๑.๓.๑ นักเรียน นักศึกษา ชาย ประกอบด้วย 
(๑) เสื้อ มีลักษณะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทสีเลือดหมู ติดเข็มกลัดตรา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และชายเสื้อสอดใส่ไว้ในกางเกงเท่านั้น 
(๒) กางเกง เข็มขัด หัวเข็มขัด รองเท้า และถุงเท้า ให้ยึดตามระเบียบข้อ ๑.๑.๒ ,  
ข้อ๑.๑.๓ , ข้อ๑.๑.๔ , ข้อ๑.๑.๕ และข้อ๑.๑.๖ 
๑.๓.๒ นักเรียน นักศึกษา หญิง ประกอบด้วย 
(๑) เสื้อ มีลักษณะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทสีเลือดหมู ติดเข็มกลัดตรา
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และและชายเสื้อสอดใส่ไว้ในกระโปรงเท่านั้น 
(๒) กระโปรง มีลักษณะเป็นแบบเนื้อผ้าเกลี้ยงสีกรมท่าหรือสีด้า ทรง A หรือทรงสอบ 
สวมทับชายเสื้อ ยาวถึงเข่า คาดเข็มขัดหัวตราวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
(๓) รองเท้า มีลักษณะเป็นรองเท้าหนังคัทชูหุ้มส้น สีด้า ไม่มีโบและลวดลายใดๆ       
สูง ๑ - ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมถุงเท้า 

ข้อ ๒ การแต่งกาย 
๒.๑ ทรงผมและองค์ประกอบบริเวณใบหน้า มีลักษณะดังนี้ 

๒.๑.๑ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ชาย เป็น ทรงรองทรงสูง ด้านข้างด้านหลังต้องตัด
เกรียนให้ชิดหนังศีรษะ มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลบริเวณใบหน้า คือ 
(๑) ห้ามไว้หนวดเครา 
(๒) ห้ามโกรกย้อมสีผม  
(๓) ห้ามใส่ตุ้มหู(ต่างหู)  
(๔) ห้ามเจาะหู 
๒.๑.๒ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา หญิง เป็น ทรงตัดสั้นเสมอปกเสื้อด้านหลัง หรือ ทรง
ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อยแล้วผูกด้วยริบบิ้นสีด้าหรือขาวเท่านั้น ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลบริเวณใบหน้า คือ 
(๑) ห้ามโกรกหรือย้อมสีผม 
(๒) ห้ามแต่งหน้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของใบหน้าด้วยฝุ่นสีหรือเครื่องส้าอางทุกชนิด 

๒.๒ ข้อปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการแต่งกาย ประกอบด้วย 
(1) ห้ามสวมหมวกภายในบริเวณวิทยาลัยฯ 
(๒) ห้ามไว้เล็บ แต่งเล็บ  

/ (๓) ห้ามใช้เครื่องประดับ... 
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(๓) ห้ามใช้เครื่องประดับ ยกเว้น นาฬิกาข้อมือ แหวนนามสกุล สร้อยคอส้าหรับแขวน
วัตถุมงคลต้องมีความยาวเกินกระดุมเสื้อเม็ดแรกและซ่อนไว้ในเสื้อเท่านั้น 
(๔) ห้ามเพ้นท์สีลวดลาย หรือสักลวดลายใดๆบนผิวหนัง ยกเว้นลายสักตามความเชื่อ
ทางศาสนาหรือนิกายต่างๆที่นับถือ โดยจะต้องซ่อนหรือปกปิดอยู่ใต้บริเวณเสื้อผ้า
เท่านั้น 
(๕) จะต้องพกบัตรนักเรียน นักศึกษาพร้อมให้ตรวจตลอดเวลา 
(๖) กรณีใดๆที่ไม่มีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบต่างๆฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการปกครอง ที่จะด้าเนินการพิจารณาตัดสิน โดยเสนอผ่านผู้อ้านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นผู้ลงนามเห็นชอบในแต่ละกรณี 

ข้อ ๓ การพิจารณาลงโทษ 
การพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา ที่ประพฤติผิดระเบียบฉบับนี้ จะต้องถูกพิจารณาลงโทษ

ตามระเบียบวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัดแต่งตั้งบัดนี้เป็นต้นไป  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

       (นายไพบูลย์   วงศ์ยิ้มย่อง) 
           ผูอ้้านวยการวทิยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ 

 
 


