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ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย
และเครื่ อ งแต่ ง กายของนิ สิ ต ให้ เ หมาะสมและมี ค วามชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ แสดงถึ ง เอกลั ก ษณ์
ความภาคภูมิ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๘๒๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแบบ เครื่ อ งหมาย
และเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓
บรรดาข้อ บังคั บ ระเบี ยบ ประกาศอื่นในส่ วนที่ มีบัญ ญัติไว้แล้ วในข้อบั งคับ นี้ หรือที่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“คณะ” หมายความว่า ส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีนิสิตอยู่ในสังกัด
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีนิสิตอยู่ในสังกัด
ข้อ ๕ เครื่องแบบปกติ เครื่องแบบงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี และเครื่องแบบงานพิธีการ
ให้ใช้กับนิสิตระดับชั้นปริญญาตรี
ข้อ ๖ เครื่องแบบปกติ สาหรับนิสิตชาย
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาวมีปกแบบเชิ้ต มีแขน ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป กระดุมสีขาว ความยาว
ของตัวเสื้อให้เลยเอว ให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกงตลอดเวลา
(๒) กางเกงขายาวแบบสากล ทาด้วยผ้าสีกรมท่าหรือสีดา ไม่มันแวววาว ไม่มีลวดลาย
ห้ามใช้ ผ้ายีน ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก
(๓) ถุงเท้าที่มีระดับความยาวเหนือข้อเท้าขึ้นไป สีดา สีน้าตาลเข้ม หรือสีกรมท่า
(๔) รองเท้าหุ้มส้น สีดาล้วน ไม่เปิดหัวรองเท้า
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(๕) เข็มขัดหนังสีดา ขนาดกว้างสามเซนติเมตร หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดกว้างสามจุดห้าเซนติเมตร ยาวห้าเซนติเมตร ดุนเป็นรูปพระเกี้ยว ตามแบบของมหาวิทยาลัย
(๖) กรณีผูกเนกไท ให้ใช้เนกไทสีกรมท่าหรือสีดาล้วน ที่ปักตราพระเกี้ยวหรือติดเครื่องหมาย
พระเกี้ยว
ข้อ ๗ เครื่องแบบปกติ สาหรับนิสิตหญิง
(๑) เสื้อทาด้วยผ้าสีขาว ไม่มีลวดลาย เนื้อผ้ามีความหนาพอสมควร ตัวเสื้อหลวมขนาดพองาม
ไม่รัด รูป ปกเสื้อแบบปกเชิ้ต ปลายแหลมยาวพอสมควร เดินตะเข็บตามขอบปกให้ปรากฏตะเข็ บ
ด้านนอกด้วย ความยาวของเสื้อให้สอดในกระโปรงได้มิดชิด สาบบ่าเป็นสาบขนาดพองาม ด้านหลัง
ของตัวเสื้อที่กึ่งกลางตัวใต้สาบทาจีบชนิดครีบกว้างสามเซนติเมตร หนึ่งจีบ ด้านหน้าผ่าอกตรงโดยตลอด
มีสาบกว้างขนาดสามเซนติเมตร ติดดุมโลหะสีเงิน ดุนเป็นตราพระเกี้ยว ห้าดุ ม รวมดุมที่ติดคอเสื้อ
แขนเสื้อเป็นแขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกินหกเซนติเมตร ปลายแขนมีผ้าอีกชิ้นหนึ่งตลบขึ้น ส่วนที่ตลบกลับ
ตรงท้องแขนกว้างสามเซนติเมตร ตรงหลังแขนกว้างหกเซนติเมตร การเดินตะเข็บตัวเสื้อทุกตะเข็บ
ให้เดินตะเข็บคู่
(๒) กระโปรงท าด้ ว ยผ้ า สี ก รมท่ า หรื อ สี ด า ไม่ มั น แวววาว ไม่ มี ล วดลาย กระโปรงแบบ
จีบรอบหรือแบบสุภาพ ไม่มีผ่า หรือทรงตรงมีผ่าด้านหลังโดยที่จีบของกระโปรงซ้อนกัน ขอบกระโปรง
อยู่ระดับเอว ความยาวของกระโปรงอยู่ระหว่างเข่าและข้อเท้า ห้ามใช้ผ้ายีน ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้ายืด
ผ้าลูกไม้ ผ้ากามะหยี่
สาหรับนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง ให้ใช้กระโปรงแบบจีบรอบ
(๓) เครื่องหมายตราพระเกี้ยว ตามแบบของมหาวิทยาลัย ทาด้วยโลหะสีเงินสูงสามเซนติเมตร
ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา
(๔) เข็มขัดทาด้วยสักหลาดหรือหนังกลับสีน้าตาลเข้ม กว้างสามจุดห้าเซนติเมตร เป็นเข็มขั ดรูด
ปลายแหลม หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดสี่เซนติเมตร ดุนเป็นตราพระเกีย้ ว
คาดทับรอยต่อที่กระโปรงทับเสื้อ
(๕) รองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น ไม่เปิดหัวรองเท้า แบบสุภาพ สีดา สีขาว สีน้าตาล
สีกรมท่าหรือสีเทา
สาหรับนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้น สีขาวล้วน ไม่เปิดหัวรองเท้า และสวมถุงเท้าสีขาว
ที่มีระดับความยาวเหนือข้อเท้าขึ้นไป
ข้อ ๘ เครื่องแบบงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี สาหรับนิสิตชาย
(๑) เสื้อราชปะแตนสีขาว คอตั้ง แขนยาวถึงข้อมือ มีช่องกระเป๋าที่ อกเสื้อซ้ายและขวา
และที่เอวเสื้อซ้ายและขวา ที่แนวสาบอกกลัดดุมตราพระเกี้ยวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสองเซนติเมตร ห้าดุม
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(๒) แผงคอ ติดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง ทาด้วยสักหลาดหรือกามะหยี่ สีตามสีประจาคณะที่สังกัด
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายตัดเป็นรูปชายธง แต่ละข้างกว้างสี่จุดห้าเซนติเมตร ยาวสิบสองเซนติเมตร
ที่กึ่งกลางตามความยาวของแผงคอ มีแถบสีทองกว้างหนึ่งเซนติเมตร หนึ่งแถบ และมีตราพระเกี้ยว
ทาด้วยโลหะสีเงิน สูงสามจุดห้าเซนติเมตร ติดทับบนแถบสีทองที่กึ่งกลางของแผงคอ
สีประจาคณะ มีดังนี้
คณะครุศาสตร์
สีแสด
คณะจิตวิทยา
สีน้าเงินแก่อมม่วง
คณะทันตแพทยศาสตร์
สีม่วง
คณะนิติศาสตร์
สีขาว
คณะนิเทศศาสตร์
สีน้าเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สีฟ้า
คณะแพทยศาสตร์
สีเขียวแก่
คณะเภสัชศาสตร์
สีเขียวมะกอก
คณะรัฐศาสตร์
สีดา
คณะวิทยาศาสตร์
สีเหลือง
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สีส้ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สีเลือดหมู
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สีแดงเลือดนก
คณะเศรษฐศาสตร์
สีทอง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สีน้าตาล
คณะสหเวชศาสตร์
สีม่วงคราม
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สีฟ้าหม่น
คณะอักษรศาสตร์
สีเทา
สานักวิชาทรัพยากรการเกษตร
สีแดงอิฐ
กรณีนิสติ ที่ปฏิบตั ิงานให้กับสโมสรนิสิตอาจใช้แผงคอสีชมพู
(๓) กางเกงขายาวแบบสากล ทาด้วยผ้าสีขาว ไม่มันแวววาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้ายีน
ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก
(๔) ถุงเท้าที่มีระดับความยาวเหนือข้อเท้าขึ้นไป สีดาล้วน
(๕) รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดาล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่เปิดหัวรองเท้า
ข้อ ๙ เครื่องแบบงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี สาหรับนิสิตหญิง
มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติสาหรับนิสิตหญิง โดยให้กลัดดุมที่คอเสื้อ กระโปรง
สีกรมท่า และรองเท้าหนังหุ้มส้น สีดาล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่เปิดหัวรองเท้าเท่านั้น สาหรับนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง
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ให้ ใช้รองเท้าหนั งหุ้ มส้น สีขาวล้ว น ไม่มีลวดลาย ไม่เปิด หัวรองเท้า และสวมถุงเท้าเช่นเดียวกับ
เครื่องแบบปกติ
ข้อ ๑๐ เครื่องแบบงานพิธีการ สาหรับนิสิตชาย
มีลักษณะเช่น เดียวกับเครื่องแบบปกติสาหรับนิสิตชาย โดยเพิ่มกางเกงขายาวแบบสากล
ทาด้วยผ้าสีขาว รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดาล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่เปิดหัวรองเท้าเท่านั้น โดยให้ผูกเนกไท
มีตราพระเกี้ยว ตามแบบของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ เครื่องแบบงานพิธีการ สาหรับนิสิตหญิง
มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแบบในงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี
ข้อ ๑๒ มหาวิทยาลัยอาจกาหนดหลักเกณฑ์การแต่งกายด้วยเครื่องแบบ ชุด สุภาพ และ
การแต่งกายของนิสิตในโอกาสต่าง ๆ โดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ ให้ นิ สิ ต แต่ ง เครื่ องแบบปกติ เครื่ อ งแบบงานพระราชพิ ธี หรื อ รัฐ พิ ธี เครื่ อ งแบบ
งานพิธีการ หรือแต่งกายชุด สุภาพตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือตามที่ระบุในหมายกาหนดการ
กาหนดการ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีมีอานาจออกประกาศมหาวิทยาลัย
เพื่อดาเนินการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
ศาสตราจารย์กิตติคุณภิรมย์ กมลรัตนกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

