
เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้กำหนดเครื่องแต่งกายนักศึกษาไว้ดังนี้ 

เครื่องแต่งกายพิธีการ 

- เครื่องแต่งกายพิธีการสำหรับนักศึกษาชาย 

1. เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาว มีกระเป๋าด้านข้างซ้ายหนึ่งแห่งและไม่มีฝาปิด เป็นเสื้อทรงสุภาพ ผ้าเนื้อเรียบ ไม่มี

ลวดลาย ไม่มีจีบ และไม่มีอินทรธนู 

2. เน็คไทสีกรมท่า สีน้ำเงิน และเข็มติดเน็คไทที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 

3. กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีกรมท่า หรือสีดำ ไม่มีลวดลาย มีหูร้อยเข็มขัด กระเป๋าเจาะตามแนวตะเข็บขา และ

ไม่ใช่ผ้ายีนส์ 

4. เข็มขัด เข็มขัดหนังสายสีดำ เข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

5. ถุงเท้าสีกรมท่า สีน้ำเงิน หรือสีดำ ไม่มีลวดลาย 

6. รองเท้าหนังหุ้มส้น ไม่เปิดหัวสีดำ ไม่มีลวดลายต่างสี  

- เครื่องแต่งกายพิธีการสำหรับนักศึกษาหญิง 

1. เสื้อสีขาวแขนสั้น ทรงสุภาพ ผ้าเนื้อเรียบ ไม่บาง ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ตัวเสื้อไม่มีกระเป๋า ไม่มีจีบทั้งด้านหน้า

และด้านหลัง 

2. กระดุม ติดกระดุมโลหะที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และใช้เข็มเครื่องหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ติดเสื้อที่หน้าอกด้านซ้าย กลัดกระดุมที่คอเสื้อ 

3. กระโปรงเข้ารูป ทรงสุภาพ สีกรมท่า หรือสีดำ ไม่มันแวววาว เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่บาง ยาวคลุมเข่าลง

มา 1 ฝ่ามือแนวตั้ง ไม่ผ่าชายกระโปรง หากมีกระเป๋าให้เจาะข้าง ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้าลูกไม้ 

4. เข็มขัด เข็มขัดหนังสายสีดำ เข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

5. รองเท้าผ้าใบสีขาว สวมถุงเท้าสีขาว (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) รองเท้าหนังแบบคัทชูสีดำ (สำหรับนักศึกษาชั้น

ปีที่ 2-4) 

 



เครื่องแต่งกายปกติ 

เครื่องแต่งกายที่ให้นักศึกษาใช้ในเวลาเรียน หรือเวลาสอบ หรือเวลาติดต่อกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยในเวลาทำ

การ มีลักษณะดังนี้ 

- เครื่องแต่งกายปกติสำหรับนักศึกษาชาย 

1. เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว มีกระเป๋าด้านข้างซ้ายหนึ่งแห่งและไม่มีฝาปิด เป็นเสื้อทรงสุภาพ ผ้าเนื้อ

เรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่มีจีบ และไม่มีอินทรธนู 

2. เน็คไทสีกรมท่า สีน้ำเงิน และเข็มติดเน็คไทที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 

3. กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีกรมท่า สีน้ำเงิน หรือสีดำ ไม่มีลวดลาย มีหูร้อยเข็มขัด กระเป๋าเจาะตามแนวตะเข็บ

ขา และไม่ใช่ผ้ายีนส์ 

4. เข็มขัด เข็มขัดหนังสายสีดำ เข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

5. ถุงเท้าสีกรมท่า สีน้ำเงิน หรือสีดำ ไม่มีลวดลาย 

6. รองเท้าหนังหรือผ้าใบแบบผูกเชือกและหุ้มส้น ไม่เปิดหัว สีดำไม่มีลวดลายต่างสี 

- เครื่องแต่งกายปกติสำหรับนักศึกษาหญิง 

1. เสื้อสีขาวแขนสั้น ทรงสุภาพ ผ้าเนื้อเรียบ ไม่บาง ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ตัวเสื้อไม่มีกระเป๋า ไม่มีจีบทั้งด้านหน้า

และด้านหลัง 

2. กระดุม ติดกระดุมโลหะที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และใช้เข็มเครื่องหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ติดเสื้อที่หน้าอกด้านซ้าย 

3. กระโปรงเข้ารูป ทรงสุภาพ สีกรมท่า หรือสีดำ ไม่มันแวววาว เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่บาง ยาวคลุมเข่าลง

มา 1 ฝ่ามือแนวตั้ง ไม่ผ่าชายกระโปรง หากมีกระเป๋าให้เจาะข้าง ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้าลูกไม้ 

4. เข็มขัด เข็มขัดหนังสายสีดำ เข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

5. รองเท้าหนังคัทชูสีดำ เป็นรองเท้าหุ้มส้น ไม่เปิดหัว ไม่มีลวดลายต่างสี 

 

 



-  เครื่องแบบนักศึกษาหญิงมุสลิม  

นักศึกษาหญิงมุสลิมที่ประสงค์แต่งกายตามหลักคำสอนศาสนา กำหนดแบบดังนี้ 

1. เสื้อ เสื้อแขนยาวสีขาวถึงข้อมือ ปลายแขนรวบ ทรงสุภาพ ผ่าหน้าตลอด ความยาวเสื้อสุดปลายแขน ผ้าเนื้อ

เรียบไม่มีลวดลาย ไม่มีจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และเก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง สวมเข็มขัดของมหาวิทยาลัย 

2. กระดุม กระดุมติดโลหะท่ีมีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 5 เม็ด 

3. กระโปรง กระโปรงธรรมดาแบบเรียบ สีกรมท่า หรือสีดำ ผ้าธรรมดาเนื้อเรียบติดตาตุ่ม ไม่ผ่าชายกระโปรง ถ้ามี

กระเป๋าให้เจาะด้านข้าง  

4. ผ้าคลุมศีรษะ สีขาวเนื้อเรียบ ทรงสามเหลี่ยม ปลายผ้าคลุมยาวเหนือระดับเอว ไม่มีลวดลายหรือลายดอกที่ขอบ

ผ้าคลุม และติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

5. เข็มขัด เข็มขัดหนังสายสีดำ เข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

6. รองเท้าหนังคัทชูสีดำหุ้มส้น ไม่เปิดหัว ไม่มีลวดลายต่างสี ให้ใช้ถุงเท้าสีครีม 

เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 

- เครื่องแต่งกายนักศึกษาชาย  

1. เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้นหรือแขนยาว มีกระเป๋าด้านข้างซ้ายหนึ่งแห่งและไม่มีฝาปิด เป็นเสื้อทรงสุภาพ ผ้าเนื้อ

เรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่มีจีบ และไม่มีอินทรธนู 

2. เน็คไทสีกรมท่า สีน้ำเงิน และเข็มติดเน็คไทที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 

3. กางเกงขายาว ทรงสุภาพ สีกรมท่า สีน้ำเงิน หรือสีดำ ไม่มีลวดลาย มีหูร้อยเข็มขัด กระเป๋าเจาะตามแนวตะเข็บ

ขา และไม่ใช่ผ้ายีนส์ 

4. เข็มขัด เข็มขัดหนังสายสีดำ เข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

5. ถุงเท้าสีกรมท่า สีน้ำเงิน หรือสีดำ ไม่มีลวดลาย 

6. รองเท้าหนังหรือผ้าใบแบบผูกเชือกและหุ้มส้น ไม่เปิดหัว สีดำไม่มีลวดลายต่างสี6.2 เครื่องแบบนักศึกษาหญิง 

 



- เครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิง 

1. เสื้อสีขาวแขนสั้น ทรงสุภาพ ผ้าเนื้อเรียบ ไม่บาง ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ตัวเสื้อไม่มีกระเป๋า ไม่มีจีบทั้งด้านหน้า

และด้านหลัง 

2. กระดุม ติดกระดุมโลหะที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และใช้เข็มเครื่องหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ติดเสื้อที่หน้าอกด้านซ้าย 

3. กระโปรงจีบรอบตัว ทรงสุภาพ สีกรมท่า หรือสีดำ ไม่มันแวววาว เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่บาง ยาวคลุมเข่า

ลงมา 1 ฝ่ามือแนวตั้ง ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้าลูกไม้ 

4. เข็มขัด เข็มขัดหนังสายสีดำ เข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

5. รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลายต่างสี 

- เครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิงคณะครุศาสตร์ 

1. เสื้อสีขาวแขนสั้น ทรงสุภาพ ผ้าเนื้อเรียบ ไม่บาง ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ตัวเสื้อไม่มีกระเป๋า ไม่มีจีบทั้งด้านหน้า

และด้านหลัง 

2. กระดุม ติดกระดุมโลหะที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และใช้เข็มเครื่องหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ติดเสื้อที่หน้าอกด้านซ้าย และเข็มคณะครุศาสตร์ที่หน้าอกขวา 

3. กระโปรงเข้ารูป ทรงสุภาพ สีกรมท่า หรือสีดำ ไม่มันแวววาว เนื้อผ้าเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่บาง ยาวคลุมเข่าลง

มา 1 ฝ่ามือแนวตั้ง ไม่ผ่าชายกระโปรง หากมีกระเป๋าให้เจาะข้าง ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก ผ้าลูกไม้ 

4. เข็มขัด เข็มขัดหนังสายสีดำ เข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

5. รองเท้าหนังคัทชูสีขาว เป็นรองเท้าหุ้มส้น ไม่เปิดหัว  

6. ถุงเท้าสีขาวแบบบางถึงข้อเท้า ไม่มีลวดลายต่างสี  

 

 

 

 



-  เครื่องแบบนักศึกษาหญิงมุสลิมคณะครศุาสตร์ ชั้นปีที่ 1  

นักศึกษาหญิงมุสลิมที่ประสงค์แต่งกายตามหลักคำสอนศาสนา กำหนดแบบดังนี้ 

1. เสื้อ เสื้อแขนยาวสีขาวถึงข้อมือ ปลายแขนรวบ ทรงสุภาพ ผ่าหน้าตลอด ความยาวเสื้อสุดปลายแขน ผ้าเนื้อ

เรียบไม่มีลวดลาย ไม่มีจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และเก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง สวมเข็มขัดของมหาวิทยาลัย 

2. กระดุม กระดุมติดโลหะท่ีมีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 5 เม็ด 

3. กระโปรง กระโปรงธรรมดาแบบเรียบ สีกรมท่า หรือสีดำ ผ้าธรรมดาเนื้อเรียบติดตาตุ่ม ไม่ผ่าชายกระโปรง ถ้ามี

กระเป๋าให้เจาะด้านข้าง  

4. ผ้าคลุมศีรษะ สีขาวเนื้อเรียบ ทรงสามเหลี่ยม ปลายผ้าคลุมยาวเหนือระดับเอว ไม่มีลวดลายหรือลายดอกที่ขอบ

ผ้าคลุม และติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

5. เข็มขัด เข็มขัดหนังสายสีดำ เข็มขัดมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

6. รองเท้าหนังคัทชูสีขาว เป็นรองเท้าหุ้มส้น ไม่เปิดหัว  

7. ถุงเท้าสีขาวแบบบางถึงข้อเท้า ไม่มีลวดลายต่างสี 

 

 

 


