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ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๔) และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ สภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ๒๕
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ความในข้ อ ๗ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ สถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า
สภากาชาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ เครื่องแบบปกติ มีดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องแบบปกตินักศึกษาหญิง ประกอบด้วย
(ก) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป เนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร แขนเสื้อสั้น
สาบด้านหลังเรียบ ด้านหน้าผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุมโลหะสีเงินเป็นรูปเครื่องหมายสถาบัน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตร จานวน ๕ เม็ด ที่กระดุมคอเสื้อ ห้อยเครื่องหมายสถาบัน
มีสายยาว ๕ เซนติเมตร
(ข) เข็มเครื่องหมายสถาบัน ขนาด ๓.๕ เซนติเมตร ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา
(ค) เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร เป็นเข็มขัดรูดปลายแหลม หัวเข็มขัด
ทาด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๓.๕ x ๕ เซนติเมตร เป็นรูปเครื่องหมายกาชาด มีชื่อ
“สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” อยู่ตรงกึ่งกลาง ใช้คาดทับรอยต่อที่กระโปรงทับเสื้อ
(ง) กระโปรงผ้าสีน้าเงิน สีกรมท่า หรือสีดา เนื้อหนาพอควร เนื้อเรียบ ไม่มันวาว
ไม่มีลวดลาย แบบเรียบร้อย รัด กุม ชายกระโปรงเสมอกัน ยาวคลุมเข่าพองาม ห้ามใช้ผ้ายีนส์
ผ้าสักหลาด ผ้าลูกฟูก หรือผ้าลูกไม้
(จ) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ไม่มีเครื่องประดับใด ๆ สูงไม่เกิน ๒ ๑/๒ นิ้ว
กรณีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑ ใส่รองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว ถุงเท้าสั้นสีขาว
(๒) เครื่องแบบปกตินักศึกษาหญิง แบบมีผ้าคลุมศรีษะ ประกอบด้วย
(ก) เสื้อเหมือนเครื่องแบบนักศึกษาหญิง แต่แขนยาวถึงข้อมือ
(ข) กระโปรงเหมือนเครื่องแบบนักศึกษาหญิง แต่ความยาวของกระโปรงยาวถึงข้อเท้า
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(ค) ใส่ผ้าคลุมศรีษะสีขาว เรียบ ไม่มีลวดลายในตัวผ้า
(ง) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ไม่มีเครื่องประดับใด ๆ สูงไม่เกิน ๒ ๑/๒ นิ้ว
กรณีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑ ใส่รองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว ถุงเท้าสั้นสีขาว
(๓) เครื่องแบบปกตินักศึกษาชาย ประกอบด้วย
(ก) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีลวดลาย แขนสั้นหรือแขนยาว ให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง
(ข) เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร เป็นเข็มขัดรูดปลายแหลม หัวเข็มขัด
ทาด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๓.๕ x ๕ เซนติเมตร เป็นรูปเครื่องหมายกาชาด
มีชื่อ “สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย” อยู่ตรงกึ่งกลาง
(ค) กางเกงขายาวสีดา สีน้าเงินเข้ม หรือสีกรมท่า แบบสุภาพ ขอบเอวมีหูสอดเข็มขัด
ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด หรือผ้าลูกฟูก
(ง) ถุงเท้าสั้นสีดา
(จ) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา แบบสุภาพ
(๔) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยสาหรับนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย
(ก) หมวกพยาบาลสีขาว
(ข) เสื้ อ กระโปรง เป็ น ชุ ด ติด กั น ผ้ า สี ข าวเนื้อ เรีย บ ไม่ มี ล วดลาย หนาพอควร
เสื้อคอปก ปีกนก ปลายตัด ผ่าด้านหน้า สาบด้านหลังเย็บต่อส่วนเป็นรูปแหลมพองาม แขนสั้น
กระโปรง ๖ ชิ้น ยาวคลุมเข่า มีกระเป๋าโค้งด้านข้าง ๒ ข้าง มีสายคาดเอวกว้าง ๑ ๑/๔ นิ้ว
ติดกระดุมโลหะสีเงินเป็นเครื่องหมายสถาบันที่เสื้อ ๓ เม็ด และที่เอว ๑ เม็ด
(ค) เข็มเครื่องหมายสถาบัน ติดกลางอกเสื้อเหนือกระดุมบนสุด
(ง) บัตรประจาตัวนักศึกษา ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย
(จ) เข็มเลขแสดงฐานะชั้นปี ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย
(ฉ) ถุงเท้าสั้นสีขาว เรียบ เหนือข้อเท้าเล็กน้อย
(ช) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว พื้นยาง แบบสุภาพ ส้นสูงไม่เกิน ๑ ๑/๒ นิ้ว ไม่สลับหนัง
หรือยาง
(๕) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย แบบมีผ้าคลุมศรีษะ ประกอบด้วย
(ก) เสื้อ กระโปรง แต่งชุด เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย เหมือน
เครื่องแบบนักศึกษาหญิง แขนสั้นเหนือศอก ชายกระโปรงสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว
(ข) ผ้าคลุมศรีษะ สีขาว เรียบ ไม่มีลวดลาย เก็บชายผ้าไว้ในคอเสื้อ เพื่อสะดวก
แก่การปฏิบัติงานและคานึงถึงหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
(ค) สวมหมวกพยาบาลสีขาว บนผ้าคลุมศรีษะ
(ง) เข็มเครื่องหมายสถาบัน ติดกลางอกเสื้อเหนือกระดุมบนสุด
(จ) บัตรประจาตัวนักศึกษา ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย
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(ฉ) เข็มเลขแสดงฐานะชั้นปี ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย
(ช) ถุงเท้าสั้นสีขาว เรียบ เหนือข้อเท้าเล็กน้อย
(ซ) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว พื้นยาง แบบสุภาพ ส้นสูงไม่เกิน ๑ ๑/๒ นิ้ว ไม่สลับหนัง
หรือยาง
(6) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยสาหรับนักศึกษาชาย ประกอบด้วย
(ก) เสื้อ เป็นผ้าสีขาว เนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย หนาพอควร คอปกฮาวาย ผ่าหน้าตลอด
ติด กระดุมปั๊มสีขาว ๕ เม็ด แขนสั้น ปลายแขนเย็บตลบกลับขึ้น ขนาดประมาณ ๑ ๑/๒ นิ้ว
ติดกระเป๋าที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย ๑ ใบ และที่ด้านล่าง ๒ ใบ ขนาด ๕ x ๖ นิ้ว สาบด้านหลังเรียบ
จับเกล็ดระดับเอว ๒ เกล็ด มีแถบผ้าขนาดกว้าง ๒ ๑/๒ นิ้ว คาดทับ
(ข) เข็มเครื่องหมายสถาบัน ติดกลางอกเสื้อเหนือกระดุมบนสุด
(ค) บัตรประจาตัวนักศึกษา ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย
(ง) เข็มเลขแสดงฐานะชั้นปี ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย
(จ) กางเกงขายาว สีขาว ขอบเอวมีหูสอดเข็มขัด แบบสุภาพ
(ฉ) ถุงเท้าสั้นสีดา
(ช) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา แบบสุภาพ
(๗) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนสาหรับนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย
(ก) เสื้อสีขาวปกฮาวาย แขนสั้น
(ข) กางเกงทรงสุภาพสีกรมท่า ปลายขาตรงยาวคลุมข้อเท้า
(ค) ติดกระดุมโลหะสีเงินเป็นเครื่องหมายสถาบัน
(ง) เข็มเครื่องหมายสถาบัน ติดกลางอกเสื้อเหนือกระดุมบนสุด
(จ) บัตรประจาตัวนักศึกษา ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย
(ฉ) เข็มเลขแสดงฐานะชั้นปี ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย
(ช) ถุงเท้าสั้นสีดา เรียบ เหนือข้อเท้าเล็กน้อย
(ซ) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา แบบสุภาพ สูงไม่เกิน ๑ - ๑ ๑/๒ นิ้ว
(๘) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน แบบมีผ้าคลุมศรีษะ ประกอบด้วย
(ก) เป็นเสื้อสีขาวปกฮาวาย แขนสั้นเหนือศอก
(ข) กางเกงทรงสุภาพสีกรมท่า ปลายขาตรงยาวคลุมข้อเท้า
(ค) ติดกระดุมโลหะสีเงินเป็นเครื่องหมายสถาบัน
(ง) ผ้ า คลุ ม ศรีษะ สี ข าว เรี ย บ ไม่ มีล วดลาย เก็ บ ชายผ้ าไว้ใ นคอเสื้ อเพื่อสะดวก
แก่การปฏิบัติงานและคานึงถึงหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
(จ) เข็มเครื่องหมายสถาบัน ติดกลางอกเสื้อเหนือกระดุมบนสุด
(ฉ) บัตรประจาตัวนักศึกษา ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย
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(ช) เข็มเลขแสดงฐานะชั้นปี ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย
(ซ) ถุงเท้าสั้นสีดา เรียบ เหนือข้อเท้าเล็กน้อย
(ฌ) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา แบบสุภาพ สูงไม่เกิน ๑ - ๑ ๑/๒ นิ้ว
(9) เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนสาหรับนักศึกษาชาย ประกอบด้วย
(ก) เสื้อ เหมือนเครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
(ข) เข็มเครื่องหมายสถาบันติดกลางอกเสื้อเหนือกระดุมบนสุด
(ค) บัตรประจาตัวนักศึกษาติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย
(ง) เข็มเลขแสดงฐานะชั้นปี ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย
(จ) กางเกงขายาวสีกรมท่า แบบสุภาพ
(ฉ) ถุงเท้าสั้นสีดา
(ช) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา แบบสุภาพ”
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔ ให้ ใ ช้ ข้ อ บั ง คั บ นี้ กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๑ ของปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ เป็ น ต้ น ไป
สาหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ยังคงใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จนสาเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
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