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ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 
ว่าด้วยเคร่ืองแบบของนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย  ว่าด้วยเคร่ืองแบบ
ของนักศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๔)  และมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน 
การพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๙  สภาสถาบัน  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๖๐  
เม่ือวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย   
ว่าด้วยเคร่ืองแบบของนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 
“เคร่ืองแบบ”  หมายความว่า  เคร่ืองแต่งกายของนักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  

สภากาชาดไทย 
ข้อ ๕ เคร่ืองแบบ  มี  ๒  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองแบบปกติ 
(๒) เคร่ืองแบบพิธีการ 
ข้อ ๖ เคร่ืองแบบปกติ  ให้ใช้ในเวลาเรียน  เวลาสอบ  รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

และการติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน   
ข้อ ๗ เคร่ืองแบบปกติ  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองแบบปกตินักศึกษาหญิง  ประกอบด้วย 
 (ก) เสื้อเชิ้ตสีขาว  ไม่รัดรูป  เนื้อเรียบ  ไม่มีลวดลาย  มีความหนาพอสมควร  แขนเสื้อสั้น   

เหนือศอก  สาบด้านหลังเรียบ  ด้านหน้าผ่าอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุมโลหะสีเงินเป็นรูปเคร่ืองหมายสถาบัน  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๕  เซนติเมตร  จํานวน  ๕  เม็ด  ที่กระดุมคอเสื้อ  ห้อยเครื่องหมายสถาบัน   
มีสายยาว  ๕  เซนติเมตร 
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 (ข) เข็มเคร่ืองหมายสถาบัน  ขนาด  ๓.๕  เซนติเมตร  ประดับที่อกเสื้อเบ้ืองขวา 
 (ค) เข็มขัดหนังสีน้ําตาล  กว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  เป็นเข็มขัดรูดปลายแหลม  หัวเข็มขัด  

ทําด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  ๓.๕ x ๕  เซนติเมตร  เป็นรูปเคร่ืองหมายกาชาด  มีชื่อ  
“สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย”  อยู่ตรงก่ึงกลาง  ใช้คาดทับรอยต่อที่กระโปรงทับเสื้อ 

 (ง) กระโปรงผ้าสีน้ําเงิน  สีกรมท่า  หรือสีดํา  เนื้อหนาพอควร  เนื้อเรียบ  ไม่มันวาว   
ไม่มีลวดลาย  แบบเรียบร้อย  รัดกุม  ชายกระโปรงเสมอกัน  ยาวคลุมเข่าพองาม  ห้ามใช้ผ้ายีนส์   
ผ้าสักหลาด  ผ้าลูกฟูก  หรือผ้าลูกไม้ 

 (จ) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  ไม่มีเคร่ืองประดับใด ๆ  สูงไม่เกิน  ๒  ๑/๒  นิ้ว 
(๒) เคร่ืองแบบปกตินักศึกษาชาย  ประกอบด้วย 
 (ก) เสื้อเชิ้ตสีขาว  ไม่มีลวดลาย  แขนสั้นเหนือศอก  หรือแขนยาว  ให้ใส่ชายเสื้อ 

ไว้ในกางเกง 
 (ข) เข็มขัดหนังสีน้ําตาล  กว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  เป็นเข็มขัดรูดปลายแหลม  หัวเข็มขัด

ทําด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด  ๓.๕ x ๕  เซนติเมตร  เป็นรูปเคร่ืองหมายกาชาด  มีชื่อ  
“สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย”  อยู่ตรงก่ึงกลาง 

 (ค) กางเกงขายาวสีดํา  สีน้ําเงินเข้ม  หรือสีกรมท่า  แบบสุภาพ  ขอบเอวมีหูสอดเข็มขัด  
ห้ามใช้ผ้ายีนส์  ผ้าสักหลาด  หรือผ้าลูกฟูก 

 (ง) ถุงเท้าสั้นสีดํา 
 (จ) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  แบบสุภาพ   
(๓) เคร่ืองแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยสําหรับนักศึกษาหญิง  ประกอบด้วย 
 (ก) หมวกพยาบาลสีขาว 
 (ข) เสื้อ  กระโปรง  เป็นชุดติดกัน  ผ้าสีขาวเน้ือเรียบ  ไม่มีลวดลาย  หนาพอควร   

เสื้อคอปก  ปีกนกปลายตัด  ผ่าด้านหน้า  สาบด้านหลังเย็บต่อส่วนเป็นรูปแหลมพองาม  แขนส้ันเหนือศอก  
กระโปรง  ๖  ชิ้น  ยาวคลุมเข่า  มีกระเป๋าโค้งด้านข้าง  ๒  ข้าง  มีสายคาดเอวกว้าง  ๑  ๑/๔  นิ้ว   
ติดกระดุมโลหะสีเงินเป็นเคร่ืองหมายสถาบันที่เสื้อ  ๓  เม็ด  และที่เอว  ๑  เม็ด 

 (ค) เข็มเคร่ืองหมายสถาบัน  ติดกลางอกเสื้อเหนือกระดุมบนสุด 
 (ง) บัตรประจําตัวนักศึกษา  ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย 
 (จ) เข็มเลขแสดงฐานะชั้นปี  ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย 
 (ฉ) ถุงเท้าสั้นสีขาว  เรียบ  เหนือข้อเท้าเล็กน้อย 
 (ช) รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว  พื้นยาง  แบบสุภาพ  ส้นสูงไม่เกิน  ๑  ๑/๒  นิ้ว  

ไม่สลับหนังหรือยาง 
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(๔) เคร่ืองแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยสําหรับนักศึกษาชาย  ประกอบด้วย 
 (ก) เสื้อ  เป็นผ้าสีขาว  เนื้อเรียบ  ไม่มีลวดลาย  หนาพอควร  คอปกฮาวาย  ผ่าหน้าตลอด   

ติดกระดุมป๊ัมสีขาว  ๕  เม็ด  แขนส้ันเหนือศอก  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) เข็มเคร่ืองหมายสถาบัน  ติดกลางอกเสื้อเหนือกระดุมบนสุด 
 (ค) บัตรประจําตัวนักศึกษา  ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย 
 (ง) เข็มเลขแสดงฐานะชั้นปี  ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย 
 (จ) กางเกงขายาว  สีขาว  ขอบเอวมีหูสอดเข็มขัด  แบบสุภาพ 
 (ฉ) ถุงเท้าสั้นสีดํา 
 (ช) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  แบบสุภาพ 
(๕) เคร่ืองแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนสําหรับนักศึกษาหญิง  ประกอบด้วย 
 (ก) เสื้อ  กระโปรง  เหมือนเคร่ืองแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย  แต่ใช้ผ้าสีฟ้าร้ิวขาว 
 (ข) เข็มเคร่ืองหมายสถาบัน  ติดกลางอกเสื้อเหนือกระดุมบนสุด 
 (ค) บัตรประจําตัวนักศึกษา  ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย 
 (ง) เข็มเลขแสดงฐานะชั้นปี  ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย 
 (จ) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  แบบสุภาพ  สูงไม่เกิน  ๑ - ๑  ๑/๒  นิ้ว 
(๖) เคร่ืองแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนสําหรับนักศึกษาชาย  ประกอบด้วย 
 (ก) เสื้อ  เหมือนเคร่ืองแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย  แต่ใช้ผ้าสีฟ้าร้ิวขาว 
 (ข)  เข็มเคร่ืองหมายสถาบัน  ติดกลางอกเสื้อเหนือกระดุมบนสุด 
 (ค)  บัตรประจําตัวนักศึกษา  ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย 
 (ง)  เข็มเลขแสดงฐานะชั้นปี  ติดที่ปกเสื้อด้านซ้าย 
 (จ)  กางเกงขายาวสีดํา  หรือสีกรมท่า  แบบสุภาพ   
 (ฉ)  ถุงเท้าสั้นสีดํา   
 (ช)  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  แบบสุภาพ   
ข้อ ๘ เคร่ืองแบบพิธีการ  ให้ใช้ในโอกาสที่มีงานพระราชพิธี  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

พิธีการต่าง ๆ  ของสถาบัน  หรือตามที่สถาบันกําหนด   
ข้อ ๙ เคร่ืองแบบพิธีการ  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองแบบพิธีการของนักศึกษาหญิง 
 (ก) เคร่ืองแบบชุดนักศึกษา  การแต่งกายเหมือนเคร่ืองแบบปกติของนักศึกษาหญิง   

แต่ติดกระดุมคอเสื้อ   



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
   

 

 (ข) เคร่ืองแบบชุดพยาบาล  การแต่งกายเหมือนเคร่ืองแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาลสีขาว  
แต่เป็นชุดแขนยาวถึงข้อมือ  ปลายแขนพับตลบขึ้นขนาด  ๑  ๑/๒  นิ้ว  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว  พื้นยาง  
แบบสุภาพ  ส้นสูงไม่เกิน  ๑  ๑/๒  นิ้ว  ถุงน่องยาวเต็มตัวสีขาว 

 (ค) เคร่ืองแบบรับพระราชทานปริญญาบัตร  การแต่งกายเหมือนเคร่ืองแบบปกติ
นักศึกษาหญิง  แต่ติดกระดุมคอเสื้อ  และกระโปรงสีกรมท่าแบบสุภาพ  ถุงน่องยาวเต็มตัวสีเนื้อไม่มีลวดลาย  
รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  สูงไม่เกิน  ๑  ๑/๒  นิ้ว  แบบสุภาพ  สวมเสื้อครุยวิทยฐานะของสถาบัน 

(๒) เคร่ืองแบบพิธีการของนักศึกษาชาย 
 (ก) เคร่ืองแบบชุดนักศึกษา  การแต่งกายเหมือนเคร่ืองแบบปกตินักศึกษาชาย   

แต่เสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว  เนคไทสีกรมท่า  ติดเข็มเคร่ืองหมายสถาบัน   
 (ข) เคร่ืองแบบชุดพยาบาล  การแต่งกายเหมือนเคร่ืองแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

บนหอผู้ป่วย  แต่เสื้อเป็นเสื้อคอตั้งสีขาวแขนยาว  ติดกระดุม  ๖  เม็ด  ชนิดกระดุมป๊ัมผ้าขาว  มีกระเป๋า 
ที่อกเสื้อทั้ง  ๒  ข้าง  ด้านบนมีใบปกชายแฉลบ  กระเป๋าล่างเป็นแบบเจาะ  ๒  ใบ   

 (ค) เคร่ืองแบบรับพระราชทานปริญญาบัตร  เสื้อราชปะแตน  ติดกระดุมโลหะสีเงิน  
กางเกงขายาวสีขาว  ถุงเท้าสั้นสีดํา  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา  แบบสุภาพ  สวมเสื้อครุยวิทยฐานะของสถาบัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

แผน  วรรณเมธี 
นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 


