๑

ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พซี ี
ว่ าด้ วยเรื่ อง เครื่ องแบบนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
..........................................................................................................................................
อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติเครื่ องแบบนักเรี ยน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่า
ด้วยเรื่ องเครื่ องแบบนักเรี ยน พ.ศ. ๒๕๕๑ วิทยาลัยจึงกําหนดระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีไออาร์ พีซี ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี ว่าด้วยเรื่ อง เครื่ องแบบนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บงั คับใช้ต้งั แต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี ว่าด้วยเรื่ อง การแต่งกายของนักเรี ยนนักศึกษา ฝ่ ายช่างอุตสาหกรรมและฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยี
ไออาร์ พีซี ว่าด้วยเรื่ อง การแต่งกายของนักเรี ยน-นักศึกษา ฝ่ ายพาณิ ชยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ เครื่ องแบบนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี มีดงั นี้
๔.๑ ชุ ดพิธีการชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ฝ่ ายช่ างอุตสาหกรรม
๔.๑.๑ เสื้ อ เป็ นแบบคอเชิ้ตตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี ขาวเกลี้ยง แขนสั้น ผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง
๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสี ขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒ เซนติเมตร มีกระเป๋ าที่อกเสื้ อด้านซ้าย
๑ กระเป๋ า ขนาดกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ขนาดสู ง ๑๓ เซนติเมตร ที่ขอบกระเป๋ าปั กเครื่ องหมาย IRPCT ตาม
แบบอักษรเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ความสู งตัวอักษร ๐.๖๕ เซนติเมตร
๔.๑.๒ กางเกง เป็ นแบบสากลทรงสุ ภาพตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี กรมท่าเข้ม ปลายขากางเกงมี
ความกว้าง ๖ – ๙ นิ้ว มีกระเป๋ าเฉี ยงตรงแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋ า และกระเป๋ าด้านหลังแบบเจาะไม่มีฝา
ปิ ด ๒ กระเป๋ า มีหูสาํ หรับสอดเข็มขัด กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร จํานวน ๖ หู และสวมทับ
ชายเสื้ อให้เห็นหัวเข็มขัด
๔.๑.๓ เข็มขัด เป็ นแบบหนังผิวเรี ยบสี ดาํ กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสาย
เข็มขัดสี ดาํ ๑ ปลอก ขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีตราเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ
๔.๑.๔ รองเท้า เป็ นแบบหนังชนิดผูกเชือกสี ดาํ หุ ม้ ส้นหุ ้มปลายเท้า ไม่หุม้ ข้อ ไม่มีลวดลาย
ถุงเท้าสั้นสี ดาํ ไม่มีลวดลาย

๒

๔.๑.๕ เน็คไท เป็ นแบบสําเร็ จรู ปใช้ซิปรู ดสี เลือดหมู ความกว้างสุ ด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก
เครื่ องหมายวิทยาลัยฯขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนับจาก
ปลายล่างขึ้นไป ความยาวตามความเหมาะสมกับความสู งของนักศึกษา
๔.๒ ชุ ดพิธีการหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ฝ่ ายช่ างอุตสาหกรรม
๔.๒.๑ เสื้ อ เป็ นแบบคอเชิ้ตตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี ขาวเกลี้ยง แขนสั้น ผ่าอกตลอด สาบตลบ
เข้าในกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสี ขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒ เซนติเมตร ไม่มีกระเป๋ า
ปั กเครื่ องหมาย IRPCT ที่อกเสื้ อด้านซ้ายตามแบบอักษรเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ความสู งตัวอักษร ๐.๖๕
เซนติเมตร
๔.๒.๒ กระโปรง เป็ นแบบมีจีบรอบตัวตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี กรมท่าเข้ม ปลายกระโปรงยาว
คลุมเข่า มีกระเป๋ าใต้ขอบเอวด้านขวากว้าง ๘ เซนติเมตร ๑ กระเป๋ า ขอบเอวกว้าง ๓ เซนติเมตร และสวมทับ
ชายเสื้ อให้เห็นหัวเข็มขัด
๔.๒.๓ เข็มขัด เป็ นแบบหนังสี ดาํ กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสายเข็มขัดสี ดาํ
๑ ปลอก ขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีตราเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ
๔.๒.๔ รองเท้า เป็ นแบบหนังสี ดาํ มีสายรัดด้านบน หุ ม้ ส้นหุ ม้ ปลายเท้า ส้นมนสู งไม่เกิน ๓
เซนติเมตร ถุงเท้าสั้นสี ขาว ไม่มีลวดลาย
๔.๒.๕ เน็คไท เป็ นแบบสําเร็ จรู ปใช้ซิปรู ดสี เลือดหมู ความกว้างสุ ด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก
เครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนับจาก
ปลายล่างขึ้นไป ความยาวตามความเหมาะสมกับความสู งของนักศึกษา
๔.๓ ชุ ดพิธีการชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ฝ่ ายพาณิชยกรรม
๔.๓.๑ เสื้ อ เป็ นแบบคอเชิ้ตตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี ขาวเกลี้ยง แขนสั้น ผ่าอกตลอด มีสาบ
กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสี ขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒ เซนติเมตร มีกระเป๋ าที่อกเสื้ อ
ด้านซ้าย ๑ กระเป๋ า ขนาดกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ขนาดสู ง ๑๓ เซนติเมตร ที่ขอบกระเป๋ าปั กเครื่ องหมาย
IRPCT ตามแบบอักษรเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ความสู งตัวอักษร ๐.๖๕ เซนติเมตร
๔.๓.๒ กางเกง เป็ นแบบสากลทรงสุ ภาพตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี กรมท่าเข้ม ปลายขากางเกงมี
ความกว้าง ๖ – ๙ นิ้ว มีกระเป๋ าเฉี ยงตรงแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋ า และกระเป๋ าด้านหลังแบบเจาะไม่มีฝา
ปิ ด ๒ กระเป๋ า มีหูสาํ หรับสอดเข็มขัด กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร จํานวน ๖ หู และสวมทับ
ชายเสื้ อให้เห็นหัวเข็มขัด
๔.๓.๓ เข็มขัด เป็ นแบบหนังผิวเรี ยบสี ดาํ กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสาย

๓

เข็มขัดสี ดาํ ๑ ปลอก ขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีตราเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ
๔.๓.๔ รองเท้า เป็ นแบบหนังชนิดผูกเชื อกสี ดาํ หุ ม้ ส้นหุ ้มปลายเท้า ไม่หุม้ ข้อ ไม่มีลวดลาย
ถุงเท้าสั้นสี ดาํ ไม่มีลวดลาย
๔.๓.๕ เน็คไท เป็ นแบบสําเร็ จรู ปใช้ซิปรู ดสี กรมท่าเข้ม ความกว้างสุ ด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก
ตราเครื่ องหมายวิทยาลัยฯขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนับ
จากปลายล่างขึ้นไป ความยาวตามความเหมาะสมกับความสู งของนักศึกษา
๔.๔ ชุ ดพิธีการหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ฝ่ ายพาณิชยกรรม
๔.๔.๑ เสื้ อ เป็ นแบบคอเชิ้ตตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี ขาวเกลี้ยง แขนสั้น ผ่าอกตลอด สาบตลบ
เข้าในกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสี ขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒ เซนติเมตร ไม่มีกระเป๋ า
ปั กเครื่ องหมาย IRPCT ที่อกเสื้ อด้านซ้ายตามแบบอักษรเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ความสู งตัวอักษร ๐.๖๕
เซนติเมตร
๔.๔.๒ กระโปรง เป็ นแบบมีจีบรอบตัวตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี กรมท่าเข้ม ปลายกระโปรงยาว
คลุมเข่า มีกระเป๋ าใต้ขอบเอวด้านขวากว้าง ๘ เซนติเมตร ๑ กระเป๋ า ขอบเอวกว้าง ๓ เซนติเมตร และสวมทับ
ชายเสื้ อให้เห็นหัวเข็มขัด
๔.๔.๓ เข็มขัด เป็ นแบบหนังสี ดาํ กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสายเข็มขัดสี ดาํ
๑ ปลอก ขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีตราเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ
๔.๔.๔ รองเท้า เป็ นแบบหนังสี ดาํ มีสายรัดด้านบน หุ ม้ ส้นหุ ม้ ปลายเท้า ส้นมนสู งไม่เกิน ๓
เซนติเมตร ถุงเท้าสั้นสี ขาว ไม่มีลวดลาย
๔.๔.๕ เน็คไท เป็ นแบบสําเร็ จรู ปใช้ซิปรู ดสี กรมท่าเข้ม ความกว้างสุ ด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก
เครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนับจาก
ปลายล่างขึ้นไป ความยาวตามความเหมาะสมกับความสู งของนักศึกษา
๔.๕ ชุ ดพิธีการชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) ฝ่ ายช่ างอุตสาหกรรม
๔.๕.๑ เสื้ อ เป็ นแบบคอเชิ้ตตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี ขาวเกลี้ยง แขนยาว ผ่าอกตลอด มีสาบ
กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสี ขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒ เซนติเมตร มีกระเป๋ าที่อกเสื้ อ
ด้านซ้าย ๑ กระเป๋ า ขนาดกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ขนาดสู ง ๑๓ เซนติเมตร ที่ขอบกระเป๋ าปั กเครื่ องหมาย
IRPCT ตามแบบอักษรเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ความสู งตัวอักษร ๐.๖๕ เซนติเมตร
๔.๕.๒ กางเกง เป็ นแบบสากลทรงสุ ภาพตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี กรมท่าเข้ม ปลายขากางเกงมี
ความกว้าง ๖ – ๙ นิ้ว มีกระเป๋ าเฉี ยงตรงแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋ า และกระเป๋ าด้านหลังแบบเจาะไม่มีฝา

๔

ปิ ด ๒ กระเป๋ า มีหูสาํ หรับสอดเข็มขัด กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร จํานวน ๖ หู และสวมทับ
ชายเสื้ อให้เห็นหัวเข็มขัด
๔.๕.๓ เข็มขัด เป็ นแบบหนังผิวเรี ยบสี ดาํ กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสาย
เข็มขัดสี ดาํ ๑ ปลอก ขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีตราเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ
๔.๕.๔ รองเท้า เป็ นแบบหนังชนิดผูกเชื อกสี ดาํ หุ ม้ ส้นหุ ้มปลายเท้า ไม่หุม้ ข้อ ไม่มีลวดลาย
ถุงเท้าสั้นสี ดาํ ไม่มีลวดลาย
๔.๕.๕ เน็คไท เป็ นแบบสําเร็ จรู ปใช้ซิปรู ดสี เลือดหมู ความกว้างสุ ด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก
เครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนับจาก
ปลายล่างขึ้นไป ความยาวตามความเหมาะสมกับความสู งของนักศึกษา
๔.๖ ชุ ดพิธีการหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) ฝ่ ายช่ างอุตสาหกรรม
๔.๖.๑ เสื้ อ เป็ นแบบคอเชิ้ตตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี ขาวเกลี้ยง แขนยาว ผ่าอกตลอด สาบตลบ
เข้าในกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสี ขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒ เซนติเมตร ที่อกเสื้ อ
ด้านซ้ายปั กเครื่ องหมาย IRPCT ตามแบบอักษรเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ความสู งตัวอักษร ๐.๖๕ เซนติเมตร
๔.๖.๒ กระโปรง เป็ นแบบทรงตรงตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี กรมท่าเข้ม ปลายกระโปรงยาว
คลุมเข่า มีกระเป๋ าใต้ขอบเอวด้านขวากว้าง ๘ เซนติเมตร ๑ กระเป๋ า ขอบเอวกว้าง ๓ เซนติเมตร และสวมทับ
ชายเสื้ อให้เห็นหัวเข็มขัด
๔.๖.๓ เข็มขัด เป็ นแบบหนังสี ดาํ กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสายเข็มขัดสี ดาํ
๑ ปลอก ขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีตราเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ
๔.๖.๔ รองเท้า เป็ นแบบหนังสี ดาํ หุ ม้ ส้นหุ ม้ ปลายเท้า ส้นสู งไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ไม่สวม
ถุงเท้า
๔.๖.๕ เน็คไท เป็ นแบบสําเร็ จรู ปใช้ซิปรู ดสี เลือดหมู ความกว้างสุ ด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก
เครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนับจาก
ปลายล่างขึ้นไป ความยาวตามความเหมาะสมกับความสู งของนักศึกษา
๔.๗ ชุ ดพิธีการชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) ฝ่ ายพาณิชยกรรม
๔.๗.๑ เสื้ อ เป็ นแบบคอเชิ้ตตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี ขาวเกลี้ยง แขนยาว ผ่าอกตลอด มีสาบ
กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสี ขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒ เซนติเมตร มีกระเป๋ าที่อกเสื้ อ
ด้านซ้าย ๑ กระเป๋ า ขนาดกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ขนาดสู ง ๑๓ เซนติเมตร ที่ขอบกระเป๋ าปั กเครื่ องหมาย
IRPCT ตามแบบอักษรเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ความสู งตัวอักษร ๐.๖๕ เซนติเมตร

๕

๔.๗.๒ กางเกง เป็ นแบบสากลทรงสุ ภาพตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี กรมท่าเข้ม ปลายขากางเกงมี
ความกว้าง ๖ – ๙ นิ้ว มีกระเป๋ าเฉี ยงตรงแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋ า และกระเป๋ าด้านหลังแบบเจาะไม่มีฝา
ปิ ด ๒ กระเป๋ า มีหูสาํ หรับสอดเข็มขัด กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร จํานวน ๖ หู และสวมทับ
ชายเสื้ อให้เห็นหัวเข็มขัด
๔.๗.๓ เข็มขัด เป็ นแบบหนังผิวเรี ยบสี ดาํ กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสาย
เข็มขัดสี ดาํ ๑ ปลอก ขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีตราเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ
๔.๗.๔ รองเท้า เป็ นแบบหนังชนิดผูกเชื อกสี ดาํ หุ ม้ ส้นหุ ้มปลายเท้า ไม่หุม้ ข้อ ไม่มีลวดลาย
ถุงเท้าสั้นสี ดาํ ไม่มีลวดลาย
๔.๗.๕ เน็คไท เป็ นแบบสําเร็ จรู ปใช้ซิปรู ดสี กรมท่าเข้ม ความกว้างสุ ด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก
เครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนับจาก
ปลายล่างขึ้นไป ความยาวตามความเหมาะสมกับความสู งของนักศึกษา
๔.๘ ชุ ดพิธีการหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) ฝ่ ายพาณิชยกรรม
๔.๘.๑ เสื้ อ เป็ นแบบคอเชิ้ตตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี ขาวเกลี้ยง แขนยาว ผ่าอกตลอด สาบตลบ
เข้าในกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสี ขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒ เซนติเมตร ที่อกเสื้ อ
ด้านซ้ายปั กเครื่ องหมาย IRPCT ตามแบบอักษรเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ความสู งตัวอักษร ๐.๖๕ เซนติเมตร
๔.๘.๒ กระโปรง เป็ นแบบทรงตรงตัดเย็บด้วยผ้าโทเรสี กรมท่าเข้ม ปลายกระโปรงยาว
คลุมเข่า มีกระเป๋ าใต้ขอบเอวด้านขวากว้าง ๘ เซนติเมตร ๑ กระเป๋ า ขอบเอวกว้าง ๓ เซนติเมตร และสวมทับ
ชายเสื้ อให้เห็นหัวเข็มขัด
๔.๘.๓ เข็มขัด เป็ นแบบหนังสี ดาํ กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสายเข็มขัดสี ดาํ
๑ ปลอก ขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีตราเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ
๔.๘.๔ รองเท้า เป็ นแบบหนังสี ดาํ หุ ม้ ส้นหุ ม้ ปลายเท้า ส้นสู งไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ไม่สวม
ถุงเท้า
๔.๘.๕ เน็คไท เป็ นแบบสําเร็ จรู ปใช้ซิปรู ดสี กรมท่าเข้ม ความกว้างสุ ด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก
เครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนับจาก
ปลายล่างขึ้นไป ความยาวตามความเหมาะสมกับความสู งของนักศึกษา

๖

๔.๙

ชุ ดปฏิบัติงานทั้งชายและหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ฝ่ ายช่ าง

อุตสาหกรรม
๔.๙.๑ เสื้ อ เป็ นแบบปกฮาวายตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายสี กรมท่าเข้ม แขนยาว ที่ปลายแขนติด
กระดุมเป๊ กสี ทองข้างละ ๑ เม็ด ผ่าอกตลอด สาบตลบในกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดด้วยกระดุมเป๊ กสี ทองใต้
สาบ ชายเสื้ อเป็ นเอวจัม๊ ติดด้วยกระดุมเป๊ กสี ทองข้างละ ๑ เม็ด สามารถปรับระยะเอวได้ ๒ ระดับ ชายเสื้ อ
ด้านหน้ามีกระเป๋ าเจาะ ขนาดปากกระเป๋ ากว้าง ๑๕ เซนติเมตร ทั้ง ๒ ด้าน ที่อกเสื้ อมีกระเป๋ าขนาด กว้าง ๑๒
เซนติเมตร สู ง ๑๒ เซนติเมตร พร้อมฝาปิ ดติดกระดุมเป๊ กสี ทอง ๑ เม็ด ทั้ง ๒ ด้าน บนกระเป๋ าเสื้ อด้านซ้ายมี
ช่องใส่ บตั รนักศึกษาขนาดบัตร กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร เหนือขอบฝาปิ ดกระเป๋ าด้านซ้าย
๐.๕ เซนติเมตร ปั กแถบสี เขียว ขนาดกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร เหนื อแถบสี เขียว ๐.๕
เซนติเมตร ปั กชื่ อแผนกวิชาด้วยด้ายสี ขาวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ความสู งตัวอักษร ๐.๖๕ เซนติเมตร
ความกว้างตัวอักษร ๐.๔ เซนติเมตร เหนื อชื่อแผนกวิชา ๐.๕ เซนติเมตร ปั กเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ เซนติเมตร เหนื อขอบฝาปิ ดกระเป๋ าด้านขวา ๑.๕ เซนติเมตร ปั กชื่อด้วยด้ายสี ขาวเป็ น
ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ความสู งตัวอักษร ๐.๖๕ เซนติเมตร ความกว้างตัวอักษร ๐.๔ เซนติเมตร และอักษร
ย่อนามสกุลขนาดเดียวกัน เว้นระยะห่างจากชื่อ ๑ เซนติเมตร เหนือชื่อ ๐.๕ เซนติเมตร ปักธงชาติไทย
ขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๒ เซนติเมตร ถ้าเป็ นนักศึกษาต่างชาติให้ติดธงชาติคู่กนั โดยมีธงชาติไทย
อยูด่ า้ นขวาและธงชาติต่างชาติอยูด่ า้ นซ้าย มีระยะห่างกัน ๐.๕ เซนติเมตร บนแขนเสื้ อข้างขวาตํ่ากว่าขอบ
ไหล่ ๔ เซนติเมตร ติดด้วยเครื่ องหมายความปลอดภัยของวิทยาลัยฯ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ เซนติเมตร
บนแขนเสื้ อด้านซ้ายตํ่ากว่าขอบไหล่ ๖ เซนติเมตร มีที่สาํ หรับเสี ยบปากกา ๒ ช่อง ด้านหลังของเสื้ อ ติดแถบ
สะท้อนแสงสี เขียวยาวพอดีไหล่ ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร
๔.๙.๒ กางเกง เป็ นแบบสากลทรงสุ ภาพตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายสี กรมท่าเข้ม ปลายขากางเกงมี
ความกว้าง ๖ – ๙ นิ้ว มีกระเป๋ าเฉี ยงตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋ า กระเป๋ าหลังเป็ นแบบเจาะไม่มีฝาปิ ด
ข้างละ ๑ กระเป๋ า มีหูสาํ หรับสอดใส่ เข็มขัด ขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร จํานวน ๖ หู
๔.๙.๓ เข็มขัด เป็ นแบบหนังสี ดาํ กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสายเข็มขัดสี ดาํ ๑
ปลอก ขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีตราเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ
๔.๙.๔ รองเท้า เป็ นแบบรองเท้าเซฟตี้ชนิดผูกเชือก หุ ม้ ส้น หุ ม้ ปลายเท้า ไม่หุม้ ข้อ ไม่มี
ลวดลาย ถุงเท้าสี ดาํ ไม่มีลวดลาย
๔.๑๐ ชุ ดปฏิบัติงานทั้งชายและหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) ฝ่ ายช่ าง
อุตสาหกรรม

๗

๔.๑๐.๑ เสื้ อ เป็ นแบบปกฮาวายตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายสี กรมท่าเข้ม แขนยาว ที่ปลายแขนติด
กระดุมเป๊ กสี ทองข้างละ ๑ เม็ด ผ่าอกตลอด สาบตลบในกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดด้วยกระดุมเป๊ กสี ทองใต้
สาบ ชายเสื้ อเป็ นเอวจัม๊ ติดด้วยกระดุมเป๊ กสี ทองข้างละ ๑ เม็ด สามารถปรับระยะเอวได้ ๒ ระดับ ชายเสื้ อ
ด้านหน้ามีกระเป๋ าเจาะ ขนาดปากกระเป๋ ากว้าง ๑๕ เซนติเมตร ทั้ง ๒ ด้าน ที่อกเสื้ อมีกระเป๋ าขนาด กว้าง ๑๒
เซนติเมตร สู ง ๑๒ เซนติเมตร พร้อมฝาปิ ดติดกระดุมเป๊ กสี ทอง ๑ เม็ด ทั้ง ๒ ด้าน บนกระเป๋ าเสื้ อด้านซ้ายมี
ช่องใส่ บตั รนักศึกษาขนาดบัตร กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร เหนื อขอบฝาปิ ดกระเป๋ าด้านซ้าย
๐.๕ เซนติเมตร ปั กแถบสี ส้ม ขนาดกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร เหนือแถบสี ส้ม ๐.๕ เซนติเมตร
ปั กชื่อแผนกวิชาด้วยด้ายสี ขาวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ความสู งตัวอักษร ๐.๖๕ เซนติเมตร ความกว้าง
ตัวอักษร ๐.๔ เซนติเมตร เหนื อชื่อแผนกวิชา ๐.๕ เซนติเมตร ปั กเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ เซนติเมตร เหนื อขอบฝาปิ ดกระเป๋ าด้านขวา ๑.๕ เซนติเมตร ปั กชื่อด้วยด้ายสี ขาวเป็ น
ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ความสู งตัวอักษร ๐.๖๕ เซนติเมตร ความกว้างตัวอักษร ๐.๔ เซนติเมตร และอักษร
ย่อนามสกุลขนาดเดียวกัน เว้นระยะห่างจากชื่อ ๑ เซนติเมตร เหนือชื่อ ๐.๕ เซนติเมตร ปั กธงชาติไทย
ขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๒ เซนติเมตร ถ้าเป็ นนักศึกษาต่างชาติให้ติดธงชาติคู่กนั โดยมีธงชาติไทย
อยูด่ า้ นขวาและธงชาติต่างชาติอยูด่ า้ นซ้าย มีระยะห่างกัน ๐.๕ เซนติเมตร บนแขนเสื้ อข้างขวาตํ่ากว่าขอบ
ไหล่ ๔ เซนติเมตร ติดด้วยเครื่ องหมายความปลอดภัยของวิทยาลัยฯ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ เซนติเมตร
บนแขนเสื้ อด้านซ้ายตํ่ากว่าขอบไหล่ ๖ เซนติเมตร มีที่สาํ หรับเสี ยบปากกา ๒ ช่อง ด้านหลังของเสื้ อติดแถบ
สะท้อนแสงสี ส้มยาวพอดีไหล่ ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร
๔.๑๐.๒ กางเกง เป็ นแบบสากลทรงสุ ภาพตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายสี กรมท่าเข้ม ปลายขากางเกงมี
ความกว้าง ๖ – ๙ นิ้ว มีกระเป๋ าเฉี ยงตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋ า กระเป๋ าหลังเป็ นแบบเจาะไม่มีฝาปิ ด
ข้างละ ๑ กระเป๋ า มีหูสาํ หรับสอดใส่ เข็มขัด ขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร จํานวน ๖ หู
๔.๑๐.๓ เข็มขัด เป็ นแบบหนังสี ดาํ กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสายเข็มขัดสี ดาํ
๑ ปลอก ขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะมีตราเครื่ องหมายวิทยาลัยฯ
๔.๑๐.๔ รองเท้า เป็ นแบบรองเท้าเซฟตี้ชนิดผูกเชื อก หุ ม้ ส้น หุ ม้ ปลายเท้า ไม่หุม้ ข้อ ไม่มี
ลวดลาย ถุงเท้าสี ดาํ ไม่มีลวดลาย
๔.๑๑ ชุ ดเรียนวิชาพลศึกษา
๔.๑๑.๑ เสื้ อ เป็ นแบบเสื้ อยืดทีเชิ้ตสี แดงเลือดหมู มีปกสี กรมท่าเข้ม ผ่าตรงคอสาบด้านในสี
เดียวกับปก ติดกระดุมสี ขาวขนาด ๑.๒ เซนติเมตร ๒ กระดุม แขนสั้นปลายแขนมีขอบสี กรมท่าเข้ม
ด้านข้างมีแถบสี กรมท่าเข้มจากชายเสื้ อถึงใต้แขน หน้าอกด้านซ้ายพิมพ์เครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ด้านหลังพิมพ์

๘

ด้วยอักษรภาษาอังกฤษสี ขาว IRPC Technological College และ WE ARE SMART STUDENTS ตามแบบ
ที่กาํ หนดไว้ ตัดเย็บด้วยผ้ายืดที่เหมาะกับการสวมใส่ เพื่อเล่นกีฬา
๔.๑๑.๒ กางเกง เป็ นแบบกางเกงผ้ายืดขายาวสี กรมท่าเข้ม ปลายขาเป็ นขอบรัดข้อเท้ามีซิป
รู ด ขอบเอวเป็ นแบบยางยืดมีเชือกคาดเอวซ่อนในขอบเอว มีกระเป๋ าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋ า ตัดเย็บด้วยผ้ายืด
ที่เหมาะกับการสวมใส่ เพื่อเล่นกีฬา
๔.๑๑.๓ รองเท้า เป็ นรองเท้าผ้าใบสี ดาํ ชนิดเชื อกผูกเหมาะกับการสวมใส่ เพื่อเล่นกีฬา และ
สวมใส่ ถุงเท้าสี ดาํ
๔.๑๒ เสื้ อฝึ กฝี มือช่ าง
เป็ นเสื้ อยืดคอกลม แขนสั้น สี เทา หน้าอกด้านซ้ายพิมพ์เครื่ องหมายวิทยาลัยฯ ด้านหลัง
พิมพ์ดว้ ยอักษรภาษาอังกฤษสี แดง IRPC Technological College และ WE ARE SMART STUDENTS ตาม
แบบที่กาํ หนดไว้
๔.๑๓ บัตรประจําตัวนักศึกษา
นักศึกษาจะต้องนําบัตรนักศึกษามาทุกครั้งที่มาเรี ยนหรื อมาติดต่อวิทยาลัยฯ ในเรื่ องต่างๆ
ใช้คล้องคอเมื่อสวมเครื่ องแบบพิธีการ หรื อชุดเรี ยนพลศึกษา และใช้เสี ยบบนกระเป๋ าเสื้ อด้านซ้ายเมื่อสวม
ใส่ ชุดปฏิบตั ิงาน จะมีการบันทึกข้อมูลการเข้ามาและการกลับออกไปจากวิทยาลัยฯจากบัตรนักศึกษาทุกครั้ง
กรณี บตั รหายให้รีบติดต่อขอทําบัตรใหม่ทนั ที
๔.๑๔ กระเป๋าใส่ อุปกรณ์ การเรียน
ให้ใช้กระเป๋ าที่ออกแบบเหมาะสําหรับใส่ อุปกรณ์การเรี ยนสําหรับนักศึกษา สี ไม่ฉูดฉาด
ไม่มีลวดลาย ไม่ติดภาพ หรื อสัญลักษณ์ใดๆ บนกระเป๋ า
๔.๑๕ ทรงผมและอื่นๆ
๔.๑๕.๑ ทรงผมนักศึกษาชาย เป็ นทรงรองทรงตํ่า เปิ ดท้ายทอยและข้างหู ด้านบนยาวไม่
เกิน ๕ เซนติเมตร ด้านหน้ายาวไม่เกินคิ้ว ไม่ไว้หนวด เครา หรื อจอน ไม่ดดั ผม ไม่ยอ้ มสี ผม และไม่ใส่ เยล
หรื อนํ้ามัน
๔.๑๕.๒ ทรงผมนักศึกษาหญิง
สําหรับผมสั้น ปลายผมเสมอกันโดยรอบ ยาวเพียงปกเสื้ อด้านบนและไม่กระทําการใดๆที่
มีลกั ษณะตกแต่งหรื อเปลี่ยนสี ผมให้ผดิ จากธรรมชาติ และไม่ซอยสั้นๆยาวๆ หรื อตัดแบบรองทรงอย่าง
ผูช้ าย

๙

สําหรับผมยาว ไม่ซอยสั้นๆยาวๆ หรื อซอยทรงรากไทร ด้านหน้าต้องไม่ปิดคิ้ว และไม่
กระทําการใดๆที่มีลกั ษณะตกแต่งหรื อเปลี่ยนสี ผมให้ผดิ ไปจากธรรมชาติ ต้องรวบมัดด้วยโบว์สีไม่ฉูดฉาด
๔.๑๕.๓ ใบหน้า
นักศึกษาชาย ไม่แต่งหน้าให้ผดิ ไปจากธรรมชาติ
นักศึกษาหญิง อนุ ญาตให้ใช้เครื่ องสําอางเพียงแป้ งรองพื้น ทาปากได้ดว้ ยลิปสติกมัน หรื อ
แต่งหน้าอ่อนเท่านั้น
๔.๑๕.๔ เล็บ ให้ไว้เล็บสั้นและไม่อนุญาตให้ทาสี เล็บ
๔.๑๕.๕ เครื่ องประดับ จะต้องไม่ตกแต่งด้วยเครื่ องประดับหรื อของมีค่า ไม่วา่ จะเป็ นของ
จริ งหรื อของปลอม เช่น สร้อยข้อมือ กําไล ต่างหู รวมทั้งเชือกผูกคอสี ต่างๆ อนุ ญาตให้สวมใส่ นาฬิกา
สร้อยคอสแตนเลส ที่มีความยาวเข้าไปในสาบเสื้ อ
๔.๑๖ การแต่งกายในวันต่างๆ
๔.๑๖.๑ นักศึกษาฝ่ ายช่างอุตสาหกรรม ให้แต่งกายชุดพิธีการในวันพุธ ส่ วนวันอื่นๆแต่งชุด
ชุดปฏิบตั ิงาน
๔.๑๖.๒ นักศึกษาฝ่ ายพาณิ ชยกรรม ให้แต่งกายชุดพิธีการทุกวัน
๔.๑๖.๓ นอกเหนือจากวันที่กาํ หนด วิทยาลัยฯสามารถให้นกั ศึกษาแต่งกายเป็ นอย่างอื่นได้
เพื่อความเหมาะสมกับการเรี ยนหรื อการจัดกิจกรรมในวันนั้นๆ

ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(ดร.โพธิวฒั น์ เผ่าพงศ์ช่วง)
กรรมการผูจ้ ดั การและผูร้ ับใบอนุ ญาต
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี

๑๐

ภาคผนวก

๑๑

ชุ ดพิธีการชาย-หญิง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ฝ่ ายช่ างอุตสาหกรรม

ชุ ดพิธีการชาย-หญิง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ฝ่ ายพาณิชยกรรม

๑๒

ชุ ดพิธีการชาย-หญิง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) ฝ่ ายช่ างอุตสาหกรรม

ชุ ดพิธีการชาย-หญิง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) ฝ่ ายพาณิชยกรรม

๑๓

รายละเอียดเครื่ องแบบ
12 ซม.

0.65 ซม.

13 ซม.
3.5 ซม.

L

1/3 L

O
ช่ างอุตสาหกรรม

6.5 ซม.

พาณิชยกรรม

1.7 ซม.

๑๔

ชุ ดปฏิบัติงาน ชาย-หญิง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ฝ่ ายช่ างอุตสาหกรรม

ชุ ดปฏิบัติงาน ชาย-หญิง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) ฝ่ ายช่ างอุตสาหกรรม

๑๕

รายละเอียดชุดปฏิบัติงาน

ด้ านหน้ าชุ ดปฏิบัติงาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ฝ่ ายช่ างอุตสาหกรรม

ด้ านหน้ าชุ ดปฏิบัตงิ าน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) ฝ่ ายช่ างอุตสาหกรรม

๑๖

รายละเอียดขนาดเครื่ องหมายนักศึกษาไทย

2 ซม.

O

1.5 ซม.
0.5 ซม.
0.65 ซม.
1.5 ซม.

4 ซม.
0.5 ซม.
0.65 ซม.
0.5 ซม.
0.5 ซม.
0.5 ซม.

1 ซม.

9 ซม.

รายละเอียดขนาดเครื่ องหมายนักศึกษาต่ างชาติ

0.5 ซม.
2 ซม.

O

1.5 ซม.
0.5 ซม.
0.65 ซม.
1.5 ซม.

1 ซม.

4 ซม.
0.5 ซม.
0.65 ซม.
0.5 ซม.
0.5 ซม.
0.5 ซม.

๑๗

แถบสี สะท้ อนแสงด้ านหลังชุดปฏิบัติงาน ระดับ ปวช.
2.5 ซม.
ความยาวพอดีไหล่

แถบสี สะท้ อนแสงด้ านหลังชุดปฏิบัติงาน ระดับ ปวส.
2.5 ซม.
ความยาวพอดีไหล่

5.5 ซม.

O 6 ซม.

เครื่ องหมายความปลอดภัย

8.5 ซม.

บัตรนักศึกษา

๑๘

ชุดเรียนวิชาพลศึกษา

๑๙

เสื้ อฝึ กฝี มือช่ าง

