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ระเบียบวทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พซีี 

ว่าด้วยเร่ือง เคร่ืองแบบนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

.......................................................................................................................................... 

 อาศยัอาํนาจพระราชบญัญติัเคร่ืองแบบนกัเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่

ดว้ยเร่ืองเคร่ืองแบบนกัเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ วทิยาลยัจึงกาํหนดระเบียบการแต่งกายของนกัศึกษา วทิยาลยั

เทคโนโลยไีออาร์พีซี ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบวทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี วา่ดว้ยเร่ือง เคร่ืองแบบนกัศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 ขอ้   ๒    ระเบียบน้ีใหบ้งัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓ ใหย้กเลิก ระเบียบวทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี วา่ดว้ยเร่ือง การแต่งกายของนกัเรียน-

นกัศึกษา ฝ่ายช่างอุตสาหกรรมและฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบวทิยาลยัเทคโนโลยี

ไออาร์พีซี วา่ดว้ยเร่ือง การแต่งกายของนกัเรียน-นกัศึกษา ฝ่ายพาณิชยกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ขอ้   ๔   เคร่ืองแบบนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี มีดงัน้ี 

  ๔.๑ ชุดพธีิการชาย ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม  

  ๔.๑.๑ เส้ือ เป็นแบบคอเช้ิตตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีขาวเกล้ียง แขนสั้น ผา่อกตลอด มีสาบกวา้ง 

๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสีขาวกลมแบนขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๒ เซนติเมตร มีกระเป๋าท่ีอกเส้ือดา้นซา้ย 

๑ กระเป๋า ขนาดกวา้ง ๑๒ เซนติเมตร ขนาดสูง ๑๓ เซนติเมตร  ท่ีขอบกระเป๋าปักเคร่ืองหมาย IRPCT ตาม

แบบอกัษรเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ความสูงตวัอกัษร ๐.๖๕ เซนติเมตร  

๔.๑.๒ กางเกง เป็นแบบสากลทรงสุภาพตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีกรมท่าเขม้ ปลายขากางเกงมี

ความกวา้ง ๖ – ๙ น้ิว มีกระเป๋าเฉียงตรงแนวตะเขบ็ขา้งละ ๑ กระเป๋า และกระเป๋าดา้นหลงัแบบเจาะไม่มีฝา

ปิด ๒ กระเป๋า มีหูสาํหรับสอดเขม็ขดั กวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร จาํนวน ๖ หู  และสวมทบั

ชายเส้ือใหเ้ห็นหวัเขม็ขดั 

  ๔.๑.๓ เขม็ขดั เป็นแบบหนงัผวิเรียบสีดาํ กวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสาย 

เขม็ขดัสีดาํ ๑ ปลอก ขนาดกวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร หวัเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะมีตราเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ 

  ๔.๑.๔ รองเทา้ เป็นแบบหนงัชนิดผกูเชือกสีดาํ หุม้ส้นหุ้มปลายเทา้ ไม่หุม้ขอ้ ไม่มีลวดลาย 

ถุงเทา้สั้นสีดาํ ไม่มีลวดลาย 



๒ 
 

  ๔.๑.๕ เน็คไท เป็นแบบสาํเร็จรูปใชซิ้ปรูดสีเลือดหมู ความกวา้งสุด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก

เคร่ืองหมายวทิยาลยัฯขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนบัจาก

ปลายล่างข้ึนไป ความยาวตามความเหมาะสมกบัความสูงของนกัศึกษา 

  ๔.๒  ชุดพธีิการหญงิ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม 

  ๔.๒.๑ เส้ือ เป็นแบบคอเช้ิตตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีขาวเกล้ียง แขนสั้น ผา่อกตลอด สาบตลบ

เขา้ในกวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสีขาวกลมแบนขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๒ เซนติเมตร ไม่มีกระเป๋า 

ปักเคร่ืองหมาย IRPCT ท่ีอกเส้ือดา้นซา้ยตามแบบอกัษรเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ความสูงตวัอกัษร ๐.๖๕ 

เซนติเมตร 

  ๔.๒.๒ กระโปรง เป็นแบบมีจีบรอบตวัตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีกรมท่าเขม้ ปลายกระโปรงยาว

คลุมเข่า มีกระเป๋าใตข้อบเอวดา้นขวากวา้ง ๘ เซนติเมตร ๑ กระเป๋า ขอบเอวกวา้ง ๓ เซนติเมตร และสวมทบั

ชายเส้ือใหเ้ห็นหวัเขม็ขดั 

  ๔.๒.๓ เขม็ขดั เป็นแบบหนงัสีดาํ กวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสายเขม็ขดัสีดาํ 

๑ ปลอก ขนาดกวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร หวัเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะมีตราเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ 

  ๔.๒.๔ รองเทา้ เป็นแบบหนงัสีดาํมีสายรัดดา้นบน หุม้ส้นหุม้ปลายเทา้ ส้นมนสูงไม่เกิน ๓ 

เซนติเมตร ถุงเทา้สั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย 

  ๔.๒.๕ เน็คไท เป็นแบบสาํเร็จรูปใชซิ้ปรูดสีเลือดหมู ความกวา้งสุด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก

เคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนบัจาก

ปลายล่างข้ึนไป ความยาวตามความเหมาะสมกบัความสูงของนกัศึกษา 

  ๔.๓  ชุดพธีิการชาย ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ฝ่ายพาณชิยกรรม  

  ๔.๓.๑ เส้ือ เป็นแบบคอเช้ิตตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีขาวเกล้ียง แขนสั้น ผา่อกตลอด มีสาบ

กวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสีขาวกลมแบนขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๒ เซนติเมตร มีกระเป๋าท่ีอกเส้ือ

ดา้นซา้ย ๑ กระเป๋า ขนาดกวา้ง ๑๒ เซนติเมตร ขนาดสูง ๑๓ เซนติเมตร  ท่ีขอบกระเป๋าปักเคร่ืองหมาย 

IRPCT ตามแบบอกัษรเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ความสูงตวัอกัษร ๐.๖๕ เซนติเมตร  

๔.๓.๒ กางเกง เป็นแบบสากลทรงสุภาพตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีกรมท่าเขม้ ปลายขากางเกงมี

ความกวา้ง ๖ – ๙ น้ิว มีกระเป๋าเฉียงตรงแนวตะเขบ็ขา้งละ ๑ กระเป๋า และกระเป๋าดา้นหลงัแบบเจาะไม่มีฝา

ปิด ๒ กระเป๋า มีหูสาํหรับสอดเขม็ขดั กวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร จาํนวน ๖ หู  และสวมทบั

ชายเส้ือใหเ้ห็นหวัเขม็ขดั 

  ๔.๓.๓ เขม็ขดั เป็นแบบหนงัผวิเรียบสีดาํ กวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสาย 
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เขม็ขดัสีดาํ ๑ ปลอก ขนาดกวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร หวัเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะมีตราเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ 

  ๔.๓.๔ รองเทา้ เป็นแบบหนงัชนิดผกูเชือกสีดาํ หุม้ส้นหุ้มปลายเทา้ ไม่หุม้ขอ้ ไม่มีลวดลาย 

ถุงเทา้สั้นสีดาํ ไม่มีลวดลาย 

  ๔.๓.๕ เน็คไท เป็นแบบสาํเร็จรูปใชซิ้ปรูดสีกรมท่าเขม้ ความกวา้งสุด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก

ตราเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนบั

จากปลายล่างข้ึนไป ความยาวตามความเหมาะสมกบัความสูงของนกัศึกษา 

  ๔.๔  ชุดพธีิการหญงิ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ฝ่ายพาณชิยกรรม 

  ๔.๔.๑ เส้ือ เป็นแบบคอเช้ิตตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีขาวเกล้ียง แขนสั้น ผา่อกตลอด สาบตลบ

เขา้ในกวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสีขาวกลมแบนขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๒ เซนติเมตร ไม่มีกระเป๋า 

ปักเคร่ืองหมาย IRPCT ท่ีอกเส้ือดา้นซา้ยตามแบบอกัษรเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ความสูงตวัอกัษร ๐.๖๕ 

เซนติเมตร 

  ๔.๔.๒ กระโปรง เป็นแบบมีจีบรอบตวัตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีกรมท่าเขม้ ปลายกระโปรงยาว

คลุมเข่า มีกระเป๋าใตข้อบเอวดา้นขวากวา้ง ๘ เซนติเมตร ๑ กระเป๋า ขอบเอวกวา้ง ๓ เซนติเมตร และสวมทบั

ชายเส้ือใหเ้ห็นหวัเขม็ขดั 

  ๔.๔.๓ เขม็ขดั เป็นแบบหนงัสีดาํ กวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสายเขม็ขดัสีดาํ 

๑ ปลอก ขนาดกวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร หวัเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะมีตราเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ 

  ๔.๔.๔ รองเทา้ เป็นแบบหนงัสีดาํมีสายรัดดา้นบน หุม้ส้นหุม้ปลายเทา้ ส้นมนสูงไม่เกิน ๓ 

เซนติเมตร ถุงเทา้สั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย 

  ๔.๔.๕ เน็คไท เป็นแบบสาํเร็จรูปใชซิ้ปรูดสีกรมท่าเขม้ ความกวา้งสุด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก

เคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนบัจาก

ปลายล่างข้ึนไป ความยาวตามความเหมาะสมกบัความสูงของนกัศึกษา 

  ๔.๕ ชุดพธีิการชาย ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม  

  ๔.๕.๑ เส้ือ เป็นแบบคอเช้ิตตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีขาวเกล้ียง แขนยาว ผา่อกตลอด มีสาบ

กวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสีขาวกลมแบนขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๒ เซนติเมตร มีกระเป๋าท่ีอกเส้ือ

ดา้นซา้ย ๑ กระเป๋า ขนาดกวา้ง ๑๒ เซนติเมตร ขนาดสูง ๑๓ เซนติเมตร  ท่ีขอบกระเป๋าปักเคร่ืองหมาย 

IRPCT ตามแบบอกัษรเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ความสูงตวัอกัษร ๐.๖๕ เซนติเมตร  

๔.๕.๒ กางเกง เป็นแบบสากลทรงสุภาพตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีกรมท่าเขม้ ปลายขากางเกงมี

ความกวา้ง ๖ – ๙ น้ิว มีกระเป๋าเฉียงตรงแนวตะเขบ็ขา้งละ ๑ กระเป๋า และกระเป๋าดา้นหลงัแบบเจาะไม่มีฝา
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ปิด ๒ กระเป๋า มีหูสาํหรับสอดเขม็ขดั กวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร จาํนวน ๖ หู  และสวมทบั

ชายเส้ือใหเ้ห็นหวัเขม็ขดั 

  ๔.๕.๓ เขม็ขดั เป็นแบบหนงัผวิเรียบสีดาํ กวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสาย 

เขม็ขดัสีดาํ ๑ ปลอก ขนาดกวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร หวัเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะมีตราเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ 

  ๔.๕.๔ รองเทา้ เป็นแบบหนงัชนิดผกูเชือกสีดาํ หุม้ส้นหุ้มปลายเทา้ ไม่หุม้ขอ้ ไม่มีลวดลาย 

ถุงเทา้สั้นสีดาํ ไม่มีลวดลาย 

  ๔.๕.๕ เน็คไท เป็นแบบสาํเร็จรูปใชซิ้ปรูดสีเลือดหมู ความกวา้งสุด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก

เคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนบัจาก

ปลายล่างข้ึนไป ความยาวตามความเหมาะสมกบัความสูงของนกัศึกษา 

  ๔.๖  ชุดพธีิการหญงิ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม 

  ๔.๖.๑ เส้ือ เป็นแบบคอเช้ิตตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีขาวเกล้ียง แขนยาว ผา่อกตลอด สาบตลบ

เขา้ในกวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสีขาวกลมแบนขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๒ เซนติเมตร ท่ีอกเส้ือ

ดา้นซา้ยปักเคร่ืองหมาย IRPCT ตามแบบอกัษรเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ความสูงตวัอกัษร ๐.๖๕ เซนติเมตร 

  ๔.๖.๒ กระโปรง เป็นแบบทรงตรงตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีกรมท่าเขม้ ปลายกระโปรงยาว

คลุมเข่า มีกระเป๋าใตข้อบเอวดา้นขวากวา้ง ๘ เซนติเมตร ๑ กระเป๋า ขอบเอวกวา้ง ๓ เซนติเมตร และสวมทบั

ชายเส้ือใหเ้ห็นหวัเขม็ขดั 

  ๔.๖.๓ เขม็ขดั เป็นแบบหนงัสีดาํ กวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสายเขม็ขดัสีดาํ 

๑ ปลอก ขนาดกวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร หวัเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะมีตราเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ 

  ๔.๖.๔ รองเทา้ เป็นแบบหนงัสีดาํ หุม้ส้นหุม้ปลายเทา้ ส้นสูงไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ไม่สวม

ถุงเทา้ 

  ๔.๖.๕ เน็คไท เป็นแบบสาํเร็จรูปใชซิ้ปรูดสีเลือดหมู ความกวา้งสุด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก

เคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนบัจาก

ปลายล่างข้ึนไป ความยาวตามความเหมาะสมกบัความสูงของนกัศึกษา 

  ๔.๗ ชุดพธีิการชาย ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ฝ่ายพาณชิยกรรม  

  ๔.๗.๑ เส้ือ เป็นแบบคอเช้ิตตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีขาวเกล้ียง แขนยาว ผา่อกตลอด มีสาบ

กวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสีขาวกลมแบนขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๒ เซนติเมตร มีกระเป๋าท่ีอกเส้ือ

ดา้นซา้ย ๑ กระเป๋า ขนาดกวา้ง ๑๒ เซนติเมตร ขนาดสูง ๑๓ เซนติเมตร  ท่ีขอบกระเป๋าปักเคร่ืองหมาย 

IRPCT ตามแบบอกัษรเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ความสูงตวัอกัษร ๐.๖๕ เซนติเมตร  
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๔.๗.๒ กางเกง เป็นแบบสากลทรงสุภาพตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีกรมท่าเขม้ ปลายขากางเกงมี

ความกวา้ง ๖ – ๙ น้ิว มีกระเป๋าเฉียงตรงแนวตะเขบ็ขา้งละ ๑ กระเป๋า และกระเป๋าดา้นหลงัแบบเจาะไม่มีฝา

ปิด ๒ กระเป๋า มีหูสาํหรับสอดเขม็ขดั กวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร จาํนวน ๖ หู  และสวมทบั

ชายเส้ือใหเ้ห็นหวัเขม็ขดั 

  ๔.๗.๓ เขม็ขดั เป็นแบบหนงัผวิเรียบสีดาํ กวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสาย 

เขม็ขดัสีดาํ ๑ ปลอก ขนาดกวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร หวัเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะมีตราเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ 

  ๔.๗.๔ รองเทา้ เป็นแบบหนงัชนิดผกูเชือกสีดาํ หุม้ส้นหุ้มปลายเทา้ ไม่หุม้ขอ้ ไม่มีลวดลาย 

ถุงเทา้สั้นสีดาํ ไม่มีลวดลาย 

  ๔.๗.๕ เน็คไท เป็นแบบสาํเร็จรูปใชซิ้ปรูดสีกรมท่าเขม้ ความกวา้งสุด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก

เคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนบัจาก

ปลายล่างข้ึนไป ความยาวตามความเหมาะสมกบัความสูงของนกัศึกษา 

  ๔.๘  ชุดพธีิการหญิง ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ฝ่ายพาณชิยกรรม 

  ๔.๘.๑ เส้ือ เป็นแบบคอเช้ิตตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีขาวเกล้ียง แขนยาว ผา่อกตลอด สาบตลบ

เขา้ในกวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร ติดกระดุมสีขาวกลมแบนขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๒ เซนติเมตร ท่ีอกเส้ือ

ดา้นซา้ยปักเคร่ืองหมาย IRPCT ตามแบบอกัษรเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ความสูงตวัอกัษร ๐.๖๕ เซนติเมตร 

  ๔.๘.๒ กระโปรง เป็นแบบทรงตรงตดัเยบ็ดว้ยผา้โทเรสีกรมท่าเขม้ ปลายกระโปรงยาว

คลุมเข่า มีกระเป๋าใตข้อบเอวดา้นขวากวา้ง ๘ เซนติเมตร ๑ กระเป๋า ขอบเอวกวา้ง ๓ เซนติเมตร และสวมทบั

ชายเส้ือใหเ้ห็นหวัเขม็ขดั 

  ๔.๘.๓ เขม็ขดั เป็นแบบหนงัสีดาํ กวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสายเขม็ขดัสีดาํ 

๑ ปลอก ขนาดกวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร หวัเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะมีตราเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ 

  ๔.๘.๔ รองเทา้ เป็นแบบหนงัสีดาํ หุม้ส้นหุม้ปลายเทา้ ส้นสูงไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ไม่สวม

ถุงเทา้ 

  ๔.๘.๕ เน็คไท เป็นแบบสาํเร็จรูปใชซิ้ปรูดสีกรมท่าเขม้ ความกวา้งสุด ๖.๕ เซนติเมตร ปัก

เคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๑.๗ เซนติเมตร ในระยะ ๑ ใน ๓ ของความยาวเน็คไทนบัจาก

ปลายล่างข้ึนไป ความยาวตามความเหมาะสมกบัความสูงของนกัศึกษา 
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  ๔.๙  ชุดปฏิบัติงานทั้งชายและหญงิ ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ฝ่ายช่าง

อุตสาหกรรม 

  ๔.๙.๑ เส้ือ เป็นแบบปกฮาวายตดัเยบ็ดว้ยผา้ฝ้ายสีกรมท่าเขม้ แขนยาว ท่ีปลายแขนติด

กระดุมเป๊กสีทองขา้งละ ๑ เมด็ ผา่อกตลอด สาบตลบในกวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดว้ยกระดุมเป๊กสีทองใต้

สาบ ชายเส้ือเป็นเอวจัม๊ติดดว้ยกระดุมเป๊กสีทองขา้งละ ๑ เมด็ สามารถปรับระยะเอวได ้ ๒ ระดบั ชายเส้ือ

ดา้นหนา้มีกระเป๋าเจาะ ขนาดปากกระเป๋ากวา้ง ๑๕ เซนติเมตร ทั้ง ๒ ดา้น ท่ีอกเส้ือมีกระเป๋าขนาด กวา้ง ๑๒ 

เซนติเมตร สูง ๑๒ เซนติเมตร พร้อมฝาปิดติดกระดุมเป๊กสีทอง ๑ เมด็ ทั้ง ๒ ดา้น บนกระเป๋าเส้ือดา้นซา้ยมี

ช่องใส่บตัรนกัศึกษาขนาดบตัร กวา้ง ๕.๕ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร เหนือขอบฝาปิดกระเป๋าดา้นซา้ย 

๐.๕ เซนติเมตร ปักแถบสีเขียว ขนาดกวา้ง ๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร เหนือแถบสีเขียว ๐.๕ 

เซนติเมตร ปักช่ือแผนกวชิาดว้ยดา้ยสีขาวอกัษรภาษาองักฤษพิมพใ์หญ่ ความสูงตวัอกัษร ๐.๖๕ เซนติเมตร 

ความกวา้งตวัอกัษร ๐.๔ เซนติเมตร เหนือช่ือแผนกวชิา ๐.๕ เซนติเมตร ปักเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ขนาด

เส้นผา่ศูนยก์ลาง ๔ เซนติเมตร เหนือขอบฝาปิดกระเป๋าดา้นขวา ๑.๕ เซนติเมตร ปักช่ือดว้ยดา้ยสีขาวเป็น

ภาษาองักฤษพิมพใ์หญ่ความสูงตวัอกัษร ๐.๖๕ เซนติเมตร ความกวา้งตวัอกัษร ๐.๔ เซนติเมตร และอกัษร

ยอ่นามสกุลขนาดเดียวกนั เวน้ระยะห่างจากช่ือ ๑ เซนติเมตร  เหนือช่ือ ๐.๕ เซนติเมตร ปักธงชาติไทย 

ขนาดกวา้ง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๒ เซนติเมตร ถา้เป็นนกัศึกษาต่างชาติใหติ้ดธงชาติคู่กนั โดยมีธงชาติไทย

อยูด่า้นขวาและธงชาติต่างชาติอยูด่า้นซา้ย มีระยะห่างกนั ๐.๕ เซนติเมตร บนแขนเส้ือขา้งขวาตํ่ากวา่ขอบ

ไหล่ ๔ เซนติเมตร ติดดว้ยเคร่ืองหมายความปลอดภยัของวทิยาลยัฯ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๖ เซนติเมตร 

บนแขนเส้ือดา้นซา้ยตํ่ากวา่ขอบไหล่ ๖ เซนติเมตร มีท่ีสาํหรับเสียบปากกา ๒ ช่อง ดา้นหลงัของเส้ือ ติดแถบ

สะทอ้นแสงสีเขียวยาวพอดีไหล่ ขนาดกวา้ง ๒.๕ เซนติเมตร 

  ๔.๙.๒ กางเกง เป็นแบบสากลทรงสุภาพตดัเยบ็ดว้ยผา้ฝ้ายสีกรมท่าเขม้ ปลายขากางเกงมี

ความกวา้ง ๖ – ๙ น้ิว มีกระเป๋าเฉียงตามแนวตะเขบ็ขา้งละ ๑ กระเป๋า  กระเป๋าหลงัเป็นแบบเจาะไม่มีฝาปิด 

ขา้งละ ๑ กระเป๋า มีหูสาํหรับสอดใส่เขม็ขดั ขนาดกวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร จาํนวน ๖ หู  

  ๔.๙.๓ เขม็ขดั เป็นแบบหนงัสีดาํ กวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสายเขม็ขดัสีดาํ ๑ 

ปลอก ขนาดกวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร หวัเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะมีตราเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ 

  ๔.๙.๔ รองเทา้ เป็นแบบรองเทา้เซฟต้ีชนิดผกูเชือก หุม้ส้น หุม้ปลายเทา้ ไม่หุม้ขอ้ ไม่มี

ลวดลาย ถุงเทา้สีดาํ ไม่มีลวดลาย 

  ๔.๑๐  ชุดปฏิบัติงานทั้งชายและหญิง ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ฝ่ายช่าง

อุตสาหกรรม 
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๔.๑๐.๑ เส้ือ เป็นแบบปกฮาวายตดัเยบ็ดว้ยผา้ฝ้ายสีกรมท่าเขม้ แขนยาว ท่ีปลายแขนติด

กระดุมเป๊กสีทองขา้งละ ๑ เมด็ ผา่อกตลอด สาบตลบในกวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดว้ยกระดุมเป๊กสีทองใต้

สาบ ชายเส้ือเป็นเอวจัม๊ติดดว้ยกระดุมเป๊กสีทองขา้งละ ๑ เมด็ สามารถปรับระยะเอวได ้ ๒ ระดบั ชายเส้ือ

ดา้นหนา้มีกระเป๋าเจาะ ขนาดปากกระเป๋ากวา้ง ๑๕ เซนติเมตร ทั้ง ๒ ดา้น ท่ีอกเส้ือมีกระเป๋าขนาด กวา้ง ๑๒ 

เซนติเมตร สูง ๑๒ เซนติเมตร พร้อมฝาปิดติดกระดุมเป๊กสีทอง ๑ เมด็ ทั้ง ๒ ดา้น บนกระเป๋าเส้ือดา้นซา้ยมี

ช่องใส่บตัรนกัศึกษาขนาดบตัร กวา้ง ๕.๕ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร เหนือขอบฝาปิดกระเป๋าดา้นซา้ย 

๐.๕ เซนติเมตร ปักแถบสีส้ม ขนาดกวา้ง ๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร เหนือแถบสีส้ม ๐.๕ เซนติเมตร 

ปักช่ือแผนกวชิาดว้ยดา้ยสีขาวอกัษรภาษาองักฤษพมิพใ์หญ่ ความสูงตวัอกัษร ๐.๖๕ เซนติเมตร ความกวา้ง

ตวัอกัษร ๐.๔ เซนติเมตร เหนือช่ือแผนกวชิา ๐.๕ เซนติเมตร ปักเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ขนาด

เส้นผา่ศูนยก์ลาง ๔ เซนติเมตร เหนือขอบฝาปิดกระเป๋าดา้นขวา ๑.๕ เซนติเมตร ปักช่ือดว้ยดา้ยสีขาวเป็น

ภาษาองักฤษพิมพใ์หญ่ความสูงตวัอกัษร ๐.๖๕ เซนติเมตร ความกวา้งตวัอกัษร ๐.๔ เซนติเมตร และอกัษร

ยอ่นามสกลุขนาดเดียวกนั เวน้ระยะห่างจากช่ือ ๑ เซนติเมตร  เหนือช่ือ ๐.๕ เซนติเมตร ปักธงชาติไทย 

ขนาดกวา้ง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๒ เซนติเมตร ถา้เป็นนกัศึกษาต่างชาติใหติ้ดธงชาติคู่กนั โดยมีธงชาติไทย

อยูด่า้นขวาและธงชาติต่างชาติอยูด่า้นซา้ย มีระยะห่างกนั ๐.๕ เซนติเมตร บนแขนเส้ือขา้งขวาตํ่ากวา่ขอบ

ไหล่ ๔ เซนติเมตร ติดดว้ยเคร่ืองหมายความปลอดภยัของวทิยาลยัฯ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๖ เซนติเมตร 

บนแขนเส้ือดา้นซา้ยตํ่ากวา่ขอบไหล่ ๖ เซนติเมตร มีท่ีสาํหรับเสียบปากกา ๒ ช่อง ดา้นหลงัของเส้ือติดแถบ

สะทอ้นแสงสีส้มยาวพอดีไหล่ ขนาดกวา้ง ๒.๕ เซนติเมตร 

  ๔.๑๐.๒ กางเกง เป็นแบบสากลทรงสุภาพตดัเยบ็ดว้ยผา้ฝ้ายสีกรมท่าเขม้ ปลายขากางเกงมี

ความกวา้ง ๖ – ๙ น้ิว มีกระเป๋าเฉียงตามแนวตะเขบ็ขา้งละ ๑ กระเป๋า  กระเป๋าหลงัเป็นแบบเจาะไม่มีฝาปิด 

ขา้งละ ๑ กระเป๋า มีหูสาํหรับสอดใส่เขม็ขดั ขนาดกวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร จาํนวน ๖ หู  

  ๔.๑๐.๓ เขม็ขดั เป็นแบบหนงัสีดาํ กวา้ง ๓.๕ เซนติเมตร มีปลอกเก็บปลายสายเขม็ขดัสีดาํ 

๑ ปลอก ขนาดกวา้ง ๑.๒ เซนติเมตร หวัเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะมีตราเคร่ืองหมายวทิยาลยัฯ 

  ๔.๑๐.๔ รองเทา้ เป็นแบบรองเทา้เซฟต้ีชนิดผกูเชือก หุม้ส้น หุม้ปลายเทา้ ไม่หุม้ขอ้ ไม่มี

ลวดลาย ถุงเทา้สีดาํ ไม่มีลวดลาย 

  ๔.๑๑ ชุดเรียนวชิาพลศึกษา 

  ๔.๑๑.๑ เส้ือ เป็นแบบเส้ือยดืทีเช้ิตสีแดงเลือดหมู มีปกสีกรมท่าเขม้ ผา่ตรงคอสาบดา้นในสี

เดียวกบัปก ติดกระดุมสีขาวขนาด ๑.๒ เซนติเมตร ๒ กระดุม แขนสั้นปลายแขนมีขอบสีกรมท่าเขม้  

ดา้นขา้งมีแถบสีกรมท่าเขม้จากชายเส้ือถึงใตแ้ขน หนา้อกดา้นซา้ยพิมพเ์คร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ดา้นหลงัพิมพ์



๘ 
 

ดว้ยอกัษรภาษาองักฤษสีขาว IRPC Technological College และ WE ARE SMART STUDENTS  ตามแบบ

ท่ีกาํหนดไว ้ตดัเยบ็ดว้ยผา้ยดืท่ีเหมาะกบัการสวมใส่เพื่อเล่นกีฬา 

  ๔.๑๑.๒ กางเกง เป็นแบบกางเกงผา้ยดืขายาวสีกรมท่าเขม้ ปลายขาเป็นขอบรัดขอ้เทา้มีซิป

รูด ขอบเอวเป็นแบบยางยดืมีเชือกคาดเอวซ่อนในขอบเอว มีกระเป๋าเจาะขา้งละ ๑ กระเป๋า ตดัเยบ็ดว้ยผา้ยดื

ท่ีเหมาะกบัการสวมใส่เพื่อเล่นกีฬา 

  ๔.๑๑.๓ รองเทา้ เป็นรองเทา้ผา้ใบสีดาํชนิดเชือกผกูเหมาะกบัการสวมใส่เพื่อเล่นกีฬา และ

สวมใส่ถุงเทา้สีดาํ 

  ๔.๑๒ เส้ือฝึกฝีมือช่าง 

  เป็นเส้ือยดืคอกลม แขนสั้น สีเทา หนา้อกดา้นซา้ยพิมพเ์คร่ืองหมายวทิยาลยัฯ ดา้นหลงั

พิมพด์ว้ยอกัษรภาษาองักฤษสีแดง IRPC Technological College และ WE ARE SMART STUDENTS  ตาม

แบบท่ีกาํหนดไว ้

  ๔.๑๓ บัตรประจําตัวนักศึกษา 

  นกัศึกษาจะตอ้งนาํบตัรนกัศึกษามาทุกคร้ังท่ีมาเรียนหรือมาติดต่อวทิยาลยัฯ ในเร่ืองต่างๆ 

ใชค้ลอ้งคอเม่ือสวมเคร่ืองแบบพิธีการ หรือชุดเรียนพลศึกษา และใชเ้สียบบนกระเป๋าเส้ือดา้นซา้ยเม่ือสวม

ใส่ชุดปฏิบติังาน จะมีการบนัทึกขอ้มูลการเขา้มาและการกลบัออกไปจากวทิยาลยัฯจากบตัรนกัศึกษาทุกคร้ัง 

กรณีบตัรหายใหรี้บติดต่อขอทาํบตัรใหม่ทนัที 

  ๔.๑๔ กระเป๋าใส่อุปกรณ์การเรียน 

  ใหใ้ชก้ระเป๋าท่ีออกแบบเหมาะสาํหรับใส่อุปกรณ์การเรียนสาํหรับนกัศึกษา สีไม่ฉูดฉาด 

ไม่มีลวดลาย ไม่ติดภาพ หรือสัญลกัษณ์ใดๆ บนกระเป๋า 

  ๔.๑๕ ทรงผมและอ่ืนๆ 

   ๔.๑๕.๑ ทรงผมนกัศึกษาชาย เป็นทรงรองทรงตํ่า เปิดทา้ยทอยและขา้งหู ดา้นบนยาวไม่

เกิน ๕ เซนติเมตร ดา้นหนา้ยาวไม่เกินคิ้ว ไม่ไวห้นวด เครา หรือจอน ไม่ดดัผม ไม่ยอ้มสีผม และไม่ใส่เยล

หรือนํ้ามนั 

  ๔.๑๕.๒ ทรงผมนกัศึกษาหญิง  

  สาํหรับผมสั้น ปลายผมเสมอกนัโดยรอบ ยาวเพียงปกเส้ือดา้นบนและไม่กระทาํการใดๆท่ี

มีลกัษณะตกแต่งหรือเปล่ียนสีผมใหผ้ดิจากธรรมชาติ และไม่ซอยสั้นๆยาวๆ หรือตดัแบบรองทรงอยา่ง

ผูช้าย 



๙ 
 

  สาํหรับผมยาว ไม่ซอยสั้นๆยาวๆ หรือซอยทรงรากไทร ดา้นหนา้ตอ้งไม่ปิดค้ิว และไม่

กระทาํการใดๆท่ีมีลกัษณะตกแต่งหรือเปล่ียนสีผมใหผ้ดิไปจากธรรมชาติ ตอ้งรวบมดัดว้ยโบวสี์ไม่ฉูดฉาด 

  ๔.๑๕.๓ ใบหนา้  

นกัศึกษาชาย    ไม่แต่งหนา้ใหผ้ดิไปจากธรรมชาติ  

นกัศึกษาหญิง อนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองสาํอางเพียงแป้งรองพื้น ทาปากไดด้ว้ยลิปสติกมนั หรือ

แต่งหนา้อ่อนเท่านั้น 

๔.๑๕.๔ เล็บ ใหไ้วเ้ล็บสั้นและไม่อนุญาตใหท้าสีเล็บ 

๔.๑๕.๕ เคร่ืองประดบั จะตอ้งไม่ตกแต่งดว้ยเคร่ืองประดบัหรือของมีค่า ไม่วา่จะเป็นของ

จริงหรือของปลอม เช่น สร้อยขอ้มือ กาํไล ต่างหู รวมทั้งเชือกผกูคอสีต่างๆ อนุญาตใหส้วมใส่นาฬิกา 

สร้อยคอสแตนเลส ท่ีมีความยาวเขา้ไปในสาบเส้ือ 

๔.๑๖ การแต่งกายในวนัต่างๆ 

๔.๑๖.๑ นกัศึกษาฝ่ายช่างอุตสาหกรรม ใหแ้ต่งกายชุดพิธีการในวนัพุธ ส่วนวนัอ่ืนๆแต่งชุด

ชุดปฏิบติังาน 

๔.๑๖.๒   นกัศึกษาฝ่ายพาณิชยกรรม ใหแ้ต่งกายชุดพิธีการทุกวนั 

๔.๑๖.๓ นอกเหนือจากวนัท่ีกาํหนด วทิยาลยัฯสามารถใหน้กัศึกษาแต่งกายเป็นอยา่งอ่ืนได ้

เพื่อความเหมาะสมกบัการเรียนหรือการจดักิจกรรมในวนันั้นๆ 

 

 

    ประกาศ ณ วนัท่ี         พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

 

     (ดร.โพธิวฒัน์   เผา่พงศช่์วง) 

           กรรมการผูจ้ดัการและผูรั้บใบอนุญาต 

     วทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี 

   

   

 

 



๑๐ 
 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

ชุดพธีิการชาย-หญิง   

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม 

 

 

 

ชุดพธีิการชาย-หญิง   

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ฝ่ายพาณชิยกรรม 



๑๒ 
 

 

ชุดพธีิการชาย-หญิง   

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม 

 

 

 

ชุดพธีิการชาย-หญิง   

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ฝ่ายพาณชิยกรรม 



๑๓ 
 

รายละเอยีดเคร่ืองแบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ซม. 

13 ซม. 
0.65 ซม. 

6.5 ซม. 

L 

1/3 L 

1.7 ซม. O 

3.5 ซม. 

ช่างอุตสาหกรรม 

พาณชิยกรรม 



๑๔ 
 

 

ชุดปฏิบัติงาน ชาย-หญงิ  

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม 

 

 

ชุดปฏิบัติงาน ชาย-หญงิ  

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม 



๑๕ 
 

รายละเอยีดชุดปฏบัิติงาน 

 

 

ด้านหน้าชุดปฏิบัติงาน 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม 

 

 

 

ด้านหน้าชุดปฏิบัตงิาน 

ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ฝ่ายช่างอุตสาหกรรม 



๑๖ 
 

รายละเอยีดขนาดเคร่ืองหมายนักศึกษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดขนาดเคร่ืองหมายนักศึกษาต่างชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ซม. 

1.5 ซม. 

4 ซม. O 

0.65 ซม. 
0.5 ซม. 

0.5 ซม. 
0.5 ซม. 

0.5 ซม. 0.5 ซม. 
0.65 ซม. 

1.5 ซม. 

2 ซม. 

1.5 ซม. 

4 ซม. O 

0.65 ซม. 
0.5 ซม. 

0.5 ซม. 
0.5 ซม. 

0.5 ซม. 0.5 ซม. 
0.65 ซม. 

1.5 ซม. 

0.5 ซม. 

1 ซม. 

1 ซม. 

9 ซม. 



๑๗ 
 

แถบสีสะท้อนแสงด้านหลงัชุดปฏบัิติงาน ระดับ ปวช. 

 

 

 

 

แถบสีสะท้อนแสงด้านหลงัชุดปฏบัิติงาน ระดับ ปวส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความยาวพอดีไหล่ 
 

ความยาวพอดีไหล่ 

2.5 ซม.  

2.5 ซม. 

 

เคร่ืองหมายความปลอดภัย 

6 ซม. O 

บัตรนักศึกษา 

8.5 ซม. 

5.5 ซม. 



๑๘ 
 

ชุดเรียนวชิาพลศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

เส้ือฝึกฝีมือช่าง 

 


