
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

เรื่อง รูปถายท่ีใชในการติดเอกสารทางการศึกษา 

 

 สถาบันเห็นสมควรปรับปรุงประกาศ เรื่อง รูปถายท่ีใชในการติดเอกสารทางการศึกษา เพ่ือความเปน

ระเบียบและสอดคลองกับขอบังคับสถาบัน วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๔ ท้ังนี้ ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไปดังนี้  

  ๑. รูปถายท่ีใชเปนรูปถายสี  หรือขาว-ดํา ขนาด ๓ x ๔ ซม. หนาตรง ไมสวมหมวก และแวนตาสี

ดํา ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน และหามสวมเครื่องประดับใด ๆ 

  ๒. นักศึกษาตองแตงกายใหถูกตองตามขอบังคับสถาบัน วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และ

เครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  ๓. การแตงกายถายรูปของนักศึกษาปจจุบันใหถือปฏิบัติดังนี้ 

   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

    นักศึกษาชาย 

    ๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา 

    ๒. เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยง ตามขอบังคับสถาบัน ท่ีขอบกระเปาเสื้อ 

     ดานซาย ปกรูปคัทเตอรดวยไหมสีแดงสด 

    ๓. ผูกเนคไทสีดํา หรือสีกรมทา มีเครื่องหมายสถาบันตามแบบท่ีสถาบันกําหนด 

    นักศึกษาหญิง 

    ๑. ผมทรงสุภาพ ถาผมยาวรวบใหเรียบรอย 

    ๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง แบบและกระดุมเสื้อท่ีใชเปนไปตามขอบังคับ 

     สถาบัน และติดเครื่องหมายสถาบันท่ีหนาอกขางซาย 

   ระดับปริญญาบัณฑิต 

    นักศึกษาชาย 

    ๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา 

    ๒. เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยง ตามขอบังคับสถาบัน 

    ๓. ผูกเนคไทสีดํา หรือสีกรมทา มีเครื่องหมายสถาบันตามแบบท่ีสถาบันกําหนด  

     และสวมสูทสีกรมทา หรือสีดํา ไมมีลวดลาย  

    ๔. นักศึกษาท่ีเปนขาราชการ แตงชุดขาราชการปกติขาว   



    นักศึกษาหญิง 

    ๑. ผมทรงสุภาพ ถาผมยาวรวบใหเรียบรอย 

    ๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง แบบและกระดุมเสื้อท่ีใชเปนไปตามขอบังคับ 

     สถาบัน และติดเครื่องหมายสถาบันท่ีหนาอกขางซาย 

    ๓. นักศึกษาท่ีเปนขาราชการ แตงชุดขาราชการปกติขาว 

   ระดับบัณฑิตศึกษา 

    นักศึกษาชาย 

    ๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา 

    ๒. เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยง ตามขอบังคับสถาบัน 

    ๓. ผูกเนคไทสีดํา หรือสีกรมทา มีเครื่องหมายสถาบันตามแบบท่ีสถาบันกําหนด  

     และสวมสูทสีกรมทา หรือสีดํา ไมมีลวดลาย  

    ๔. นักศึกษาท่ีเปนขาราชการ แตงชุดขาราชการปกติขาว 

    นักศึกษาหญิง 

    ๑. ผมทรงสุภาพ ถาผมยาวรวบใหเรียบรอย 

    ๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง แบบและกระดุมเสื้อท่ีใชเปนไปตามขอบังคับ 

     สถาบัน และติดเครื่องหมายสถาบันท่ีหนาอกขางซาย หรือเสื้อแบบคอเชิ้ต 

     สีขาวเกลี้ยง และสวมสูทชุดทํางานสีกรมทา หรือสีดํา ไมมีลวดลาย 

    ๓. นักศึกษาท่ีเปนขาราชการ แตงชุดขาราชการปกติขาว 
   

  ๔. การแตงกายถายรูปของผูท่ีสําเร็จการศึกษาใหปฏิบัติดังนี้ 

   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

    นักศึกษาชาย 

    ๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา 

    ๒. เสื้อแบบเชิ้ตคอตั้งสีขาวเกลี้ยง ตามขอบังคับสถาบัน ท่ีขอบกระเปาเสื้อ 

     ดานซาย ปกรูปคัทเตอรดวยไหมสีแดงสด 

    ๓. ผูกเนคไทสีดํา หรือสีกรมทา มีเครื่องหมายสถาบันตามแบบท่ีสถาบันกําหนด 

    นักศึกษาหญิง 

    ๑. ผมทรงสุภาพ ถาผมยาวรวบใหเรียบรอย 

    ๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง แบบและกระดุมเสื้อท่ีใชเปนไปตามขอบังคับ 



     สถาบัน และติดเครื่องหมายสถาบันท่ีหนาอกขางซาย 

   ระดับปริญญาบัณฑิต 

    นักศึกษาชาย 

    ๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา 

    ๒. เสื้อใหใชเสื้อนอกแบบราชการสีขาว ตามขอบังคับสถาบัน สวมครุยวิทยฐานะ 

    ๓. ผูท่ีเปนขาราชการแตงชุดขาราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ 

    นักศึกษาหญิง 

    ๑. ผมทรงสุภาพ ถาผมยาวรวบใหเรียบรอย 

    ๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง ติดกระดุมคอ แบบและกระดุมเสื้อท่ีใชเปนไป 

     ตามขอบังคับสถาบัน และติดเครื่องหมายสถาบันท่ีหนาอกขางซาย สวมครุย 

     วิทยฐานะ   

    ๓. ผูท่ีเปนขาราชการแตงชุดขาราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ 

   ระดับบัณฑิตศึกษา 

    นักศึกษาชาย 

    ๑. ผมสั้นทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา 

    ๒. เสื้อใหใชเสื้อนอกแบบราชการสีขาว ตามขอบังคับสถาบัน สวมครุยวิทยฐานะ 

    ๓. ผูท่ีเปนขาราชการแตงชุดขาราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ 

    นักศึกษาหญิง 

    ๑. ผมทรงสุภาพ ถาผมยาวรวบใหเรียบรอย 

    ๒. เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเกลี้ยง ติดกระดุมคอ แบบและกระดุมเสื้อท่ีใชเปนไป 

     ตามขอบังคับสถาบัน สวมครุยวิทยฐานะ 

    ๓. ผูท่ีเปนขาราชการแตงชุดขาราชการปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ 
 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

                              (ลงชื่อ) ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 
 

                            (ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ) 

                           อธิการบดี 



ตัวอยางรูปถายนักศึกษาปจจุบัน 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

 

                        นักศึกษาชาย     นักศึกษาหญิง                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบปกคัทเตอร 

รูปคัทเตอรปกดวยไหมสีแดงสด 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด  



ตัวอยางรูปถายนักศึกษาปจจุบัน 

 

ระดับปริญญาบัณฑติ 

   

     นักศึกษาชาย         นักศึกษาหญิง 

 

 

  

 

 

 

 

 

หรือเครือ่งแบบขาราชการปกติขาว 

 

 นักศึกษาชาย     นักศึกษาหญิง 

 

 

 

 

 

  

 

หมายเหตุ   1. รูปถายขนาด  1 นิ้ว สี หรอื ขาว-ดํา 

   2. หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด 

   3. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถาผมยาว ใหรวบหรือเกลาไวดานหลัง  

       4. นักศึกษาชายและหญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรีใหสวมเครื่องแบบ 

เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายตามระดับชั้น ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   



ตัวอยางรูปถายนักศึกษาปจจุบัน 

 

ระดับบัณฑติศึกษา 

 

 

 

 

  

 

 

 

หรือเครือ่งแบบขาราชการปกติขาว 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

หมายเหตุ  1. รูปถายขนาด  1 นิ้ว สี หรือ ขาว-ดํา 

   2. หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด 

   3. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถาผมยาว ใหรวบหรือเกลาไวดานหลัง  

   4. ระดับบัณฑิตศึกษา 

    ชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทและเสื้อสูทกรมทาหรือสีดําเทานั้น (ไมมีลวดลาย) 

   หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาว เสื้อสูทกรมทาหรือสีดําเทานั้น (ไมมีลวดลาย)   



ตัวอยางรูปถายผูสําเรจ็การศึกษา 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

                                   นักศึกษาชาย                      นักศึกษาหญิง 

 

 

 

 

 

  

 

ระดับปริญญาบัณฑติ 

                                      นักศึกษาชาย                    นักศึกษาหญิง 

 

 

  

 

 

 

 

หรือเครือ่งแบบขาราชการปกติขาว 

                                      

                                       นักศึกษาชาย                  นักศึกษาหญิง 

  

  

  

 

 



 

  หมายเหตุ   1. รูปถายขนาด  1 นิ้ว สี หรอื ขาว-ดํา 

     2. หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด 

     3. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถาผมยาว ใหรวบหรือเกลาไวดานหลัง 

ตัวอยางรูปถายผูสําเรจ็การศึกษา 

 

ระดับบัณฑติศึกษา 

นักศึกษาชาย                                              นักศึกษาหญิง 

 

 

 

 

 

 

 

หรือเครือ่งแบบขาราชการปกติขาว 

นักศึกษาชาย                                              นักศึกษาหญิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   1. รูปถายขนาด  1 นิ้ว สี หรอื ขาว-ดํา 

   2. หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด 

       3. ทรงผม : ทรงสุภาพ ถาผมยาว ใหรวบหรือเกลาไวดานหลัง 


