
 หนา   ๘๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน  ๒๕๕๑ 
 

 

ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วาดวยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา การใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   

และครุยประจําตําแหนง   
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วาดวยเคร่ืองแบบ  

เคร่ืองหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา  การใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  

และแกไขขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วาดวยการใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ

และครุยประจําตําแหนง  พ.ศ.๒๕๔๘  โดยใหรวมเปนขอบังคับฉบับเดียวกัน   

อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา   ๖๐   วรรคสาม   มาตรา   ๖๑   และมาตรา   ๖๒   

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในคราว

ประชุมคร้ังที่  ๑๐/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วาดวยเคร่ืองแบบ  

เคร่ืองหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา  การใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  

พ.ศ.๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลกิขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วาดวยการใชครุยวิทยฐานะ

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  และประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย  วาดวยการบริหารมหาวิทยาลัย 



 หนา   ๘๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน  ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจออกประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อ

ประโยชน  ในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย  ตีความ 

 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 
 

 

ขอ ๖ ตราสัญลักษณ  และเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยการนั้นแลวแตกรณี 

ขอ ๗ การจัดทําและจําหนายตราสัญลักษณ  และเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย  เคร่ืองหมาย

นักศึกษา  และเครื่องแตงกายอันมีเคร่ืองหมายนักศึกษาเปนรูปหรือส่ิงประกอบตามขอบังคับนี้  เปนสิทธิ

แตเพียงผูเดียวของมหาวิทยาลัย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย   

 

หมวด  ๒ 

เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และเครื่องแตงกายนักศึกษา 
 

 

ขอ ๘ เคร่ืองหมาย  เคร่ืองแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปตาม

ขอบังคับฉบับนี้  ใหใชแตงไดเฉพาะผูมีฐานะเปนนักศึกษาปจจุบันของมหาวิทยาลัย   

เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษาตามวรรคหนึ่งใชในโอกาสตามที่กําหนด

ไวในขอบังคับนี้   

ขอ ๙ ใหตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเปนเคร่ืองหมายนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลยัเปนเคร่ืองหมาย

นักศึกษาดวยก็ไดโดยใหกําหนดโอกาสในการใชในประกาศของมหาวิทยาลัย 

เคร่ืองหมายนักศึกษาประกอบดวยเข็มเคร่ืองหมายนักศึกษาและหัวเข็มขัดมีเคร่ืองหมาย

นักศึกษา 

ขนาด  และสัดสวนของเครื่องหมายนักศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  แตทั้งนี้ตอง

ไมทําใหเสียรูปลักษณ  จากที่ตราไวในพระราชกฤษฎีกา 



 หนา   ๙๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน  ๒๕๕๑ 
 

 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเคร่ืองหมายแสดงวิชาชีพเปนเคร่ืองแตงกาย

ของนักศึกษาตามความเหมาะสมของวิชาชีพที่นักศึกษานั้นศึกษาอยู 

ขอ ๑๐ เคร่ืองแบบ  และเคร่ืองแตงกายของนักศึกษา  เพื่อใชในเวลาเรียนปกติ  เวลาสอบ  และ

ไปติดตอกับหนวยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 

(ก) นักศึกษาหญิง 

  (๑) เส้ือสีขาวคอเชิ้ต แขนสั้นเหนือขอศอกสาบแขนเสื้อแบบปกนก  ไมรัดรูป   

ไมหลวมเกินไป  ไมมีกระเปาเส้ือ  ไมมีลวดลายที่คอและแนวสาบหลัง  เนื้อผาหนาไมบางเกินสมควร  

ติดกระดุมโลหะ  สีเงินมีเคร่ืองหมายนักศึกษา  เวลาสวมสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเห็นสายเข็มขัด  

กลัดเข็มเคร่ืองหมายนักศึกษาที่อกดานซาย 

  (๒) กระโปรงทรงตรง  ดานหลังผาปายแบบสุภาพ  สีกรมทา  หรือสีดํา  เนื้อผาหนา

พอควรไมมีลวดลาย  ชายกระโปรงผาพับซอน  ความยาวคลุมเขา 

  (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  หนังเรียบ  สีดํา  หัวเข็มขัดมีเคร่ืองหมายนักศึกษา 

  (๔) รองเทาหุมสน  สีดํา  หนังเรียบไมมีลวดลายทรงสุภาพ   

(ข) นักศึกษาชาย 

  (๑) เส้ือสีขาวคอเชิ้ต แขนสั้นเพียงศอก  ปลายแขนปลอยตรง  ไมผาปลายแขน  หรือ

แขนยาว  ถึงขอมือไมพับปลายแขน  ขนาดเสื้อไมรัดรูป  ไมหลวมเกินไป  ไมมีลวดลาย  ผาอกโดยตลอด  

มีสาบเสื้อบริเวณที่เปนรังดุมดานหนาตลอดแนว  บริเวณดานหลัง  มีสาบเสื้อแนวขวางและไมมีจีบที่คอ

มีกระเปาเย็บติดดานซายขนาดพอเหมาะไมมีที่ปด  และไมใชแบบเจาะ  เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวใน

กางเกงใหเห็นสายเข็มขัด 

  (๒) กางเกงขายาว  แบบสากล  ทรงสุภาพ  ไมใชผายืดหรือผายีน  สีดํา  หรือสีกรมทา  

อยางใดอยางหนึ่งไมรัดรูป  ไมบางและไมยาวเกินสมควร  มีหูสําหรับสอดสายเข็มขัดเย็บดวยผา   

สีเดียวกับกางเกง  เจาะกระเปาดานขางทั้งสองดานและดานหลังฝงขวา  ไมมีฝาปด 

  (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  หนังเรียบ  สีดํา  หัวเข็มขัดมีเคร่ืองหมายนักศึกษา 

  (๔) ถุงเทาสีดําหรือสีกรมทา  ไมมีลวดลาย 

  (๕) รองเทาหนังทรงสุภาพหุมสนสีดํา  ไมมีลวดลาย   

ขอ ๑๑ เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมายและเครื่องแตงกายของนักศึกษา  เพื่อใชในงานราชพิธี  รัฐพิธี  

งานพิธีการ  หรือที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มีดังนี้ 



 หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน  ๒๕๕๑ 
 

 

(ก) นักศึกษาหญิง 

  (๑) เส้ือสีขาวคอเชิ้ต  แขนสั้นเหนือขอศอกสาบแขนเสื้อแบบปกนก  ไมรัดรูป   

ไมหลวมเกินไป  ไมมีกระเปาเส้ือ  ไมมีลวดลายที่คอและแนวสาบหลัง  เนื้อผาหนาไมบางเกินสมควร  

ติดกระดุมโลหะสีเงินมีเคร่ืองหมายนักศึกษาเวลาสวมสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเห็นสายเข็มขัด  

กลัดเข็มเคร่ืองหมายนักศึกษาที่อกดานซาย 

  (๒) กระโปรงทรงตรง  ดานหลังผาปายแบบสุภาพ  สีกรมทา  เนื้อผาหนาพอควรไมมี

ลวดลาย  ชายกระโปรงผาพับซอน  ความยาวคลุมเขา 

  (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  หนังเรียบ  สีดํา  หัวเข็มขัดมีเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย 

  (๔) รองเทาหุมสน  สีดํา  หนังเรียบไมมีลวดลายทรงสุภาพ  สนรองเทาสูงไมเกิน  ๓  นิ้ว  

(ข) นักศึกษาชาย 

  (๑) เส้ือสีขาวคอเชิ้ต  แขนยาว  ถึงขอมือไมพับปลายแขน   ขนาดเสื้อไมรัดรูป   

ไมหลวมเกินไป  ไมมีลวดลาย  ผาอกโดยตลอด  มีสาบเสื้อบริเวณที่เปนรังดุมดานหนาตลอดแนว  

บริเวณดานหลัง  มีสาบเสื้อแนวขวางและไมมีจีบ  ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุมสีขาว  ปกเส้ือปลาย

แหลม  มีกระเปาเย็บติดดานซายขนาดพอเหมาะไมมีที่ปด  และไมใชแบบเจาะ  เวลาสวมใหสอดชายเสื้อ

ไวในกางเกงใหเห็นสายเข็มขัด 

  (๒) กางเกงขายาว  แบบสากล  ทรงสุภาพ  ไมใชผายืดหรือผายีน  สีกรมทา  ไมรัดรูป  

ไมบางและไมยาวเกินสมควร  มีหูสําหรับสอดสายเข็มขัดเย็บดวยผาสีเดียวกับกางเกง  เจาะกระเปา

ดานขางทั้งสองดานและดานหลังฝงขวา  ไมมีฝาปด 

  (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  หนังเรียบ  สีดํา  หัวเข็มขัดมีเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย 

  (๔) ถุงเทาสีดําหรือสีกรมทา  ไมมีลวดลาย 

  (๕) รองเทาหนังทรงสุภาพหุมสนสีดํา  ไมมีลวดลาย 

  (๖) สวมผาผูกคอสี  (เน็คไท)  กรมทา  กลัดเคร่ืองหมายนักศึกษา 

ขอ ๑๒ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเคร่ืองแบบ  และเคร่ืองแตงกาย

นักศึกษา  สําหรับวันที่มีการเรียนชั่วโมงปฏิบัติการ  หรือขณะฝกประสบการณวิชาชีพ   

ขอ ๑๓ นักศึกษาอาจไดรับการผอนผันไมตองแตงกายตามขอ  ๑๑  ใหเปนอํานาจของ

อธิการบดีโดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 



 หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน  ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๓ 

การใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง 
 

 

ขอ ๑๔ ผูไดรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย  มีสิทธิใชครุยวิทยฐานะ  และประดับเข็มวิทยฐานะ 

ขอ ๑๕ ผูมีสิทธิใชครุยวิทยฐานะใหใชไดในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  งานพิธีที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  หรืองานพิธีอื่นใดที่กําหนดใหสวมครุยวิทยฐานะ   

ขอ ๑๖ การใชครุยวิทยฐานะสําหรับบัณฑิตเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร  ใหสวมทับเครื่องแบบและเครื่องแตงกายตามขอ  ๑๙  เคร่ืองแบบขาราชการ

ฝายตาง ๆ  หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐซ่ึงทางราชการรับรองตามที่ตนมีสิทธิแตง  สําหรับการใช

ครุยวิทยฐานะในโอกาสอื่นๆ  ใหสามารถสวมทับเครื่องแตงกายที่สุภาพ  เคร่ืองแบบของขาราชการฝาย

ตาง ๆ  หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐซ่ึงทางราชการรับรองตามที่ตนมีสิทธิแตง 

ขอ ๑๗ การใชครุยวิทยฐานะใหสวมทับเครื่องแบบและเครื่องแตงกายดังนี้ 

(ก) บัณฑิตที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐที่มีสิทธิแตงกายชุดเคร่ืองแบบขาราชการ  

ปกติขาว  ติดแถบยศตามปกติ  ขาราชการทหาร  ตํารวจ  ต้ังแตชั้นประทวนขึ้นไป  หากตามระเบียบของ

ราชการฝายนั้น ๆ  ตองติดกระบี่และถุงมือขาว  ใหเปนไปตามระเบียบของราชการฝายนั้นๆ 

(ข) บัณฑิตหญิงที่ไมไดเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ 

  (๑) เส้ือสีขาวคอเชิ้ต  แขนสั้น  ความยาวแขนเสื้อใหอยูภายในระดับแถบสํารดรอบ

ตนแขน  สาบแขนเสื้อแบบปกนก  ไมรัดรูป  ไมหลวมเกินไป  ไมมีกระเปาเส้ือ  ไมมีลวดลายที่คอและ

แนวสาบหลัง  เนื้อผาหนาไมบางเกินสมควร  ติดกระดุมโลหะสีเงินมีตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  ๕  เม็ด  

เวลาสวมสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเห็นสายเข็มขัด กลัดเข็มตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยที่อก

ดานซาย 

  (๒) กระโปรงทรงตรง  ดานหลังผาปายแบบสุภาพ สีกรมทา  เนื้อผาหนาพอควร  ไม

มีลวดลาย  ชายกระโปรงผาพับซอน  ความยาวพอดีกับแถบสํารดปลายครุยวิทยฐานะ 

  (๓) เข็มขัดแบบสุภาพ  หนังเรียบ  สีดํา  หัวเข็มขัดมีตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  

มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด  สําหรับสอดปลายเข็มขัด 

  (๔) รองเทาหุมสน  สีดํา  หนังเรียบ  ไมมีลวดลายทรงสุภาพ  สนรองเทาสูงไมเกิน  

๓  นิ้ว  ไมมีสวนประกอบที่เปนโลหะบนรองเทา  
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  (๕) สวมถุงนองสีเนื้อ  ชนิดสวมเต็มตัว  ไมมีลวดลาย 

(ค) บัณฑิตหญิงมีครรภ 

  (๑) ใสชุดแซ็คความยาวพอดีกับแถบสํารดปลายครุยวิทยฐานะ  ดานบนเสื้อสีขาวคอเชิ้ต  

แขนสั้น  ความยาวแขนเสื้อระดับแถบสํารดรอบตนแขน   สาบแขนเสื้อแบบปกนก   ไม รัดรูป   

ไมหลวมเกินไป  ไมมีกระเปาเส้ือ  ไมมีลวดลายที่คอและแนวสาบหลัง  เนื้อผาหนาไมบางเกินสมควร  

ติดกระดุมโลหะสีเงินมีตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  ๕  เม็ด  ดานลางสวนกระโปรงสีกรมทา

ดานหลังผาปายแบบสุภาพ  ความยาวพอดีกับแถบสํารดปลายครุยวิทยฐานะ 

  (๒) รองเทาหนังเรียบ  ไมมีลวดลายทรงสุภาพ  หุมสน  สีดํา  สนรองเทาสูงไมเกิน  

๓  นิ้ว  ไมมีสวนประกอบที่เปนโลหะบนรองเทา  

  (๓) สวมถุงนองสีเนื้อ  ชนิดสวมเต็มตัว  ไมมีลวดลาย 

(ง) บัณฑิตชายที่ไมไดเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ 

  (๑) แตงกายดวยเส้ือแบบราชปะแตนสีขาวมีกระดุมทําดวยโลหะสีเงินดุนนูนเปนรูป

ตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  ๕  เม็ด 

  (๒) แผงคอใหใชตามแบบสีประจํามหาวิทยาลัย  มีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  

ปลายแหลม  พื้นแผงทําดวยผาเสิรทสีกรมทา  ขนาดกวาง  ๔.๓  เซนติเมตร ตอนกลางทับดวยแถบสีทอง

ขนาด  ๑  เซนติเมตร  ขลิบริมดวยไหมกลมสีชมพูขนาด  ๐.๓  เซนติเมตร ทั้งสองขางและมีตรา

สัญลักษณของมหาวิทยาลัย  ทําดวยโลหะสีเงินดุนนูน  ขนาดสูง  ๒.๘  เซนติเมตร ติดตามทางแนวขวาง

กลางแถบสีทองของกึ่งกลางทั้งสองขาง 

  (๓) กางเกงขายาวสีขาว 

  (๔) ถุงเทาสีดํา  ไมมีลวดลาย 

  (๕) รองเทาหนังทรงสุภาพหุมสนสีดํา  ผิวเรียบ  ไมมีลวดลาย  ไมมีสวนประกอบ 

ที่เปนโลหะบนรองเทา 

  (๖) ทรงผมทรงสุภาพ  เชน  รองทรง  ไมยอมหรือโกรกผมสีฉูดฉาดหรือไวผมยาว

เกินควร 

ขอ ๑๘ การประดับเข็มวิทยฐานะในโอกาสตางๆ  ใหประดับดังนี้ 

(ก) งานราชพิธี  งานรัฐพิธี  งานพิธีการหรืองานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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  (๑) บัณฑิตซ่ึงแตงเคร่ืองแบบนักศึกษางานพิธีการ  ใหประดับเข็มวิทยฐานะ 

ที่กระเปาอกเสื้อ  หรือก่ึงกลางอกเสื้อดานซาย 

  (๒) ผูซ่ึงมีสิทธิสวมเครื่องแบบขาราชการฝายตางๆ  หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ  

ซ่ึงทางราชการรับรองใหประดับเข็มวิทยฐานะที่กระเปาอกเสื้อ  หรือก่ึงกลางอกเสื้อดานขวา 

  (๓) บุคคลอื่นซ่ึงมิไดแตงกายตามแบบ   (๑)   หรือ  (๒)   และแตงกายสุภาพ   

ใหประดับเข็มวิทยฐานะ  ที่กระเปาอกเสื้อ  หรือก่ึงกลางอกเสื้อดานซาย  หรือที่ปกเส้ือสากลดานซาย 

(ข) งานอื่น  ผูที่จะประดับเข็มวิทยฐานะตองแตงกายสุภาพ  ใหประดับเข็มวิทยฐานะ   

ที่ก่ึงกลางอกเสื้อดานซาย  หรือที่ปกเส้ือสากลดานซาย 

ขอ ๑๙ กรณีผูมีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะประพฤติไมเหมาะสมทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ

มหาวิทยาลัย  หามมิใหผูนั้นประดับเข็มวิทยฐานะ 

ขอ ๒๐ ผูมีสิทธิใชครุยประจําตําแหนง  ใชในโอกาสอันสมควรในระหวางดํารงตําแหนง 

ขอ ๒๑ การใชครุยประจําตําแหนงใหสวมทับเครื่องแตงกายที่สุภาพ  หรือเครื่องแบบ

ขาราชการฝายพลเรือน  หรือฝายทหารตามที่ตนมีสิทธิแตง 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

กร  ทัพพะรังสี 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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หมายเหตุ :- เพื่อใหมีขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วาดวยเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมายและ  

เคร่ืองแตงกายนักศึกษา  การใชครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  และแกไข

ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วาดวยการใชครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุย

ประจําตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๔๘  โดยใหรวมเปนขอบังคับฉบับเดียวกัน 

 

 


