
 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยเคร่ืองแบบนักเรียน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบนักเรียน  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเคร่ืองแบบนักเรียน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเคร่ืองแบบนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

(๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเคร่ืองแบบนักเรียนและนักศึกษา  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

(๓) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเคร่ืองแบบนักเรียนและนักศึกษา  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

(๔) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเคร่ืองแบบนักเรียนและนักศึกษา  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัด  

หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ระเบียบนี้ ใหใชบัง คับแกนัก เรียนผู ซ่ึ งศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  เวนแตสถานศึกษา

นั้นจะมีกฎหมายกําหนดเร่ืองการแตงกายไวเปนการเฉพาะแลว 

ขอ ๕ ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนแบงตามระดับและประเภทการศึกษา  ดังนี้ 

(๑) เคร่ืองแบบนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา 

(๒) เคร่ืองแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 

(๓) เคร่ืองแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

(๔) เคร่ืองแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา 
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(๕) เคร่ืองแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีพ  และระดับอุดมศึกษา
ระดับตํ่ากวาปริญญา 

(๖) เคร่ืองแบบนักเรียนสําหรับสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   
(๗) เคร่ืองแบบนักเรียนซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอกชน  

สอนศาสนาอิสลาม 
ขอ ๖ เคร่ืองแบบนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา 
  นักเรียนชาย 
  (๑) เส้ือ  ผาสีขาว  แบบคอเชิ้ต  หรือคอปกกลม  แขนสั้น   
  (๒) เคร่ืองหมาย  ใชชื่ออักษรยอของสถานศึกษาปกที่อกเส้ือเบื้องขวา  บนเนื้อผา

ดวยดายหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐใชสีน้ําเงิน  สถานศึกษาเอกชนใชสีแดง 
  (๓) กางเกง  ผาสีดํา  สีน้ําเงิน  สีกรมทาหรือสีแดง  ขาส้ัน   
  (๔) รองเทา  หนังหรือผาใบสีดํา  แบบหุมสนหุมปลายเทา  ชนิดผูกหรือมีสายรัด

หลังเทา 
  (๕) ถุงเทา  ส้ัน  สีขาว 
  นักเรียนหญิง 
  (๑) เส้ือ  ผาสีขาว  แบบคอเชิ้ต  หรือคอปกกลม  แขนสั้น 
  (๒) เคร่ืองหมาย  ใชชื่ออักษรยอของสถานศึกษาปกที่อกเส้ือเบื้องขวา  บนเนื้อผา

ดวยดายหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐบาลใชสีน้ําเงิน  สถานศึกษาเอกชนใชสีแดง 
  (๓) กระโปรง  ผาสีดํา  สีน้ําเงิน  สีกรมทาหรือสีแดง  แบบจีบรูดรอบตัว  หรือยาว

เพียงใตเขา  แบบจีบทบรอบเอว  หรือพับเปนจีบขางละสามจีบทั้งดานหนาและดานหลัง  เมื่อสวมแลว
ชายกระโปรงคลุมเขา 

  (๔) รองเทา  หนังหรือผาใบสีดํา  แบบหุมสนหุมปลายเทา  ชนิดผูก  หรือมีสายรัด
หลังเทา   

  (๕) ถุงเทา  ส้ัน  สีขาว   
ขอ ๗ เคร่ืองแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  นักเรียนชาย 
  (๑) เส้ือ  ผาสีขาว  แบบคอเชิ้ต  เชิ้ตโปโล  หรือคอปกกลม  แขนสั้น   
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  (๒) เคร่ืองหมาย  ใชชื่ออักษรยอของสถานศึกษาปกที่อกเส้ือเบื้องขวาบนเนื้อผา 

ดวยดายหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐใชสีน้ําเงิน  สถานศึกษาเอกชนใชสีแดง 

  (๓) กางเกง  ผาสีดํา  สีน้ําเงิน  สีกรมทา  หรือสีกากี  แบบสุภาพ  ขาส้ัน   

  (๔) เข็มขัด  หนัง  สีดําหรือสีน้ําตาล  หัวเข็มขัดเปนโลหะรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาชนิด 

หัวกลัด  นักเรียนที่เปนลูกเสือจะใชเข็มขัดลูกเสือแทนก็ได   

  (๕) รองเทา  หนังหรือผาใบ  สีดําหรือสีน้ําตาล  แบบหุมสนชนิดผูก   

  (๖) ถุงเทา  ส้ัน  สีขาวหรือสีน้ําตาล 

  นักเรียนหญิง 

  (๑) เ ส้ือ   ผาสีขาว   แบบคอเชิ้ต   คอบัว   หรือคอปกกลาสีผูกดวยผาผูกคอ 

ชายสามเหลี่ยมเง่ือนกลาสี  สีดําหรือสีกรมทา  แขนสั้น   

  (๒) เคร่ืองหมาย  ใชชื่ออักษรยอของสถานศึกษาปกที่อกเส้ือเบื้องขวา  บนเนื้อผา

ดวยดายหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐใชสีน้ําเงิน  สถานศึกษาเอกชนใชสีแดง 

  (๓) กระโปรง  ผาสีดําหรือสีกรมทา  แบบจีบรูดรอบตัวหรือจีบทบรอบเอวหรือ 

พับเปนจีบขางละสามจีบทั้งดานหนาและดานหลัง  เมื่อสวมแลวชายกระโปรงคลุมเขา 

  (๔) รองเทา  หนังหรือผาใบสีดํา  แบบหุมสนหุมปลายเทา  มีสายรัดหลังเทา   

  (๕) ถุงเทา  ส้ัน  สีขาว 

ขอ ๘ เคร่ืองแบบนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน 

  นักเรียนชาย 

  (๑) เส้ือ  ผาสีขาว  แบบคอเชิ้ต  แขนสั้น   

  (๒) เคร่ืองหมาย  ใชชื่ออักษรยอของสถานศึกษาปกที่อกเส้ือเบื้องขวา  บนเนื้อผา

ดวยดายหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐใชสีน้ําเงิน  สถานศึกษาเอกชนใชสีแดง 

  (๓) กางเกง  ผาสีดํา  สีน้ําเงิน  สีกรมทาหรือสีกากี  แบบสุภาพ  ขาส้ัน 

  (๔) เข็มขัด  หนัง  สีดําหรือสีน้ําตาล  หัวเข็มขัดเปนโลหะรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาชนิด 

หัวกลัด  นักเรียนที่เปนลูกเสือจะใชเข็มขัดลูกเสือแทนก็ได   

  (๕) รองเทา  หนังหรือผาใบ  สีดําหรือสีน้ําตาล  แบบหุมสนชนิดผูก 

  (๖) ถุงเทา  ส้ัน  สีขาวหรือสีน้ําตาล   
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  นักเรียนหญิง 
  (๑) เส้ือ  ผาสีขาว  แบบคอปกกลาสีผูกดวยผาผูกคอชายสามเหลี่ยมเง่ือนกลาสี   

สีดําหรือสีกรมทา  แขนสั้น   
  (๒) เคร่ืองหมาย  ใชชื่ออักษรยอของสถานศึกษาปกที่อกเส้ือเบื้องขวา  บนเนื้อผา

ดวยดายหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐใชสีน้ําเงิน  สถานศึกษาเอกชนใชสีแดง 
  (๓) กระโปรง  ผาสีดําหรือสีกรมทา  แบบสุภาพ   พับเปนจีบขางละสามจีบ 

ทั้งดานหนาและดานหลัง  เมื่อสวมแลวชายกระโปรงคลุมเขา 
  (๔) รองเทา  หนังหรือผาใบสีดํา  แบบหุมสนหุมปลายเทา  มีสายรัดหลังเทา   
  (๕) ถุงเทา  ส้ัน  สีขาว  
ขอ ๙ เคร่ืองแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา 
  นักเรียนชาย 
  (๑) เส้ือ  ผาสีขาว  แบบคอเชิ้ต  แขนสั้น 
  (๒) เคร่ืองหมาย  ใชชื่ออักษรยอของสถานศึกษาปกที่อกเส้ือเบื้องขวา  บนเนื้อผา

ดวยดายหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐใชสีน้ําเงิน  สถานศึกษาเอกชนใชสีแดง 
  (๓) กางเกง  ผาสีดํา  สีน้ําเงิน  สีกรมทาหรือสีกากี  แบบสุภาพ  ขาส้ัน 
  (๔) เข็มขัด  หนังสีดํา  หรือสีน้ําตาล  หัวเข็มขัดเปนโลหะรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาชนิดหัวกลัด 
  (๕) รองเทา  หนังหรือผาใบ  สีดําหรือสีน้ําตาล  แบบหุมสนชนิดผูก 
  (๖) ถุงเทา  ส้ัน  สีขาวหรือสีน้ําตาล 
  นักเรียนหญิง 
  (๑) เส้ือ  ผาสีขาว  แบบคอเชิ้ต  แขนสั้น 
  (๒) เคร่ืองหมาย  ใชชื่ออักษรยอของสถานศึกษาปกที่อกเส้ือเบื้องขวาบนเนื้อผา 

ดวยดายหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐใชสีน้ําเงิน  สถานศึกษาเอกชนใชสีแดง 
  (๓) กระโปรง  ผาสีดําหรือสีกรมทา  แบบสุภาพ   พับเปนจีบขางละสามจีบ   

ทั้งดานหนาและดานหลัง  เมื่อสวมแลวชายกระโปรงคลุมเขา 
  (๔) เข็มขัด  หนังหรือผา  สีดํา  หัวเข็มขัดรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  ชนิดหัวกลัด  หุมดวย

หนังหรือผาสีเดียวกับเข็มขัด   
  (๕) รองเทา  หนังหรือผาใบสีดํา  แบบหุมสนหุมปลายเทา  มีสายรัดหลังเทา 
  (๖) ถุงเทา  ส้ัน  สีขาว   
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ขอ ๑๐ เคร่ืองแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีพและระดับอุดมศึกษา
ระดับตํ่ากวาปริญญา 

  นักเรียนชาย 
  (๑) เส้ือ  ผาสีขาว  แบบคอเชิ้ตผูกเนคไท  แขนสั้นหรือแขนยาว 
  (๒) เคร่ืองหมาย  ติดเข็มเคร่ืองหมายของสถานศึกษาที่อกเส้ือเบื้องขวา 
  (๓) กางเกง  ผาสีดําหรือสีกรมทา  แบบสุภาพ  ขายาว   
  (๔) เข็มขัด  หนังสีดํา  หัวเข็มขัดเปนโลหะตราของสถานศึกษา 
  (๕) รองเทา  หนังหรือผาใบสีดํา  แบบหุมสน  ชนิดผูก 
  (๖) ถุงเทา  ส้ัน  สีดํา 
  นักเรียนหญิง 
  (๑) เส้ือ  ผาสีขาว  แบบคอเชิ้ต  แขนสั้นหรือแขนยาว 
  (๒) เคร่ืองหมาย  ติดเข็มเคร่ืองหมายของสถานศึกษาที่อกเส้ือเบื้องขวา 
  (๓) กระโปรง  ผาสีดําหรือสีกรมทา  แบบสุภาพ  เมื่อสวมแลวชายกระโปรงคลุมเขา   
  (๔) เข็มขัด  หนังสีดํา  หัวเข็มขัดเปนโลหะตราของสถานศึกษา 
  (๕) รองเทา  หนังหรือผาใบสีดํา  แบบหุมสนหุมปลายเทา  มีสนสูง  ไมเกิน  ๒  นิ้ว 
ขอ ๑๑ เคร่ืองแบบนักเรียนสําหรับสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
  นักเรียนชาย 
  (๑) เส้ือ  ผาสีขาว  แบบคอเชิ้ต  แขนสั้น  หรือแขนยาว   
  (๒) เคร่ืองหมาย  ใชชื่ออักษรยอของสถานศึกษาปกที่อกเส้ือเบื้องขวาบนเนื้อผา 

ดวยดายหรือไหมสีแดง 
  (๓) หมวก  ใชหมวกสีขาว  (กะปเยาะห)  หรือหมวกสีดํา  (ซอเกาะห)  ในโอกาส

อันสมควร 
  (๔) กางเกง  ผาสีดํา  สีน้ําเงินหรือสีกรมทา  แบบสุภาพ  ขายาว 
  (๕) เข็มขัด  หนังสีดํา  หัวเข็มขัดเปนโลหะชนิดหัวกลัดหรือหัวเข็มขัดเปนตรา 

ของสถานศึกษา 
  (๖) รองเทา  หนังหรือผาใบสีดํา  แบบหุมสน   
  (๗) ถุงเทา  ส้ัน  สีดํา 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

  นักเรียนหญิง 

  (๑) เส้ือ  กุรงสีพื้น  ไมมีลวดลาย  แบบคอกลมไมมีปก 

  (๒) เคร่ืองหมาย  ใชชื่ออักษรยอของสถานศึกษาปกที่อกเส้ือเบื้องขวาและที่ผาคลุม

ศีรษะ  บนเนื้อผาดวยดายหรือไหมสีแดง 

  (๓) ผาคลุมศีรษะ  ผาสีพื้นไมมีลวดลาย  ลักษณะเย็บเปนถุง  หรือตัดเย็บในลกัษณะอืน่  

ซ่ึงตองคลุมศีรษะทั้งหมด  เวนใบหนา  ชายผาคลมุศีรษะคลุมไหล 

  (๔) กระโปรงหรือโสรง 

   กระโปรง  ผาสีพื้นไมมีลวดลาย  แบบทรงปลายบาน  ไมมีจีบหรือมีจีบหรือ

เกล็ดความยาว  เมื่อสวมแลวชายกระโปรงคลุมขอเทา 

   โสรง  มีลักษณะเชนเดียวกับผาถุงหรือผาโสรงทั่วไป  เปนผาสีพื้นไมมีลวดลาย  

ขนาดกวางพอเหมาะ  ไมผาขางหรือรัดรูป  เมื่อสวมแลวชายผาโสรงคลุมขอเทา 

  (๕) รองเทา  หนังหรือผาใบสีขาว  แบบหุมสนหุมปลายเทา   

  (๖) ถุงเทา  ส้ัน  สีขาว 

ขอ ๑๒ เคร่ืองแบบนักเรียนซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่น  นอกจากสถานศึกษา

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

  นักเรียนชาย 

  (๑) เส้ือ  ผาสีขาว  แบบคอเชิ้ต  แขนสั้น 

  (๒) เคร่ืองหมาย  ใชอักษรยอ  สัญลักษณหรือเข็มเคร่ืองหมายของสถานศึกษาตามที่

สถานศึกษากําหนด  ปกหรือติดที่อกเส้ือเบื้องขวา 

  (๓) กางเกง  ใชผาสีเดียวกันกับสีผาของกางเกงนักเรียนทั่วไปที่ใชในสถานศึกษานั้น  

ขายาวระดับตาตุม  ปลายขาพับเขาดานใน 

  (๔) เข็มขัด   หนังสีดําหรือสีน้ําตาล  หัวเข็มขัดเปนโลหะรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา   

ชนิดหัวกลัด  สําหรับผูที่เปนลูกเสือจะใชเข็มขัดลูกเสือแทนก็ได  หรือหัวเข็มขัดเปนตราของสถานศึกษา 

  (๕) รองเทา  หนังหรือผาใบสีดําหรือสีน้ําตาล  แบบหุมสนชนิดผูก   

  (๖) ถุงเทา  ส้ันสีขาว  สีน้ําตาล  หรือสีดํา 



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

  นักเรียนหญิง 
  (๑) เส้ือ  ผาสีขาวคอปกบัว  ผาดานหนาตลอด  แขนยาว  ปลายแขนจีบรูดมีสาบกวาง  

ไมเกิน  ๕  เซนติเมตร  ตัวเส้ือยาวคลุมสะโพก  ไมรัดรูป 
  (๒) เคร่ืองหมาย  ใชอักษรยอ  สัญลักษณหรือเข็มเคร่ืองหมายของสถานศึกษา 

ตามที่สถานศึกษากําหนด  ปกหรือติดที่อกเส้ือเบื้องขวาและที่ผาคลุมศีรษะ 
  (๓) ผาคลุมศีรษะ   ใชผ าสีขาวเกลี้ยงไมมีลวดลาย   หรือสีเดียวกันกับสีผ า 

ของกระโปรง  ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  ความยาวดานละ  ๑๐๐  -  ๑๒๐  เซนติเมตร  ขณะสวมใสเย็บติดตลอด
ต้ังแตใตคางจนถึงปลายมุมผา   

  (๔) กระโปรง   ใชผาสีเดียวกันกับสีผาของกระโปรงนักเรียนทั่วไปที่ใชใน
สถานศึกษานั้น  แบบสุภาพ  พับเปนจีบขางละสามจีบทั้งดานหนาและดานหลัง  เมื่อสวมแลว
ชายกระโปรงคลุมขอเทา   

  (๕) รองเทา  หนังหรือผาใบสีดํา  มีสายรัดหลังเทาหรือแบบหุมสน  หุมปลายเทา   
มีสนสูงไมเกิน  ๒  นิ้ว  ไมมีลวดลาย 

  (๖) ถุงเทา  ส้ันสีขาว  ไมมีลวดลาย  ปลายถุงเทาไมพับ   
นักเรียนซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม  อาจเลือกแตงเคร่ืองแบบนักเรียนตามวรรคหนึ่งหรือตามแบบที่สถานศึกษากําหนดได   
ตามความสมัครใจ 

ขอ ๑๓ ใหสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการแตง  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแตงเคร่ืองแบบนักเรียน  ดังนี้ 

(๑) ชนิดและแบบของเครื่องแบบ  รวมทั้งจัดทํารูปเครื่องแบบตามระเบียบนี้ไวเปนตัวอยาง 
(๒) เคร่ืองหมายของสถานศึกษา 
การกําหนดรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง  ใหสถานศึกษาขอความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา

เหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่งหรือผูกํากับดูแลสถานศึกษานั้น  แลวแตกรณี  และประกาศใหนักเรียนและ
ผูปกครองนักเรียนทราบ 

ขอ ๑๔ สถานศึกษาใดมีความประสงคจะขอใชเคร่ืองแบบเปนอยางอื่นนอกจากที่กําหนด  
ในระเบียบนี้  ใหขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่งหรือผูกํากับดูแลสถานศึกษานั้น  
แลวแตกรณี 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๕ สถานศึกษาใดจะกําหนดใหนักเรียนแตงเคร่ืองแบบลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  
นักศึกษาวิชาทหารหรือแตงชุดพื้นเมือง  ชุดไทย  ชุดลําลอง  ชุดฝกงาน  ชุดกีฬา  ชุดนาฏศิลป  หรือ 
ชุดอื่น ๆ  แทนเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบนี้ในวันใด  ใหเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด   
โดยคํานึงถึงความประหยัดและเหมาะสม 

ขอ ๑๖ ในกรณีมีเหตุจําเปนหรือมีเหตุพิเศษใหสถานศึกษาพิจารณายกเวนหรือผอนผัน 
การแตงเคร่ืองแบบนักเรียนไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๑๗ นักเรียนซ่ึงศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหแตงกายสุภาพ 

ขอ ๑๘ นักเรียนผูใดไมแตง เค ร่ืองแบบนักเรียนโดยไมได รับยกเวนตามระเบียบนี้ 
ใหสถานศึกษาพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษาตามความเหมาะสม 

ขอ ๑๙ สถานศึกษาใดที่ใชเคร่ืองแบบนักเรียนอยูแลวตามระเบียบเดิม  หรือใชเคร่ืองแบบ
เปนอยางอื่นโดยไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหคงใชไดตอไป 

ขอ ๒๐  ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจ  
ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ศรีเมือง  เจริญศิริ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 


