ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง เครื่องแบบนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
---------------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารแต่ ง เครื่ อ งแบบนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ข องคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี มี ค วาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของผู้ให้บริบาลสุขภาพ ให้ได้รับความไว้วางใจเชื่อถือจากผู้รับบริการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบข้อ ๑๔
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๓ คณบดีโดยความ
เห็ นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุ ม ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิ กายน ๒๕๕๔
จึงกําหนดการแต่งเครื่องแบบนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีไว้ดังนี้
ข้อ ๑. ให้ยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง เครื่องแบบนักศึกษาแพทย์ของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๒. นักศึกษาแพทย์ ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษาแพทย์ที่ถูกต้อง สะอาด เรียบร้อย และสวมครบชุด ดังนี้
๒.๑ เครื่องแบบของนักศึกษาแพทย์ชายปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ประกอบด้วย
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้น ไม่มลี วดลาย ผ่าหน้าตลอดติดกระดุมพลาสติกสีขาว
ความยาวของตัวเสื้อให้เลยสะโพกเพื่อให้กางเกงทับได้โดยเรียบร้อย
(๒) กางเกงขายาวแบบสากล สีพื้น ไม่มีลวดลาย สีน้ําเงินเข้ม สีกรมท่า สีดํา สีน้ําตาล สีเทาเข้ม
ไม่ใส่กางเกงเอวต่ํา
(๓) เข็มขัดหนัง หรือหนังกลับสีดํา มีหัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง
(๔) ถุงเท้าสีดํา หรือสีเข้ม ไม่มีลวดลาย
(๕) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา หรือสีน้ําตาล แบบเรียบไม่มีลวดลาย
(๖) สวมเสื้อกาวน์ทับ
(๗) ป้ายชื่อตามที่คณะฯ กําหนด
๒.๒ เครื่องแบบของนักศึกษาแพทย์หญิงปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ประกอบด้วย
(๑) เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนเสื้อสั้นเหนือศอก ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป มีความหนาพอสมควร
ความยาวของตัวเสื้อให้เลยสะโพกเพื่อให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอด
ติดกระดุมพลาสติกสีขาว
(๒) กระโปรงสีพื้น ไม่มีลวดลาย สีน้ําเงินเข้ม สีกรมท่า สีดํา สีนา้ํ ตาล สีเทาเข้ม
ความยาวกระโปรงไม่สูงเกินเข่า
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- ๒ (๓) เข็มขัดหนัง หรือหนังกลับสีดํา มีหัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง
(๔) เข็มตรามหาวิทยาลัย ใช้ติดอกเสื้อเบื้องขวา
(๕) รองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น สีดาํ สีน้ําตาลเข้ม สีน้ําเงิน สีเทา สีขาว แบบเรียบไม่มีลวดลาย
(๖) สวมเสื้อกาวน์ทับ
(๗) ป้ายชื่อตามที่คณะฯ กําหนด
สําหรับการแต่งเครื่องแบบของนักศึกษาแพทย์หญิงปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สําหรับนักศึกษา
ที่นับถือศาสนาอิสลามและประสงค์จะแต่งกายตามบัญญัติของศาสนา ให้แต่งเครื่องแบบตามข้อ ๒.๒ (๑) ถึง (๗)
และให้ใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาว ไม่มลี วดลาย เย็บติดที่ใต้คาง ปลายผ้าที่เหลือสอดเข้าไปในคอเสื้อ
๒.๔ เครื่องแบบของนักศึกษาแพทย์ชายชั้นปีที่ ๖ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ประกอบด้วย
(๑) เสื้อคอกลมสีขาว แขนเสื้อสั้นเหนือศอก ไม่มีลวดลาย ไม่รดั รูป มีความหนาพอสมควร
ความยาวของตัวเสื้อคลุมสะโพก ตัวเสื้อผ่าอกข้างขวาโดยตลอด ติดกระดุมพลาสติกสีขาว
มีกระเป๋าข้างซ้ายด้านบนและด้านล่าง โดยที่กระเป๋าด้านบนปักตราสัญลักษณ์รามาธิบดี
ปักชื่อและนามสกุลเหนือกระเป๋าด้วยด้ายสีแดง
(๒) กางเกงขาวยาวแบบสากล สีพื้น ไม่มีลวดลาย สีน้ําเงินเข้ม สีกรมท่า สีดํา สีน้ําตาล สีเทาเข้ม
ไม่ใส่กางเกงเอวต่ํา
(๓) ถุงเท้าสีดํา หรือสีเข้ม ไม่มีลวดลาย
(๔) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา หรือสีน้ําตาล แบบเรียบไม่มีลวดลาย
๒.๕ เครื่องแบบของนักศึกษาแพทย์หญิงชั้นปีที่ ๖ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ประกอบด้วย
(๑) เสื้อคอกลมสีขาว แขนเสื้อสั้นเหนือศอก ไม่มีลวดลาย ไม่รดั รูป มีความหนาพอสมควร
ความยาวของตัวเสื้อคลุมสะโพก ตัวเสื้อผ่าอกข้างซ้ายโดยตลอด ติดกระดุมพลาสติกสีขาว
มีกระเป๋าข้างขวาด้านบนและด้านล่าง โดยที่กระเป๋าด้านบนปักตราสัญลักษณ์รามาธิบดี
ปักชื่อและนามสกุลเหนือกระเป๋าด้วยด้ายสีแดง
(๒) กระโปรงสีน้ําเงินเข้ม สีกรมท่า สีดํา สีเทา สีน้ําตาลเข้ม สีขาว สีครีม
ความยาวกระโปรงไม่สูงเกินเข่า หรือกางเกงขาวยาวแบบสากล สีพื้น ไม่มีลวดลาย
สีน้ําเงินเข้ม สีกรมท่า สีดํา สีน้ําตาล สีเทาเข้ม
(๓) รองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น สีดํา สีน้ําตาลเข้ม สีน้ําเงิน สีเทา สีขาว แบบเรียบไม่มีลวดลาย
ข้อ ๓. ทรงผมของนักศึกษาแพทย์ เมื่อสวมเครื่องแบบนักศึกษาแพทย์ให้ปฏิบัติดังนี้
๓.๑ นักศึกษาแพทย์ชาย ตัดสั้น ยาวไม่เลยติ่งหู หากทําสีผมให้ใช้เฉพาะสีดํา หรือสีน้ําตาลเข้ม
๓.๒ นักศึกษาแพทย์หญิง หากผมยาวให้รวบ หรือเก็บผมให้เรียบร้อย หากทําสีผมให้ใช้เฉพาะ
สีดํา หรือสีน้ําตาลเข้ม
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- ๓ ข้อ ๔. เมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของคณะฯ พบเห็นนักศึกษาแพทย์ที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ให้ดําเนินการ
ดังนี้
๔.๑ ภาควิชา/หน่วยงาน รับบริการเฉพาะนักศึกษาแพทย์ที่แต่งกายถูกต้องตามประกาศคณะฯ
๔.๒ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียน ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และ
ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ จนกว่าจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เป็นไปตามประกาศคณะฯ ที่กําหนด
หากอาจารย์ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องคณะฯ พบเห็ น นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศคณะฯ
เป็นประจํา ให้ทําบันทึกแจ้งรองคณบดีฝ่ายการศึกษา พิจารณาดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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