การแต่ งกายนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย (ภาคปกติ)
นักศึกษาหญิง ชั้นปี ที่ 1 (หลักสู ตร 4 ปี )
นักศึกษาหญิง
1. เสื้ อเชิ้ตสี ขาว แบบสุภาพ ไม่รัดรู ปและไม่หลวมเกินไป
ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้น
เหนือข้อศอก ไม่ผา่ ปลายแขน ติดกระดุมสี เงินลายดุนนูนตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้ อมีความยาวเพียงพอสาหรับให้
กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้ อไว้ในกระโปรงให้
เรี ยบร้อย
2. เข็มกลัดเสื้ อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้ อ
เบื้องซ้าย กระโปรงจีบรอบสี ดา
3. ห้ามทาสี ผม
4. เข็มขัดหนังสี ดาหรื อสี น้ าตาล หัวเข็มขัดสี เงิน ปะหน้านูน
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และชื่อมหาวิทยาลัย มีปลอกสี เดียวกับ
เข็มขัด สาหรับสอดปลายเข็มขัด
5. รองเท้าผ้าใบสี ขาว สวมถุงเท้าสี ขาว (ไม่มีลาย)
ตัวอย่ าง

นักศึกษาชาย ชั้นปี ที่ 1-4 หลักสู ตร 4 ปี
และเทียบโอน
นักศึกษาชาย
1. เสื้ อเชิ้ตสี ขาว ทรงสุภาพ แขนสั้นเพียงข้อศอกไม่ผา่ ปลาย
แขนหรื อแขนยาวติดกระดุมปลายแขนถึงข้อมือ ไม่มีลวดลาย ไม่
บางเกิ นสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติดกระดุ ม มีกระเป๋ าขนาด
พอเหมาะที่ อกเสื้ อ เบื้ องซ้าย ตัวเสื้ อมีความยาวเพียงพอสาหรับให้
กางเกงทับได้โดยเวลาสวมให้สอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง ให้เรี ยบร้อย
2. กางเกงขายาว แบบสากล ทรงสุภาพ ไม่รัดรู ป มีหูเข็มขัด
เย็บด้วยผ้าสี เดี ยวกับกางเกงไม่พบั ปลายขาผ้าเนื้ อเรี ยบไม่มีลวดลาย
สี กรมท่าหรื อสี ดา
3. ทรงผมสุภาพ
4. เข็มขัดหนังสี ดา หัวเข็มขัดสี เงิน ปะหน้านูนตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยและชื่อมหาวิทยาลัย มีปลอก สี เดียวกับเข็มขัด สาหรับ
สอดปลายเข็มขัด
5. ถุงเท้าสี ดาหรื อสี ที่กลมกลืนกับรองเท้าไม่มีลวดลาย
รองเท้าหุม้ ส้นสี ดาหรื อสี สุภาพ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ห้ ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ และเสื้อฝึ กงาน

การแต่ งกายนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย (ภาคปกติ)
นักศึกษาหญิง ชั้นปี ที่ 1
(หลักสู ตรเทียบโอนภาคปกติ)

นักศึกษาหญิง ชั้นปี ที่ 2-4
(หลักสู ตร 4 ปี และเทียบโอนภาคปกติ)

1. เสื้ อเชิ้ตสี ขาว แบบสุภาพ ไม่รัดรู ปและไม่หลวมเกินไป
ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้น
เหนือข้อศอก ไม่ผา่ ปลายแขน ติดกระดุมสี เงินลายดุนนูนตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้ อมีความยาวเพียงพอสาหรับให้
กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้ อไว้ในกระโปรงให้
เรี ยบร้อย
2. เข็มกลัดเสื้ อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้ อ
เบื้องซ้าย
3. กระโปรงแบบสุภาพ ไม่รัดรู ป ยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อเรี ยบ
ไม่มีลวดลาย สี กรมท่าหรื อสี ดา
4. ห้ามทาสี ผม
5. เข็มขัดหนังสี ดาหรื อสี น้ าตาล หัวเข็มขัดสี เงิน ปะหน้านูน
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และชื่อมหาวิทยาลัย มีปลอกสี
เดียวกับเข็มขัด สาหรับสอดปลายเข็มขัด
6. รองเท้าหุม้ ส้นสี ดา ไม่มีลวด ลาย ทรงสุภาพ
ตัวอย่ าง

1. เสื้ อเชิ้ตสี ขาว แบบสุภาพ ไม่รัดรู ปและไม่หลวมเกินไป
ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกิ นสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด แขนสั้น
เหนื อข้อศอก ไม่ผ่าปลายแขน ติ ดกระดุ มสี เงิ นลายดุ นนู นตรา
สัญ ลัก ษณ์ ม หาวิท ยาลัย ตัว เสื้ อมี ค วามยาวเพี ย งพอส าหรั บ ให้
กระโปรงทับ ได้ เวลาสวมให้ ส อดชายเสื้ อ ไว้ใ นกระโปรงให้
เรี ยบร้อย
2. เข็มกลัดเสื้ อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกลัดบนอกเสื้ อ
เบื้องซ้าย
3. กระโปรงแบบสุภาพ ไม่รัดรู ป ยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อเรี ยบ
ไม่มีลวดลาย สี กรมท่าหรื อสี ดา
ห้ามทาสี ผม
4. เข็มขัดหนังสี ดาหรื อสี น้ าตาล หัวเข็มขัดสี เงิน ปะหน้า
นู นตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัย และชื่ อมหาวิทยาลัย มีปลอกสี
เดียวกับเข็มขัด สาหรับสอดปลายเข็มขัด
5. รองเท้าหุม้ ส้นสี ดา ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ
ตัวอย่ าง

**หมายเหตุ นักศึกษาแต่ งกายตามเพศหญิงและชายเท่ านัน้

การแต่ งกายนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย (ภาคสมทบ)
นักศึกษาหญิง
1. เสื้ อเชิ้ตสี ขาว แบบสุภาพ ไม่รัดรู ปและไม่หลวมเกินไป
1.
ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกิ นสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด
แขนสั้นเหนื อข้อศอก ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสี เงิ น
ลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเสื้ อมีความยาว
เพี ยงพอสาหรั บให้กระโปรงทับ ได้ เวลาสวมให้สอด
ชายเสื้ อไว้ในกระโปรงให้เรี ยบร้อย
2. เข็มกลัดเสื้ อตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยกลัดบนอกเสื้ อ
2.
เบื้องซ้าย
3. กระโปรงแบบสุภาพ ไม่รัดรู ป ยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อเรี ยบ
ไม่มีลวดลาย สี กรมท่าหรื อสี ดา
3.
4. ห้ามทาสี ผม
4.
5. เข็มขัดหนังสี ดาหรื อสี น้ าตาล หัวเข็มขัดสี เงิ น ปะหน้า
นูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และชื่อมหาวิทยาลัย มี
ปลอกสี เดียวกับเข็มขัด สาหรับสอดปลายเข็มขัด
5.
6. รองเท้า หุ ้ม ส้น สี ด า หรื อ สี สุ ภ าพ ไม่ มี ล วดลาย ทรง
6.
สุภาพ
ตัวอย่ าง
ตัวอย่ าง

นักศึกษาชาย
เสื้ อเชิ้ตสี ขาว ทรงสุภาพ แขนสั้นเพียงข้อศอกไม่ผา่ ปลาย
แขนหรื อ แขนยาวติ ด กระดุ ม ปลายแขนถึ ง ข้อ มื อ ไม่ มี
ลวดลาย ไม่ บ างเกิ น สมควร ผ่าอกตรงโดยตลอด ติ ด
กระดุม มีกระเป๋ าขนาดพอเหมาะที่ อกเสื้ อ เบื้ องซ้าย ตัว
เสื้ อมีความยาวเพียงพอสาหรับให้กางเกงทับได้โดยเวลา
สวมให้สอดชายเสื้ อไว้ในกางเกง ให้เรี ยบร้อย
กางเกงขายาว แบบสากล ทรงสุ ภาพ ไม่รัดรู ป มีหูเข็ม
ขัดเย็บด้วยผ้าสี เดียวกับกางเกงไม่พบั ปลายขา ผ้าเนื้ อเรี ยบ
ไม่มีลวดลาย สี กรมท่าหรื อสี ดา
ทรงผมสุภาพ
เข็ ม ขั ด หนั ง สี ด า หั ว เข็ ม ขั ด สี เงิ น ปะหน้ า นู น ตรา
สัญ ลัก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลัย และชื่ อ มหาวิท ยาลัย มี ป ลอกสี
เดียวกับเข็มขัด สาหรับสอดปลายเข็มขัด
ถุงเท้าสี ดาหรื อสี ที่กลมกลืนกับรองเท้าไม่มีลวดลาย
รองเท้าหุม้ ส้นสี ดา ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

การแต่ งกายนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย (ภาคสมทบ)
นักศึกษาหญิง
** นักศึกษาทีท่ างานแล้ ว อนุโลมให้ สวมชุดทางาน ดังนี้
1. กระโปรงทรงสุภาพ หรื อสวมกางเกง
ทรงสุภาพไม่ อนุญาตให้ สวมกางเกงยีนส์
2. หากสวมเสื้ อยืดให้สวมเสื้ อสูททับ
3. รองเท้าหุม้ ส้นสี ดาหรื อสี สุภาพ
4. อนุญาตให้นกั ศึกษาภาคสมทบสวมเสื้ อกิจกรรมสี เหลืองกับ
กระโปรงได้เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น

นักศึกษาชาย
** นักศึกษาทีท่ างานแล้ ว อนุโลมให้ สวมชุดทางาน ดังนี้
1. กางเกงสแล็คทรงและสี สุภาพ
ไม่ อนุญาตให้ สวมกางเกงยีนส์
2. หากสวมเสื้ อยืดให้สวมเสื้ อสูททับ
3. รองเท้าหุม้ ส้นสี ดา
4. ถุงเท้าสี ดา
5. อนุญาตให้สวมเสื้ อกิจกรรมสี เหลืองกับกางเกงสี ดา ทรงสุภาพ
เท่านั้น

