
การแต่งกายนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  (ภาคปกต)ิ 

นักศึกษาหญงิ  ช้ันปีที ่ 1  (หลกัสูตร  4  ปี) 
นักศึกษาชาย  ช้ันปีที ่1-4  หลกัสูตร 4 ปี 

และเทยีบโอน 

นักศึกษาหญิง 
        1.  เส้ือเช้ิตสีขาว  แบบสุภาพ  ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป  
ไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินสมควร  ผา่อกตรงโดยตลอด  แขนสั้น
เหนือขอ้ศอก  ไม่ผา่ปลายแขน  ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตรา
สญัลกัษณ์มหาวทิยาลยั  ตวัเส้ือมีความยาวเพียงพอส าหรับให้
กระโปรงทบัได ้ เวลาสวมใหส้อดชายเส้ือไวใ้นกระโปรงให้
เรียบร้อย 

2.  เขม็กลดัเส้ือตราสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยั  กลดับนอกเส้ือ 
เบ้ืองซา้ย   กระโปรงจีบรอบสีด า   
        3.  หา้มท าสีผม 

4.  เขม็ขดัหนงัสีด าหรือสีน ้ าตาล  หวัเขม็ขดัสีเงิน  ปะหนา้นูน 
ตราสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยั  และช่ือมหาวทิยาลยั มีปลอกสีเดียวกบั
เขม็ขดั  ส าหรับสอดปลายเขม็ขดั 

5.  รองเทา้ผา้ใบสีขาว  สวมถุงเทา้สีขาว (ไม่มีลาย) 

ตวัอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาชาย 
1.  เส้ือเช้ิตสีขาว  ทรงสุภาพ  แขนสั้นเพียงขอ้ศอกไม่ผา่ปลาย 

แขนหรือแขนยาวติดกระดุมปลายแขนถึงขอ้มือ  ไม่มีลวดลาย  ไม่
บางเกินสมควร  ผ่าอกตรงโดยตลอด  ติดกระดุม  มีกระเป๋าขนาด
พอเหมาะท่ีอกเส้ือ เบ้ืองซา้ย  ตวัเส้ือมีความยาวเพียงพอส าหรับให้
กางเกงทบัไดโ้ดยเวลาสวมใหส้อดชายเส้ือไวใ้นกางเกง ใหเ้รียบร้อย 

2.  กางเกงขายาว  แบบสากล  ทรงสุภาพ  ไม่รัดรูป  มีหูเขม็ขดั 
เยบ็ดว้ยผา้สีเดียวกบักางเกงไม่พบัปลายขาผา้เน้ือเรียบไม่มีลวดลาย  
สีกรมท่าหรือสีด า 

3.  ทรงผมสุภาพ 
4.  เขม็ขดัหนงัสีด า  หวัเขม็ขดัสีเงิน  ปะหนา้นูนตราสญัลกัษณ์ 

มหาวทิยาลยัและช่ือมหาวทิยาลยั มีปลอก สีเดียวกบัเข็มขดั  ส าหรับ
สอดปลายเขม็ขดั 
       5.  ถุงเทา้สีด าหรือสีท่ีกลมกลืนกบัรองเทา้ไม่มีลวดลาย 
รองเทา้หุม้สน้สีด าหรือสีสุภาพ  ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ 

ห้ามสวมเส้ือยดื  กางเกงยนีส์และเส้ือฝึกงาน 
 

 

 



การแต่งกายนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  (ภาคปกต)ิ 

นักศึกษาหญงิ  ช้ันปีที ่ 1 
(หลกัสูตรเทียบโอนภาคปกติ) 

นักศึกษาหญงิ  ช้ันปีที ่ 2-4 
(หลกัสูตร  4  ปี  และเทยีบโอนภาคปกติ) 

1.  เส้ือเช้ิตสีขาว  แบบสุภาพ  ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป  
ไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินสมควร  ผา่อกตรงโดยตลอด  แขนสั้น
เหนือขอ้ศอก  ไม่ผา่ปลายแขน  ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตรา
สญัลกัษณ์มหาวทิยาลยั  ตวัเส้ือมีความยาวเพียงพอส าหรับให้
กระโปรงทบัได ้ เวลาสวมใหส้อดชายเส้ือไวใ้นกระโปรงให้
เรียบร้อย 

2.  เขม็กลดัเส้ือตราสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยั  กลดับนอกเส้ือ 
เบ้ืองซา้ย 

3.   กระโปรงแบบสุภาพ  ไม่รัดรูป  ยาวเสมอเข่า  ผา้เน้ือเรียบ 
ไม่มีลวดลาย  สีกรมท่าหรือสีด า 
        4.  หา้มท าสีผม 

5.  เขม็ขดัหนงัสีด าหรือสีน ้ าตาล  หวัเขม็ขดัสีเงิน  ปะหนา้นูน 
ตราสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยั  และช่ือมหาวทิยาลยั  มีปลอกสี
เดียวกบัเขม็ขดั  ส าหรับสอดปลายเขม็ขดั 

6.  รองเทา้หุม้สน้สีด า  ไม่มีลวด  ลาย  ทรงสุภาพ 
ตวัอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เส้ือเช้ิตสีขาว  แบบสุภาพ  ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป  
ไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตรงโดยตลอด  แขนสั้ น
เหนือขอ้ศอก  ไม่ผ่าปลายแขน  ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  ตัวเส้ือมีความยาวเพียงพอส าหรับให้
กระโปรงทับได้  เวลาสวมให้สอดชายเส้ือไวใ้นกระโปรงให้
เรียบร้อย 

2.  เขม็กลดัเส้ือตราสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยักลดับนอกเส้ือ 
เบ้ืองซา้ย 

3.  กระโปรงแบบสุภาพ  ไม่รัดรูป  ยาวเสมอเข่า  ผา้เน้ือเรียบ 
ไม่มีลวดลาย  สีกรมท่าหรือสีด า 
หา้มท าสีผม 

4.  เขม็ขดัหนงัสีด าหรือสีน ้ าตาล  หวัเขม็ขดัสีเงิน  ปะหนา้ 
นูนตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลยั  และช่ือมหาวิทยาลยั  มีปลอกสี
เดียวกบัเขม็ขดั  ส าหรับสอดปลายเขม็ขดั 

5.  รองเทา้หุม้สน้สีด า  ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ 
ตวัอย่าง 
 

**หมายเหตุ   นักศึกษาแต่งกายตามเพศหญิงและชายเท่านัน้ 

 

 



 

การแต่งกายนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  (ภาคสมทบ) 

นักศึกษาหญงิ   นักศึกษาชาย   

1. เส้ือเช้ิตสีขาว  แบบสุภาพ  ไม่รัดรูปและไม่หลวมเกินไป   
ไม่มีลวดลาย  ไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตรงโดยตลอด  
แขนสั้นเหนือขอ้ศอก  ไม่ผ่าปลายแขน  ติดกระดุมสีเงิน
ลายดุนนูนตราสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยั  ตวัเส้ือมีความยาว
เพียงพอส าหรับให้กระโปรงทับได้  เวลาสวมให้สอด
ชายเส้ือไวใ้นกระโปรงใหเ้รียบร้อย 

2. เข็มกลดัเส้ือตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลยักลดับนอกเส้ือ
เบ้ืองซา้ย 

3. กระโปรงแบบสุภาพ  ไม่รัดรูป  ยาวเสมอเข่า  ผา้เน้ือเรียบ
ไม่มีลวดลาย  สีกรมท่าหรือสีด า 

4. หา้มท าสีผม 
5. เข็มขดัหนังสีด าหรือสีน ้ าตาล  หัวเข็มขดัสีเงิน  ปะหน้า

นูนตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลยั  และช่ือมหาวิทยาลยั  มี
ปลอกสีเดียวกบัเขม็ขดั  ส าหรับสอดปลายเขม็ขดั 

6. รองเท้าหุ้มส้นสีด า  หรือสีสุภาพ  ไม่มีลวดลาย  ทรง
สุภาพ 

ตวัอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เส้ือเช้ิตสีขาว  ทรงสุภาพ  แขนสั้นเพียงขอ้ศอกไม่ผ่าปลาย
แขนหรือแขนยาวติดกระดุมปลายแขนถึงข้อมือ  ไม่มี
ลวดลาย  ไม่บางเกินสมควร  ผ่าอกตรงโดยตลอด  ติด
กระดุม  มีกระเป๋าขนาดพอเหมาะท่ีอกเส้ือ เบ้ืองซ้าย  ตวั
เส้ือมีความยาวเพียงพอส าหรับให้กางเกงทบัไดโ้ดยเวลา
สวมใหส้อดชายเส้ือไวใ้นกางเกง ใหเ้รียบร้อย 

2. กางเกงขายาว  แบบสากล  ทรงสุภาพ  ไม่รัดรูป  มีหูเข็ม
ขดัเยบ็ดว้ยผา้สีเดียวกบักางเกงไม่พบัปลายขา  ผา้เน้ือเรียบ
ไม่มีลวดลาย  สีกรมท่าหรือสีด า 

3. ทรงผมสุภาพ 
4. เข็มขัดหนังสีด า   หัว เข็มขัดสี เ งิน  ปะหน้า นูนตรา

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและช่ือมหาวิทยาลัย มีปลอกสี
เดียวกบัเขม็ขดั  ส าหรับสอดปลายเขม็ขดั 

5. ถุงเทา้สีด าหรือสีท่ีกลมกลืนกบัรองเทา้ไม่มีลวดลาย 
6. รองเทา้หุม้สน้สีด า  ไม่มีลวดลาย  ทรงสุภาพ 

 
ตวัอย่าง 
 

 

 

 

 



 

การแต่งกายนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย  (ภาคสมทบ) 

นักศึกษาหญงิ   นักศึกษาชาย   

 
** นักศึกษาทีท่ างานแล้ว  อนุโลมให้สวมชุดท างาน  ดงันี ้
1.  กระโปรงทรงสุภาพ หรือสวมกางเกง 
ทรงสุภาพไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยนีส์ 
2.  หากสวมเส้ือยดืใหส้วมเส้ือสูททบั 
3.  รองเทา้หุม้สน้สีด าหรือสีสุภาพ 
4.  อนุญาตใหน้กัศึกษาภาคสมทบสวมเส้ือกิจกรรมสีเหลืองกบั
กระโปรงไดเ้ฉพาะวนัอาทิตยเ์ท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** นักศึกษาทีท่ างานแล้ว  อนุโลมให้สวมชุดท างาน  ดงันี ้
1.  กางเกงสแลค็ทรงและสีสุภาพ 
ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงยนีส์ 
2. หากสวมเส้ือยดืใหส้วมเส้ือสูททบั 
3.  รองเทา้หุม้สน้สีด า 
4.  ถุงเทา้สีด า 
5.  อนุญาตใหส้วมเส้ือกิจกรรมสีเหลืองกบักางเกงสีด า ทรงสุภาพ 
เท่านั้น 

 

 


