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Udonthani  College Of Business Administration and Tourism 

 

ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษา 
     

 

 

เคร่ืองแบบนักเรียน นักศึกษา (ชุดปกติ)การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษาชาย ทั้งระดับปวช. และ ปวส. 
1. ทรงผม  
       ต้องเป็นผมส้ัน ด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม เช่น แบบทรงผมรองทรง สีผมเป็นสีธรรมชาติ 
2. เสื้อ  
       เป็นแบบเส้ือเช้ิตคอต้ัง ผ้าสีขาวไม่มีลวดลายไม่บางเกินควรแขนส้ัน ผ่าหน้าตลอดสาบท่ีอกเส้ือกว้าง  
4 ซม. แขนส้ัน ปล่อยธรรมดายาวเพียงเหนือ ข้อศอก มีกระเป๋าขนาดกว้างต้ังแต่ 8-12 ซม. และลึกตั้งแต่ 
10-13 ซม. พอเหมาะกับขนาดเส้ือจํานวน 1 กระเป๋า ท่ีระดับราวนมด้านซ้าย สวมทับชายเส้ือไว้ในกางเกงให้
เห็นเข็มขัด ไม่พับแขนเส้ือ 
3. กางเกง  
       เป็นแบบสากล ทรงสุภาพ แบบไม่รัดรูป สีกรมท่า เฉพาะนักศึกษา ระดับ ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์ ใช้
กางเกงสีดํา (ห้ามใช้กางเกงยีนส์ หรือผ้าสีอื่น) มีห่วงกว้าง 1 ซม. สําหรับสอดเข็มขัด ขายาวถึงข้อเท้าเมื่อยืน
ตรง ปลายขาวัดโดยรอบ ไม่ตํ่ากว่า 16 นิ้ว และไม่เกิน 18 นิ้ว ไม่พับปลายขาออก ผ่าตรงส่วนหน้า มีกระเป๋า
ตามแนวตะเข็บด้านข้างละ 1 กระเป๋า กระเป๋าหลังเจาะไม่มีฝาปิด  
4. เข็มขดั  
       ใช้เข็มขัดหนังสีดํากว้าง 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลาย หัวเข็มขัดโลหะตรา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี 
5. รองเท้าและถุงเท้า  
       ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือผ้าใบชนิดเชือกผูกสีดํา ไม่มีลวดลาย และถุงเท้าสีดําไม่มีลวดลาย 
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เคร่ืองแบบนักเรียน นักศึกษา (ชุดปกติ)การแต่งกายของนักเรียน นักศึกษาหญิง ทั้งระดับปวช. และ ปวส.
1. ทรงผม 
       ให้ไว้ผมส้ันหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ต้องรวบให้เรียบร้อย สีผมสีธรรมชาติ 
2. เสื้อ  
       เป็นแบบเช้ิตทรงสุภาพ สีขาวไม่มีลวดลายไม่บางจนเกินไป แขนส้ัน ผ่าหน้าตลอดตัวเส้ือ ไม่มีกระเป๋า ติด
กระดุมตามแบบของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี 4 เม็ด ไม่ติดกระดุมคอ สอดชายเส้ือไว้
ในกระโปรงให้เห็นเข็มขัด ติดเข็มกลัด โลหะดุน เครื่องหมายวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ท่ีหน้าอกเส้ือด้านขวา ต้องใส่เส้ือซับในสีขาวหรือเส้ือบังทรงสีขาว ห้ามปล่อย
ชายเส้ือออกนอกกระโปรง 
3. กระโปรง  
       ผ้าสีกรมท่า แบบกระโปรงป้ายข้างธรรมดาเกล็ดเดียว ยาวคลุมเข่า โดยตํ่ากว่าเข่าประมาณ 5 นิ้ว มีขอบ
เอว ไม่รัดรูปจนเกินไป สําหรับนักเรียนระดับ ปวช. ผ้าสีกรมท่า ทรงตรงยาวคลุมเข่า ผ่าหลังโดย ตํ่ากว่าเข่า
ประมาณ 5 นิ้ว มีขอบเอว ไม่รัดรูปจนเกินไป สําหรับนักศึกษาระดับ ปวส. 
4. เข็มขดั  
       ใช้เข็มขัดหนังสีดํากว้าง 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลาย หัวเข็มขัดโลหะตรา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี 
 
5. รองเท้า ใช้แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมนสีดํา แบบสุภาพไม่มีลวดลาย พื้นรองเท้าไม่ต้องหนา ส้นสูงไม่
เกิน 3 ซม. ไม่ต้องสวมถุงเท้า 
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เคร่ืองแบบชุดฝึกงานนักเรียน นักศึกษาชาย ทั้งระดับปวช. และ ปวส.  
1. เสื้อ  
       - ระดับ ปวช. สีกรมท่าซึ่งเป็นสีเดียวกับสีกางเกง ปกเส้ือแบบฮาวาย มีกระเป๋า ระดับราวนมเบื้องซ้าย 1 
กระเป๋า และกระเป๋าระดับเอวอีก 2 กระเป๋า ให้มีขนาดพอดีกับตัวเส้ือ ด้านหลังมีจีบและผ้าคาดจีบขนาด 3 
ซม. เส้ือยาวถึงกระเป๋ากางเกง ท่ีระดับราวนมปักช่ือ นามสกุลเป็น ภาษาไทย ตัวอักษรสูง 1.5 ซม. และปัก
เครื่องหมายประจําแผนก ให้เรียบร้อยบนกระเป๋า ราวนมเบ้ืองซ้าย และท่ีขอบฝากระเป๋า ด้านบน ปักช่ือ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี  
       - ระดับ ปวส. ใช้เส้ือชุดฝึกงานแบบเดียวกับระดับ ปวช. แต่ใช้สีตามแบบท่ีวิทยาลัยกําหนด 
2. กางเกง  
       เป็นแบบสากล ทรงสุภาพ แบบไม่รัดรูป สีกรมท่า เฉพาะนักศึกษาระดับ ปวส.สาขาวิชาช่างยนต์ ใช้
กางเกงสีดํา (ห้ามใช้กางเกงยีนส์ หรือผ้าสีอื่น) มีห่วงกว้าง 1 ซม. สําหรับสอดเข็มขัด ขายาวถึงข้อเท้าเมื่อยืน
ตรง ปลายขาวัดโดยรอบไม่ตํ่ากว่า 16 นิ้ว และ ไม่เกิน 18 นิ้ว ไม่พับปลายขาออก ผ่าตรงส่วนหน้า มีกระเป๋า
ตามแนวตะเข็บ ด้านข้างละ 1 กระเป๋า กระเป๋าหลังเจาะไม่มีฝาปิด 
3. เข็มขดั 
        ใช้เข็มขัดหนังสีดํากว้าง 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับ สอดปลาย หัวเข็มขัดโลหะตรา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี 
4. รองเท้าและถุงเท้า  
       ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือผ้าใบชนิดเชือกผูก ไม่มีลวดลายและถุงเท้าสีดําไม่มีลวดลาย 
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เคร่ืองแบบชุดฝึกงานนักเรียน นักศึกษาหญิง ทั้งระดับปวช. และ ปวส.  
1. เสื้อ  
       - ระดับ ปวช. สีประจําแผนก ปกเส้ือแบบฮาวาย มีกระเป๋าระดับราวนมเบ้ืองซ้าย 1 กระเป๋า และ
กระเป๋าระดับเอวอีก 2 กระเป๋า ให้มีขนาดพอดีกับตัวเส้ือ ด้านหลังมีจีบและผ้าคาดจีบขนาด 3 ซม. เส้ือยาวถึง
กระเป๋ากางเกง ท่ีระดับราวนมปักช่ือ นามสกุลเป็นภาษาไทย ตัวอักษรสูง 1.5 ซม. และปักเครื่องหมายประจํา
แผนกให้เรียบร้อย บนกระเป๋าราวนมเบ้ืองซ้าย และท่ีขอบฝากระเป๋าด้านบน ปักช่ือ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
การท่องเท่ียวอุดรธานี  
       - ระดับ ปวส. ใช้เส้ือชุดฝึกงานแบบเดียวกับระดับ ปวช.  
2. กางเกง หรือ กระโปรง 
       ระดับ ปวช. และ ปวส. แบบสากล ทรงสุภาพ แบบไม่รัดรูป สีกรมท่า (ห้ามใช้กางเกงยีนส์ หรือผ้าสีอื่น) 
มีห่วงกว้าง 1 ซม. สําาหรับ สอดเข็มขัด ขายาวถึงข้อเท้าเมื่อยืนตรง ปลายขาวัดโดยรอบไม่ตํ่ากว่า 14 นิ้ว 
และไม่เกิน 18 นิ้ว ไม่พับปลายขาออก ผ่าตรงส่วนหน้า มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บด้านข้างละ 1 กระเป๋า 
กระเป๋าหลังเจาะไม่มีฝาปิด  
3. เข็มขัด  
       ระดับ ปวช. และ ปวส. ใช้เข็มขัดหนังสีดํากว้าง 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลาย หัว
เข็มขัดโลหะตราวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี 
4. รองเท้า  
       ระดับ ปวช. และ ปวส. รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือผ้าใบชนิดเชือกผูก ไม่มีลวดลายและถุงเท้าสีดําไม่มี
ลวดลาย 
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เคร่ืองแบบชุดพิธีการนักเรียน นักศึกษาชาย ทั้งระดับปวช. และ ปวส. 
1. เสื้อ  
       เป็นแบบเส้ือเช้ิตคอต้ัง ผ้าสีขาวไม่มีลวดลายไม่บางเกินควร แขนยาว พอดีถึงข้อมือ ผ่าหน้าตลอดสาบท่ี
อกเส้ือกว้าง 4 ซม. มีกระเป๋าขนาดกว้างต้ังแต่ 8-12 ซม. และลึกตั้งแต่ 10-13 ซม. พอเหมาะกับขนาดเส้ือ
จํานวน 1 กระเป๋าท่ีระดับราวนมด้านซ้าย สวมทับชายเส้ือไว้ในกางเกงให้เห็นเข็มขัดไม่พับแขนเส้ือ 
2. กางเกง 
       กางเกงแบบสากล ทรงสุภาพ แบบไม่รัดรูป สีกรมท่า เฉพาะ นักศึกษาระดับ ปวส.สาขาวิชาเครื่องกลฯ 
ใช้กางเกง สีดํา (ห้ามใช้กางเกงยีนส์ หรือผ้าสีอื่น) มีห่วงกว้าง 1 ซม. สําหรับสอดเข็มขัด ขายาวถึงข้อเท้าเมื่อ
ยืนตรง ปลายขาวัด โดยรอบไม่ตํ่าากว่า 16 นิ้ว และไม่เกิน 18 นิ้ว ไม่พับปลาย ขาออก ผ่าตรงส่วนหน้า มี
กระเป๋าตามแนวตะเข็บด้านข้างละ 1 กระเป๋า กระเป๋าหลังเจาะไม่มีฝาปิด  
3. เนคไทสีกรมท่า 
       ขนาดมาตรฐานสากล ติดเข็มกลัดเนคไทโลหะ ดุนตราวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. 
4. เขม็ขดั 
       ใช้เข็มขัดหนังสีดํา กว้าง3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับ เข็มขัดสําหรับสอดปลาย หัวเข็มขัดโลหะตรา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี 
5. รองเท้าและถุงเท้า 
       ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือผ้าใบชนิดเชือกผูก ไม่มีลวดลายและถุงเท้าสีดําไม่มีลวดลาย 
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เคร่ืองแบบชุดพิธีการนักเรียน นักศึกษาหญิง ทั้งระดับปวช. และ ปวส. 
1. เสื้อ  
       แบบเช้ิตทรงสุภาพ สีขาวไม่มีลวดลายไม่บางจนเกินไป แขนยาวพอดี ถึงข้อมอื ผ่าหน้าตลอดตัวเส้ือ ไม่มี
กระเป๋า ติดกระดุมตามแบบของ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี 4 เม็ด ไม่ติดกระดุมคอ 
สอดชายเส้ือไว้ในกระโปรง ให้เห็นเข็มขัด ติดเข็มกลัดโลหะดุนเครื่องหมายวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ท่องเท่ียวอุดรธานี เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ท่ีหน้าอกเส้ือด้านขวา ต้องใส่เส้ือซับในสีขาว หรือเส้ือบังทรงสี
ขาว 
2. กระโปรง  
       ผ้าสีกรมท่า แบบกระโปรงป้ายข้างธรรมดาเกล็ดเดียว สําหรับนักเรียนระดับ ปวช. และแบบกระโปรง
ทรงตรง ผ่าหลัง ยาวคลุมเข่า โดยตํ่ากว่าเข่าประมาณ 5 นิ้ว มีขอบเอว ไม่รัดรูปจนเกินไป สําหรับนักศึกษา
ระดับ ปวส. 
3. เนคไท  
       สีกรมท่าขนาดมาตรฐานสากล ติดเข็มกลัดเนคไทโลหะ ดุนตราวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว
อุดรธานี เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. 
4. เข็มขดั  
       ใช้เข็มขัดหนังสีดํากว้าง 3.5 ซม.มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสําหรบั สอดปลาย หัวเข็มขัดโลหะตรา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี 
5. รองเท้า  
       ใช้รองเท้าแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมนสีดํา แบบสุภาพไม่มีลวดลาย พื้นรองเท้าไม่ต้องหนา ส้นสูงไม่
เกิน 2 นิ้ว ไม่ต้องสวมถุงเท้าหมายเหตุ ชุดเครื่องแบบพิธีการเฉพาะในวันสําคัญตามท่ีวิทยาลัยฯ กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มอืนักเรียนนักศกึษา 

วทิยาลยับรหิารธรุกิจและการท่องเท่ียวอดุรธานี 
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ข้อห้ามในการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา และข้อปฏิบัติเพิ่มเติมของนักเรียนนักศึกษา 
1. ห้ามดัดผม ย้อมสีผม และดัดแปลงทรงผม 
2. ห้ามไว้จอน ไว้หนวดและเครา 
3. ห้ามติดกิ๊บ ท่ีคาดผม  
4. ห้ามใส่หมวก แว่นตา (ยกเว้นแว่นสายตา) 
5. ห้ามใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ เลสข้อมือ ต่างหู แหวน 
6. ห้ามไว้เล็บมือเล็บเท้า 
7. ห้ามพับแขนเส้ือ 
8. ห้ามใส่กางเกงฟิต เดฟ กางเกงยีนส์  
9. ห้ามใส่กระโปรงฟิตและส้ันจนเกินไป 
10. ห้ามสวมเส้ืออื่นทับชุดนักเรียน นักศึกษา (ยกเว้นเส้ือกันหนาว) 
11. ห้ามเจาะล้ิน เจาะจมูก  
12. ห้ามนักศึกษาชายเจาะหู 
13. ห้ามสักตามร่างกาย 
14. ห้ามถอดเส้ือหรือปล่อยชายเส้ือในห้องเรียน บริเวณวิทยาลัยหรือในท่ีสาธารณะ 
15. ห้ามปักเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากท่ีวิทยาลัยกําหนดไว้ 
16. นักเรียน นักศึกษาหญิง ห้ามสวมเส้ือสีขาวร่วมกับกางเกง 
17. นักเรียนสวมใส่ผ้าปิดปากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในและนอกวิทยาลัยฯ  
18. นักเรียนล้างมือบ่อยๆ หรือ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
19. นักเรียนต้องตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิทุกครั้งเมื่อเข้าวิทยาลัยฯ 
20. นักเรียนจอดรถจักรยานยนต์ท่ีท่ีวิทยาลัยฯกําหนดอย่างเคร่งครัด 

 

 

 


