
 
 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
เรื่อง ก าหนดเครื่องแบบ นักเรียน นักศึกษา และสีประจ าแผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

-------------------------------- 
  ด้วย วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้เปล่ียนแปลงเครื่องแบบการแต่งกายของ  นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส. 
ในปีการศึกษา 2563 นั้น คณะกรรมการงานปกครองและคณะกรรมการสถานศึกาษา ได้ก าหนดให้แผนกวิชาได้มีสี
ประจ าแผนก ดังนี้ 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                 รูปแบบตราสัญญาลักษณ์ในการใช้ธงประจ าแผนก ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

แผนกวิชา ช่ือสี สี 
ช่างยนต์ สีแดง  
ช่างกลโรงงาน สีเขียว  
ช่างเช่ือมและ NDT สีน้ าตาล  
ช่างไฟฟ้า สีฟ้า  
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์ สีม่วง  
เทคนิคคอมพิวเตอร์ สีเทา  
การบัญชี สีชมพู  
การตลาด สีโอรส  
การจัดการโลจิสติกส์/ธุรกิจค้าปลีก สีส้ม  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สีเหลือง  
การโรงแรม สีบานเย็น  
การท่องเท่ียว สีแดงเลือดนก  

 การบัญชี 



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา    
การแต่งกายที่ถูกระเบียบ ระดับปวช. (อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ชาย, หญิง) 

                               
                   ผม รองทรงสูง ด้านบนและด้านหน้ายาว                                                                         ผมแบบทรงสุภาพ รวบผมผูกโบว์ เห็นใบหูทั้ง  

     ไม่เกิน 4 ซม.             2 ข้าง โบว์ใช้สีด้า, สีน้้าเงิน,สีน้้าตาล เท่าน้ัน 
 

     เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต แขนสั้นปักชื่อย่อ         เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต แขนสั้น (ไม่รัดรูป)  
     แผนก,ชื่อ-นามสกุลตรงอกเสื้อด้านขวา         ปักชื่อช่อแผนก ชื่อ-นามสกุลที่อกเสื้อด้านขวา 
                ใส่ตุ้งต้ิง ,ติดเข็มกลัด, ติดกระดุมเสื้อ ตามท่ีวิทยาลัยฯ         
            ก้าหนด 

 
     เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตรา                                 เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตรา 
     ของวิทยาลัยฯ เท่าน้ัน         ของวิทยาลัยฯ เท่าน้ัน 

 
     กางเกง สีกรมท่า (ผ้าโทเร) ทรงสภุาพมีจีบ  กระโปรง สีกรมท่า (ผ้าโทเร) แบบพับจีบหน้า 2 
     2 จีบ ด้านหน้าท้ัง 2 ข้าง ปลายขากางเกง  จีบ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง กระโปรงยาวคลุม 
     กว้างไม่ต้่ากว่า 8 น้ิวครึ่ง    เข่า 3 น้ิว 

 
     ถุงเท้า สีด้าล้วนยาวคลุมตาตุ่ม  รองเท้า หนัง (คัชชสูีด้า) แบบหุ้มส้น 
     รองเท้า ผ้าใบสีด้าล้วน แบบหุ้มส้น  หุ้มปลายเท้า มีส้นสูง 1.5 – 2.5 น้ิว 
     ชนิดผูกเชือก  ส้นรองเท้าไม่เรียวแหลม 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  การแต่งกายที่ถูกระเบียบ ระดับปวส. (อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ชาย, หญิง) 

  
     ผมรองทรงต้่า ด้านบนและด้านหน้ายาว                                                                       ผมแบบทรงสุภาพ รวบผมผูกโบว์ เห็นใบหูทั้ง  
     ไม่เกิน 4 ซม.           2 ข้าง โบว์ใช้สีด้า, สีน้้าเงิน,สีน้้าตาล เท่าน้ัน 

 
     เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต แขนยาวติดป้ายชื่อ  เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต แขนสั้น (ไม่รัดรูป)  
     แผนก,ชื่อ-นามสกุลตรงอกเสื้อด้านขวา  ใส่เนทไท          ป้ายชื่อสีด้าพิมพ์แผนก ชื่อ-นามสกุลที่อกเสื้อ 
     ตาท่ีวิทยาลัยก้าหนด  ด้านขวา ใส่ตุ้งต้ิง ,ติดเข็มกลัด, ติดกระดุมเสื้อ  

 
 เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตรา                          เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตรา 
 ของวิทยาลัยฯ เท่าน้ัน  ของวิทยาลัยฯ เท่าน้ัน 

 
 กางเกง สีฟ้าอมเทาหรือที่วิทยาลัยฯก้าหนด                          กระโปรง ทรงเอ สีด้า ทวิชหลัง (ไม่ผ่า)  
 (ผ้าโทเร) ทรงสุภาพมีจีบ 2 จีบด้านหน้าท้ัง 2 ข้าง  กระโปรงยาวคลุมเข่าอย่างน้อย 3 น้ิว  
  ปลายขากางเกงกว่าง 8 น้ิวครึ่ง                                                                                                                                  

 
 ถุงเท้า สีด้าล้วน ยาวคลุมตาตุ่ม  รองเท้า หนัง (คัชชสูีด้า) แบบหุ้มส้น 
     รองเท้า หนังสีด้าล้วน แบบหุ้มส้น             หุ้มปลายเท้า มีส้นสูง 1.5 – 2.5 น้ิว 
     ชนิดผูกเชือก          ส้นรองเท้าไม่เรียวแหลม 
 
 
                                                                                                                                  



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา            
  การแต่งกายที่ถูกระเบียบ ระดับปวช., ปวส. (อุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ชาย, หญิง) 

 ชุดฝึกประสบการณ์ ระดับ ปวช.  ชุดฝึกประสบการณ์ ระดับ ปวส.  
 
 ผม รองทรงสงู ด้านบนและด้านหน้ายาว  ผมรองทรงต้่า ด้านบนและด้านหน้ายาว                                                                               
 ไม่เกิน 4 ซม.  ไม่เกิน 4 ซม. 

 
 เสื้อฝึกงาน สีกรมท่า ปักตัวย่อของแผนก และ   เสื้อฝึกงาน สีฟ้าอมเทา แขนสั้น ปักชื่อย่อ 
 ชื่อ-นามสกุล ด้านขวาของอกเสื้อ มีตราท่ีวิทยาลัยฯ  นามสกุลเต็ม (ภาษาอังกฤษ)สีเหลือง ด้านขวา 
 ก้าหนดไว้ติดกระเป๋าด้านซ้าย ขอบกระเป๋าด้านบน  ของอกเสื้อ มีตราวิทยาลัย ติดกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย 
 มีแถบสีของแผนก มีชื่อวิทยาลัยฯ ด้วยไหมสี  ด้านซ้าย ขอบกระเป๋าด้านบนมีแถบสีของแผนก 
 ขาว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ปักชื่อวิทยาลัยฯภาษาอังกฤษ ด้วยไหมสีเหลือง 
        
 เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตรา                          เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตรา 
 ของวิทยาลัยฯ เท่าน้ัน   ของวิทยาลัยฯ เท่าน้ัน 

  
 กางเกง สีกรมท่า (ผ้าโทเร) ทรงสุภาพมีจีบ  กางเกง สีฟ้าอมเทาหรือที่วิทยาลัยฯก้าหนด 
 2 จีบ ด้านหน้าท้ัง 2 ข้าง ปลายขากางเกง   (ผ้าโทเร) ปลายขากางเกงกว่าง 8 น้ิวครึ่ง 
 กว้างไม่ต้่ากว่า 8 น้ิวครึ่ง   

 
 ถุงเท้า สีด้าล้วน คลุมตาตุ่ม  ถุงเท้า สีด้าล้วน คลุมตาตุ่ม 
 รองเท้า ผ้าใบสีด้าล้วน แบบหุ้มส้น  รองเท้า หนังสีด้าล้วน แบบหุ้มส้น 
 ชนิดผูกเชือก เท่าน้ัน  ชนิดผูกเชือก เท่าน้ัน 

 

                       การแต่งกายที่ถูกระเบียบ ระดับปวช., ปวส. (อุตสาหกรรม ชาย, หญิง แผนกช่างเช่ือม และ NDT)  
 ชุดฝึกประสบการณ์ ระดับ ปวช.  ชุดฝึกประสบการณ์ ระดับ ปวส.  
 
 ผม รองทรงสงู ด้านบนและด้านหน้ายาว  ผมรองทรงต้่า ด้านบนและด้านหน้ายาว                                                                               
 ไม่เกิน 4 ซม.  ไม่เกิน 4 ซม. 

 
 เสื้อฝึกงาน สีกรมท่าแขนยาว ปักตัวย่อของแผนก    เสื้อฝึกงาน สีฟ้าอมเทาแขนยาว ปักชื่อย่อ 
 ชื่อ-นามสกุล ด้วยไหมสีขาวด้านขวาของอกเสื้อ  นามสกุลเต็ม (ภาษาอังกฤษ) สีเหลือง ด้านขวา 
 มีตราท่ีวิทยาลัยฯก้าหนดไว้ติดกระเป๋าด้านซ้าย  ของอกเสื้อ มีตราวิทยาลัย ติดกระเป๋าเสื้อด้าน 
 ขอบกระเป๋าด้านบนมีแถบสีของแผนก มีชื่อ  ซ้าย ขอบกระเป๋าด้านบนมีแถบมีแถบสีของแผนก 
 วิทยาลัยฯ ด้วยไหมสีขาว  ปักชื่อวิทยาลัยฯภาษาอังกฤษ ด้วยไหมสีเหลือง 
        
 เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตรา                          เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตรา 
 ของวิทยาลัยฯ เท่าน้ัน   ของวิทยาลัยฯ เท่าน้ัน 

  
 กางเกง สีกรมท่า (ผ้าโทเร) ทรงสุภาพมีจีบ  กางเกง สีฟ้าอมเทาหรือที่วิทยาลัยฯก้าหนด 
 2 จีบ ด้านหน้าท้ัง 2 ข้าง ปลายขากางเกง   (ผ้าโทเร) ปลายขากางเกงกว่าง 8 น้ิวครึ่ง 
 กว้างไม่ต้่ากว่า 8 น้ิวครึ่ง   

 
 ถุงเท้า สีด้าล้วน คลุมตาตุ่ม  ถุงเท้า สีด้าล้วน คลุมตาตุ่ม 
 รองเท้า หนังเซฟต้ี สีด้าล้วน แบบหุ้มส้น  รองเท้า หนังเซฟต้ี สีด้าล้วน แบบหุ้มส้น 
 ชนิดผูกเชือก เท่าน้ัน  ชนิดผูกเชือก เท่าน้ัน 



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
การแต่งกายตามระเบียบ ระดับชั้น ปวช. การท่องเที่ยว (ชาย, หญิง) 

 
 ผม รองทรงสงู ด้านบนและด้านล่างยาวงไม่เกิน 4 ซม. ผม แบบทรงสุภาพ รวบผมติดเน็ต 
 เน็ตที่ใช้ สีด้า สีน้้าเงิน สีน้้าตาล แบบสุภาพเท่าน้ัน 
 
 เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต แขนสั้นปักชื่อแผนกและ ชื่อ เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต แขนสั้นพอดีตัว ปักชื่อ
 นามสกุลตรงอกเสื้อด้านขวา ติดเข็มกลัด ผูกเนทไท ปักชื่อแผนกและ ชื่อ นามสกุลตรงอกด้านขาว ติด 
 ตามแบบของวิทยาลัย ติดเข็มกลัดบนชื่อ ผูกผ้าพันคอตามแบบของวิทยาลัย 
 
 เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย 
 
 กางเกง สีกรมท่า(ผ้าโทเร) ทรงสุภาพมีจีบ 2 จีบ ด้าน กระโปรง สีกรมท่า (ผ้าโทเร) ทรงเอ ทวิชหลัง ชาย 
 หน้าท้ัง 2 ข้าง ปลายขากางเกงกว้างไม่ต้่ากว่า 8 น้ิวครึ่ง กระโปรงยาวต้่าลงมาจากเข่า 3 น้ิว 
 
 รองเท้า หนังสีด้าล้วนแบบหุ้มส้นชนิดผูกเชือกเท่าน้ัน รองเท้าหนัง (คัชชสูีด้า) แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า 
 ถุงเท้า สีด้าล้วน ยาวคลุมตาตุ่ม ส้นสูง1.5 - 2.5 น้ิว ส้นรองเท้าไม่เรียวแหลม ไม่พ้ืน 
 เตารีด หรือพ้ืนเรียบ (ไม่ก้ามะหยี่) 

 
 
 
 
 

การแต่งกายตามระเบียบ ระดับชั้น ปวช. การท่องเที่ยว (ชุดปฏิบัติ ชาย, หญิง)  
 
 ผม รองทรงสงู ด้านบนและด้านล่างยาวงไม่เกิน 4 ซม.         ผม แบบทรงสุภาพ รวบผมติดเน็ต 
 เน็ตที่ใช้ สีด้า สีน้้าเงิน สีน้้าตาล แบบสุภาพเท่าน้ัน 
 
 เสื้อขาวแขนยาวสวมเสื้อสูท สีกรมท่า แบบเข้ารูป เสื้อขาวแขนยาวสวมเสื้อสูท สีกรมท่า แบบ 
 ติดกระดุม ติดตราวิทยาลัยที่อกด้านขวา กระเป๋าหน้า  เข้ารูปติดกระดุม ติดตราวิทยาลัยที่อกด้านขวา  
 2 ข้าง ซ้าย-ขวา ผูกเนทไทสีแดงตามแบบของวิทยาลัย กระเป๋าหน้า 2 ข้าง ซ้าย-ขวา ผูกเนทไทสีแดงตาม 
  แบบของวิทยาลัย 
 
 เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย 
 
 กางเกง สีกรมท่า(ผ้าโทเร) ทรงสุภาพมีจีบ 2 จีบ ด้าน กระโปรง สีกรมท่า (ผ้าโทเร) ทรงเอ ทวิชหลัง ชาย 
 หน้าท้ัง 2 ข้าง ปลายขากางเกงกว้างไม่ต้่ากว่า 8 น้ิวครึ่ง กระโปรงยาวต้่าลงมาจากเข่า 3 น้ิว 
 
 รองเท้า หนังสีด้าล้วนแบบหุ้มส้นชนิดผูกเชือกเท่าน้ัน รองเท้า หนัง(คัชชสูีด้า) แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า 
 ถุงเท้า สีด้าล้วน ยาวคลุมตาตุ่ม ส้นสูง 1.5 – 2.5 น้ิว ส้นรองเท้าไม่เรียวแหลม ไม่ส้น 
 เตารีด หรือพ้ืนเรียบ (ไม่ก้ามะหย่ี) 

 
 



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
การแต่งกายตามระเบียบ ระดับชั้น ปวส. การท่องเที่ยว (ชาย, หญิง) 

 
 ผม รองทรงต่่า ด้านบนและด้านล่างยาวงไม่เกิน 4 ซม. ผม แบบทรงสุภาพ รวบผมติดเน็ต 
 เน็ตที่ใช้ สีด่า สีน่้าเงิน สีน่้าตาล แบบสุภาพเท่าน้ัน 
 
 เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต แขนสั้นปักชื่อแผนกและ ชื่อ เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต แขนสั้นพอดีตัว ติดป้ายชื่อ
 นามสกุลตรงอกเสื้อด้านขวา ติดเข็มกลัด ผูกเนทไท แผนกและ ชื่อ นามสกุลตรงอกด้านขาว  
 ตามแบบของวิทยาลัย ติดเข็มกลัดบนชื่อ ผูกผ้าพันคอตามแบบของวิทยาลัย 
 
 เข็มขัด หนังสีด่า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย เข็มขัด หนังสีด่า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย 
 
 กางเกง สีกรมท่า(ผ้าโทเร) ทรงสุภาพมีจีบ 2 จีบ ด้าน กระโปรง สีด่า (ผ้าโทเร) ทรงเอ ทวิชหลงั ชาย 
 หน้าท้ัง 2 ข้าง ปลายขากางเกงกว้างไม่ต่่ากว่า 8 น้ิวครึ่ง กระโปรงยาวต่่าลงมาจากเข่า 3 น้ิว 
 
 รองเท้า หนังสีด่าล้วนแบบหุ้มส้นชนิดผูกเชือกเท่าน้ัน รองเท้า หนัง(คัชชสูีด่า) แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า 
 ถุงเท้า สีด่าล้วน ยาวคลุมตาตุ่ม ส้นสูง 1.5 – 2.5 น้ิว ส้นรองเท้าไม่เรียวแหลม ไม่พ้ืน 
 เตารีด หรือพ้ืนเรียบ (ไม่ก่ามะหยี่) 

 
 
 
 
 

การแต่งกายตามระเบียบ ระดับชั้น ปวส. การท่องเที่ยว (ชุดปฏิบัติ ชาย, หญิง)  
 
 ผม รองทรงต่่า ด้านบนและด้านล่างยาวงไม่เกิน 4 ซม.         ผม แบบทรงสุภาพ รวบผมติดเน็ต 
 เน็ตที่ใช้ สีด่า สีน่้าเงิน สีน่้าตาล แบบสุภาพเท่าน้ัน 
 
 เสื้อขาวแขนยาวสวมเสื้อสูท สีเทา แบบเข้ารูป เสื้อขาวแขนยาวสวมเสื้อสูท สีเทา แบบเข้ารูป 
 ติดกระดุม ติดป้ายชื่อที่อกด้านขวา ติดตราวิทยาลัยที่ ติดกระดุม ติดป้าชื่อที่อกด้านขวา ติดตราวิทยาลัยที่  
 อกด้านซ้าย กระเป๋าหน้า 2 ข้าง ซ้าย-ขวา ผูกเนทไท อกด้านซ้าย กระเป๋าหน้า 2 ข้าง ซ้าย-ขวา ผูกเนทไท
 สีแดงตามแบบของวิทยาลัย สีแดงตามแบบของวิทยาลัย 
 
 เข็มขัด หนังสีด่า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย เข็มขัด หนังสีด่า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย 
 
 กางเกง สีด่า (ผ้าโทเร) ทรงสุภาพมีจีบ 2 จีบ ด้าน กระโปรง สีด่า (ผ้าโทเร) ทรงเอ ผ่าหลงั 4.5 น้ิว ชาย 
 หน้าท้ัง 2 ข้าง ปลายขากางเกงกว้างไม่ต่่ากว่า 8 น้ิวครึ่ง กระโปรงยาวต่่าลงมาจากเข่า 3 น้ิว 
 
 รองเท้า หนังสีด่าล้วนแบบหุ้มส้นชนิดผูกเชือกเท่าน้ัน รองเท้า หนัง (คัชชสูีด่า) แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า 
 ถุงเท้า สีด่าล้วน ยาวคลุมตาตุ่ม ส้นสูง 1.5 – 2.5 น้ิว ส้นรองเท้าไม่เรียวแหลม ไม่ส้น 
 เตารีด หรือพ้ืนเรียบ (ไม่ก่ามะหยี่) 

 
 



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
การแต่งกายตามระเบียบ ระดับชั้น ปวช. การโรงแรม (ชาย, หญิง) 

 
 ผม รองทรงสงู ด้านบนและด้านล่างยาวงไม่เกิน 4 ซม. ผม แบบทรงสุภาพ รวบผมติดเน็ต 
 เน็ตที่ใช้ สีด้า สีน้้าเงิน สีน้้าตาล แบบสุภาพเท่าน้ัน 
 
 เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต แขนยาวปักชื่อแผนกและ ชื่อ เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต แขนยาวพอดีตัว ปักชื่อ
 นามสกุลตรงอกเสื้อด้านขวา ติดเข็มกลัด ผูกเนทไท ปักชื่อแผนกและ ชื่อ นามสกุลตรงอกด้านขาว ติด 
 ตามแบบของวิทยาลัย ติดเข็มกลัดบนชื่อ ผูกผ้าพันคอตามแบบของวิทยาลัย 
 
 เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย 
 
 กางเกง สีกรมท่า(ผ้าโทเร) ทรงสุภาพมีจีบ 2 จีบ ด้าน กระโปรง สีกรมท่า (ผ้าโทเร) ทรงเอ ทวิชหลัง ชาย 
 หน้าท้ัง 2 ข้าง ปลายขากางเกงกว้างไม่ต้่ากว่า 8 น้ิวครึ่ง กระโปรงยาวต้่าลงมาจากเข่า 3 น้ิว 
 
 รองเท้า หนังสีด้าล้วนแบบหุ้มส้นชนิดผูกเชือกเท่าน้ัน รองเท้า หนัง(คัชชสูีด้า) แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า 
 ถุงเท้า สีด้าล้วน ยาวคลุมตาตุ่ม ส้นสูง 1.5 – 2.5 น้ิว ส้นรองเท้าไม่เรียวแหลม ไม่พ้ืน 
 เตารีด หรือพ้ืนเรียบ (ไม่ก้ามะหยี่) 

 
 
 
 
 

การแต่งกายตามระเบียบ ระดับชั้น ปวช. การโรงแรม (ชุดปฏิบัติ ชาย, หญิง)  
 
 ผม รองทรงสงู ด้านบนและด้านล่างยาวงไม่เกิน 4 ซม.         ผม แบบทรงสุภาพ รวบผมติดเน็ต 
 เน็ตที่ใช้ สีด้า สีน้้าเงิน สีน้้าตาล แบบสุภาพเท่าน้ัน 
 
 เสื้อขาวแขนยาวสวมเสื้อกั๊ก สีกรมท่า แบบเข้ารูป   เสื้อขาวแขนยาวสวมเสื้อก๊ัก สีกรมท่า แบบเข้ารูป 
 ติดกระดุม ติดตราวิทยาลัยที่อกด้านซ้าย กระเป๋าหน้า  ติดกระดุม ติดตราวิทยาลัยที่อกด้านซ้าย กระเป๋า 
 2 ข้าง ซ้าย-ขวา ผูกเน็ตไทสีแดงตามแบบของวิทยาลัย หน้า 2 ข้าง ซ้าย-ขวา ผูกเนทไทสีแดงตาม แบบของ 
  วิทยาลัย 
 
 เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย เข็มขัด หนังสีด้า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย 
 
 กางเกง สีกรมท่า(ผ้าโทเร) ทรงสุภาพมีจีบ 2 จีบ ด้าน กระโปรง สีกรมท่า (ผ้าโทเร) ทรงเอ ทวิชหลัง ชาย 
 หน้าท้ัง 2 ข้าง ปลายขากางเกงกว้างไม่ต้่ากว่า 8 น้ิวครึ่ง กระโปรงยาวต้่าลงมาจากเข่า 3 น้ิว 
 
 รองเท้า หนังสีด้าล้วนแบบหุ้มส้นชนิดผูกเชือกเท่าน้ัน รองเท้าหนัง (คัชชสูีด้า) แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า 
 ถุงเท้า สีด้าล้วน ยาวคลุมตาตุ่ม ส้นสูง 1.5 – 2.5 น้ิว ส้นรองเท้าไม่เรียวแหลม ไม่ส้น 
 เตารีด หรือพ้ืนเรียบ (ไม่ก้ามะหยี่) 

 
 



วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
การแต่งกายตามระเบียบ ระดับชั้น ปวส. การโรงแรม (ชาย, หญิง) 

 
 ผม รองทรงสต ่า ด้านบนและด้านล่างยาวงไม่เกิน 4 ซม. ผม แบบทรงสุภาพ รวบผมติดเน็ต 
 เน็ตที ใช้ สีด่า สีน่้าเงิน สีน่้าตาล แบบสุภาพเท่าน้ัน 
 
 เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต แขนยาวพอดีตัว ติดป้ายชื อ เสื้อ ผ้าสีขาวแบบคอเชิ้ต แขนยาวพอดีตัว ติดป้ายชื อ
 แผนกและชื อ นามสกุลตรงอกเสื้อด้านขวา ติดเข็มกลัดบนชื อ แผนกและ ชื อ นามสกุลตรงอกด้านขาว ติดเข็มกลัด 
 ผูกเนทไทตามแบบของวิทยาลัย บนชื อ ผูกผ้าพันคอตามแบบของวิทยาลัย 
 
 เข็มขัด หนังสีด่า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย เข็มขัด หนังสีด่า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย 
 
 กางเกง สีด่า (ผ้าโทเร) ทรงสุภาพมีจีบ 2 จีบ ด้าน กระโปรง สีด่า (ผ้าโทเร) ทรงเอ ทวิชหลงั (ไม่ผ่า)  
 หน้าท้ัง 2 ข้าง ปลายขากางเกงกว้างไม่ต ่ากว่า 8 น้ิวครึ ง ชายกระโปรงยาวต ่าลงมาจากเข่า 3 น้ิว 
 
 รองเท้า หนังสีด่าล้วนแบบหุ้มส้นชนิดผูกเชือกเท่าน้ัน รองเท้า หนัง(คัชชสูีด่า) แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า 
 ถุงเท้า สีด่าล้วน ยาวคลุมตาตุ่ม ส้นสูง 1.5 – 2.5 น้ิว ส้นรองเท้าไม่เรียวแหลม ไม่พ้ืน 
 เตารีด หรือพ้ืนเรียบ (ไม่ก่ามะหยี ) 

 
 
 
 
 

การแต่งกายตามระเบียบ ระดับชั้น ปวส. การโรงแรม (ชุดปฏิบัติ ชาย, หญิง)  
 
 ผม รองทรงต ่า ด้านบนและด้านล่างยาวงไม่เกิน 4 ซม.         ผม แบบทรงสุภาพ รวบผมติดเน็ต 
 เน็ตที ใช้ สีด่า สีน่้าเงิน สีน่้าตาล แบบสุภาพเท่าน้ัน 
 
 เสื้อขาวแขนยาวสวมเสื้อกั๊ก สีเทา แบบเข้ารูป   เสื้อขาวแขนยาวสวมเสื้อกั๊ก สีเทา แบบ 
 ติดกระดุม ติดตราวิทยาลัยที อกด้านซ้าย ติดป้ายชื อ   เข้ารูปติดกระดุม ติดตราวิทยาลัยที อกด้านซ้าย  
 ที อกด้านขวา กระเป๋าหน้า 2 ข้าง ซ้าย-ขวา ผูกเนทไท ติดป้ายชื อที อกด้านขวา กระเป๋าหน้า 2 ข้าง 
 สีแดงตามแบบของวิทยาลัย ซ้าย-ขวา ผูกเนทไทสีแดงตามแบบของวิทยาลัย  
 
 เข็มขัด หนังสีด่า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย เข็มขัด หนังสีด่า หัวเข็มขัดเป็นตราของวิทยาลัย 
 
 กางเกง สีด่า (ผ้าโทเร) ทรงสุภาพมีจีบ 2 จีบ ด้าน กระโปรง สีด่า (ผ้าโทเร) ทรงเอ ผ่าหลงั 4.5 น้ิว ชาย 
 หน้าท้ัง 2 ข้าง ปลายขากางเกงกว้างไม่ต ่ากว่า 8 น้ิวครึ ง กระโปรงยาวต ่าลงมาจากเข่า 3 น้ิว 
 
 รองเท้า หนังสีด่าล้วนแบบหุ้มส้นชนิดผูกเชือกเท่าน้ัน รองเท้า หนัง(คัชชสูีด่า) แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า 
 ถุงเท้า สีด่าล้วน ยาวคลุมตาตุ่ม ส้นสูง 1.5 – 2.5 น้ิว ส้นรองเท้าไม่เรียวแหลม ไม่ส้น 
 เตารีด หรือพ้ืนเรียบ (ไม่ก่ามะหยี ) 

 
 




