
224 รู้คิด รู้ธรรม รู้สำ�เร็จ

นักศึกษา หญิง 
 1. เส้ือ ใช้ เส้ือ แบบ สุภาพ สี ขาว ไม่มี ลวดลาย ผ่า หน้า ตลอด ตัว เส้ือ 
  ไม่มี กระเป๋า เจาะ รัง กระดุม 5 เม็ด ติด กระดุมโลหะ สี ขาว   
  ตรา มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ไม่ ติด กระดุม คอ เสื้อ ติด เข็ม ปก  
  ตรา มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ที่ รัง กระดุม ด้าน ซ้าย ตัว เสื้อ ขนาด  
  พอดี กับ ผู้ ใส่ ไม่ รัดรูป ไม่ หลวม และ ไม่ บางจน เกิน ไป ติด เข็ม  
  มหาวทิยาลยั หาดใหญ ่ที ่หนา้อก เสือ้ดา้น ขวา สอด ชาย เสือ้ ไว ้ใน  
  กระโปรง ให้ เห็น เข็มขัด

 2. กระโปรง ใช้ กระโปรง แบบ สุภาพ สี กรมท่า สีน้ีำาเงิน หรือสี ดำา 
  มี ขอบ เอว  ไม่ รัดรูป จน เกิน ไป ยาว ประมาณ เข่า หรือคลุม เข่า  
  เล็กน้อย

   3. เข็มขัด ใช้ เข็มขัด หนัง สี ดำา หรือ สี ีน้ำาตาล หัว เข็มขัด ตรา
  มหาวิทยาลัย หาดใหญ่
    4. รองเท้า ใช้ รองเท้า หนัง หุ้ม ส้น (คัท ชู) สี ดำา แบบ เรียบ 
  ทรง สุภาพ ไม่มี ลวดลาย หรือ จะ ใช้ รองเท้า หนัง สี ดำา มีสาย รัด ส้น  
  เปิด ปลาย เท้า ส้น สูง ระหว่าง 1.5 - 2.5 นิ้ว
    5. ทรง ผม ทรง ผม แบบ สุภาพ เป็น แบบ สากล นิยม ไม่ ยาว หรือ
  สั้น จน เกิน ไป ไม่ ย้อม สี ผม

การแต่งกายของนักศึกษา

 นักศึกษา ของ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ต้อง แต่ง กาย สุภาพ  เหมาะ สม กับ โอกาส  และ เป็น สากล นิยม โดย ไม่ ขัด ต่อ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี อัน ดี งาม ของ ชาติ และ จะ ต้อง แต่ง กาย ตาม ระเบียบ การ แต่ง กาย นักศึกษา ใน โอกาส ที่ เหมาะ สมและ มหาวิทยาลัย กำาหนด

     ระเบียบ การ แต่ง กาย ของ นักศึกษา ระดับ ปริญญา ตรี
  มหาวิทยาลัย หาดใหญ่ กำาหนด เครื่อง แต่ง กาย ของ นักศึกษา ชาย และ หญิง ระดับ ปริญญา ตรี ไว้ ดังนี้

นักศึกษา ชาย

    1.  เส้ือ ใช้ เส้ือ แขน ยาว หรือ แขน ส้ัน สี ขาว ไม่มี ลวดลาย ผ่า หน้า

  ตลอด มี กระดุม 5 เม็ด มี กระเป๋า ติด หน้าอก ด้าน ซ้าย 1 ใบ 

  ขนาด พอด ีกบั ผู ้ใส ่ไม ่รดั หรอื ไม ่หลวม จน เกนิ ไป สอดชาย เสือ้  

  ไว้ ใน กางเกง ให้ เห็น เข็มขัด ไม่ พับ แขน เสื้อ

 2.  กางเกง ใช้ กางเกง ขา ยาว แบบ สุภาพ สี กรมท่า สีน้ำาเงิน หรือ

  สี ดำา ใช้ ผ้า ธรรมดา  ไม่ ใช้ ผ้า ยืด ผ้า มัน ม ีห่วง สำาหรับ ร้อย 

  เข็มขัด มี กระเป๋า ข้าง ขา ไม่ บาน หรือ ไม่ แคบ จน เกิน ไป

 3.  เนคไท ใช้ เนคไท สี แดง และ เข็ม กลัดเนคไท มี ตรา

  มหาวิทยาลัย หาดใหญ่

 4. เข็มขัด ใช้ เข็มขัด หนัง สี ดำา หรือ สี ีน้ำาตาล หัว เข็มขัด ตรา

  มหาวิทยาลัย หาดใหญ่

   5.  รองเท้า และ ถุงเท้า ใช้ รองเท้า หนัง หุ้ม ส้น สี ดำา แบบ เรียบ 

  ทรง สุภาพ ไม่มี ลวดลาย ไม่ เปิด ปลาย เท้า ถุงเท้า สี สุภาพ  

  ไม่มี ลวดลาย

 6. ทรง ผม ทรง ผม สุภาพ ไม่ ย้อม สี ผม และ ห้าม ไว้ หนวด เครา
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