ระเบียบมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เรื่อง เครื่องแต่ งกายนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ให้นกั ศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์บณ
ั ฑิตมีเครื่ องแต่งกายสาหรับการศึกษา ประกอบด้วยเครื่ องแบบพิธี
การ เครื่ องแบบการศึกษาในชั้นเรี ยนปกติ เครื่ องแบบการฝึ กปฏิบตั ิการทางเภสัชศาสตร์ และเครื่ องแบบกีฬา
รายละเอียดดังนี้
1) นักศึกษาชาย
(1) เครื่ องแบบพิธีการ : เสื้ อคอปกเชิ้ตแขนยาวสี ขาว ชายเสื้ อสอดไว้ดา้ นในกางเกง อกเสื้ อด้านขวา
ติดป้ ายชื่อโลหะสี เขียวมะกอก ตัวอักษรสี ทอง ผูกเนคไทมหาวิทยาลัยและติดเข็มมหาวิทยาลัยตรงกลางเนคไท เข็ม
ขัดหนังสี ดา หัวเข็มขัดมีเครื่ องหมายมหาวิทยาลัย กางเกงขายาวสี ดาหรื อสี กรมท่า รองเท้าหุม้ ส้นสีดา ถุงเท้าสี ดาหรื อ
น้ าตาล ตัดผมรองทรงสูงหรื อรองหวี และสวมสูทสากลตามแบบที่คณะเภสัชศาสตร์กาหนดในพิธีการ
(2) เครื่ องแบบการศึกษาในชั้นเรี ยนปกติ เสื้ อคอปกเชิ้ตแขนสั้นสี ขาว ชายเสื้ อสอดไว้ดา้ นในกางเกง
อกเสื้ อด้านขวาติดป้ ายชื่อโลหะสี เขียวมะกอก ตัวอักษรสี ทอง ผูกเนคไทมหาวิทยาลัยและติดเข็มมหาวิทยาลัยตรง
กลางเนคไท เข็มขัดหนังสี ดา หัวเข็มขัดมีเครื่ องหมายมหาวิทยาลัย กางเกงขายาวสี ดาหรื อสี กรมท่า รองเท้าหุม้ ส้นสี
ดา ถุงเท้าสี ดาหรื อน้ าตาล ตัดผมรองทรงสูงหรื อรองหวี
(3) เครื่ องแบบฝึ กงานทางเภสัชศาสตร์ : เสื้ อขาวปกเชิ้ตแขนสั้นตัวเสื้ อผ่าตลอด ติดกระดุมพลาสติก
สี ขาว 5เม็ด มีกระเป๋ าเสื้ อด้านหน้าที่อกด้านซ้าย เอวซ้ายและเอวขวา อกเสื้ อด้านขวาติดป้ ายชื่อโลหะสี เขียวมะกอก
ตัวอักษรสี ทอง บริ เวณเอวด้านหลังจับจีบสองข้างพร้อมสายคาดรอยจีบติดกระดุมพลาสติกสี ขาวสองเม็ด เข็มขัด
หนังสี ดา หัวเข็มขัดมีเครื่ องหมายมหาวิทยาลัย กางเกงขายาวสี ดาหรื อสี กรมท่า รองเท้าหุม้ ส้นสี ดา ถุงเท้าสี ดาหรื อ
น้ าตาล ตัดผมรองทรงสูงหรื อรองหวี
(4) เครื่ องแบบกีฬา : เสื้ อยืดสี ขาวแขนยาวเย็บยางยืดที่ปลายแขน คอปกเสื้ อแบบปี กนกสี เขียวขอบ
ปกกุ๊นริ มด้วยผ้าสี ขาวบริ เวณไหล่เสื้ อมีขลิบแนวเฉี ยงด้วยผ้าสี น้ าเงินและสี เขียวกุ๊นริ มด้วยผ้าสี ขาว ตัวเสื้ อด้านหน้า
ติดซิป ความยาวตลอดตัวเสื้ อ เอวปล่อย ชายเสื้ อเป็ นขอบยาง ตัวเสื้อมีกระเป๋ าติดซิปข้างละ 1 ใบ กุ๊นกระเป๋ าด้วยผ้าสี
ขาว อกเสื้ อด้านซ้ายปั กตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อกเสื้ อด้านขวาปั กชื่อและ
นามสกุลด้วยไหมหรื อด้ายสี น้ าเงิน ตัวอักษรสูงขนาด 1 เซนติเมตร ด้านหลังปั กข้อความ EAU PHARMACY ด้วย
ด้ายหรื อไหมสี เขียวมะกอก กางเกงขายาวสี กรมท่าปลายขาตรง แนวตะเข็บข้างด้านนอกทั้งสองข้าง ขลิบข้างขาแนว
เฉี ยงด้วยผ้าสี ขาวและสี เขียวกุ๊นคัน่ ด้วยผ้าสี กรมท่า รองเท้ากีฬาสี ขาว ถุงเท้าสี ขาวเหนือข้อเท้า
2) นักศึกษาหญิง
(1) เครื่ องแบบพิธีการ : เสื้ อสี ขาวคอปกเชิ้ตแขนสั้น ตัวเสื้ อผ่าตลอดติดกระดุมโลหะเงินเครื่ องหมาย
มหาวิทยาลัย 4 เม็ด กลัดกระดุมที่คอเสื้ อ ชายเสื้ อสอดไว้ดา้ นในกระโปรง กระโปรงพลีทสี ดา ขนาด 2 เซนติเมตร
ยาวคลุมเข่า 2 นิ้วฟุต เข็มขัดหนังสี ดา หัวเข็มขัดมีเครื่ องหมายมหาวิทยาลัย อกเสื้ อด้านขวาติดป้ ายชื่อโลหะสี เขียว
มะกอก ตัวอักษรสี ทอง อกเสื้ อด้านซ้ายติดเข็มมหาวิทยาลัย รองเท้าหุม้ ส้นสี ขาวแบบเรี ยบความสูงไม่เกิน1 นิ้วฟุต ถุง
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เท้าสี ขาวชนิดบางสั้นเหนือข้อเท้า ไม่มีลวดลาย ผมยาวที่สามารถเก็บรวบได้ให้คลุมผมด้วยเนทสี ดา หากจาเป็ นต้อง
ติดเครื่ องประดับผมให้ใช้สีดา น้ าตาลหรื อน้ าเงิน นักศึกษาตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 2 ขึ้นไป ให้ใช้รองเท้าหนังสี ดาหุม้ ส้นแบบ
เรี ยบความสูงไม่เกิน 1 นิ้วฟุต และไม่ตอ้ งสวมถุงเท้า
(2) เครื่ องแบบการศึกษาในชั้นเรี ยนปกติ : เสื้ อสี ขาวคอปกเชิ้ตแขนสั้น ตัวเสื้ อผ่าตลอดติดกระดุม
โลหะเงินเครื่ องหมายมหาวิทยาลัย 4 เม็ด ชายเสื้ อสอดไว้ดา้ นในกระโปรง กระโปรงพลีทสี ดา ขนาด 2 เซนติเมตร
ยาวคลุมเข่า 2 นิ้วฟุต เข็มขัดหนังสี ดา หัวเข็มขัดมีเครื่ องหมายมหาวิทยาลัย อกเสื้ อด้านขวาติดป้ ายชื่อโลหะสี เขียว
มะกอก ตัวอักษรสี ทอง อกเสื้ อด้านซ้ายติดเข็มมหาวิทยาลัย รองเท้าหุม้ ส้นสี ขาวแบบเรี ยบความสูงไม่เกิน1 นิ้วฟุต ถุง
เท้าสี ขาวชนิดบางสั้นเหนือข้อเท้า ไม่มีลวดลาย ผมยาวให้เก็บรวบให้เรี ยบร้อย หากจาเป็ นต้องติดเครื่ องประดับผม
ให้ใช้สีดา น้ าตาลหรื อน้ าเงิน นักศึกษาตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ 2 ขึ้นไป ให้ใช้รองเท้าหนังสี ดาหุม้ ส้นแบบเรี ยบความสูงไม่เกิน
1 นิ้วฟุต
(3) เครื่ องแบบฝึ กงานทางเภสัชศาสตร์ : เสื้ อขาวปกเชิ้ตแขนสั้นตัวเสื้ อผ่าตลอด ติดกระดุมพลาสติก
สี ขาว 4 เม็ด มีกระเป๋ าเสื้ อด้านหน้าที่อกด้านซ้าย เอวซ้ายและเอวขวา อกเสื้ อด้านขวาติดป้ ายชื่อโลหะสี เขียวมะกอก
ตัวอักษรสี ทอง บริ เวณเอวด้านหลังจับจีบสองข้างพร้อมสายคาดรอยจีบติดกระดุมพลาสติกสี ขาวสองเม็ด กระโปรง
สี ดายาวคลุมเข่า 2 นิ้วฟุต ผมยาวให้เก็บรวบให้เรี ยบร้อย หากจาเป็ นต้องติดเครื่ องประดับผมให้ใช้สีดา น้ าตาลหรื อ
น้ าเงิน รองเท้าหนังสี ดาหุม้ ส้นแบบเรี ยบความสูงไม่เกิน 1 นิ้วฟุต
(4) เครื่ องแบบกีฬา : เสื้ อยืดสี ขาวแขนยาวเย็บยางยืดที่ปลายแขน คอปกเสื้ อแบบปี กนกสี เขียวขอบ
ปกกุ๊นริ มด้วยผ้าสี ขาว บริ เวณไหล่เสื้ อมีขลิบแนวเฉี ยงด้วยผ้าสี น้ าเงินและสี เขียวกุ๊นริ มด้วยผ้าสี ขาว ตัวเสื้ อด้านหน้า
ติดซิป ความยาวตลอดตัวเสื้ อ เอวปล่อย ชายเสื้ อเป็ นขอบยาง ตัวเสื้อมีกระเป๋ าติดซิปข้างละ 1 ใบ กุ๊นกระเป๋ าด้วยผ้าสี
ขาว อกเสื้ อด้านซ้ายปั กตราสัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อกเสื้ อด้านขวาปั กชื่อและ
นามสกุลด้วยไหมหรื อด้ายสี น้ าเงิน ตัวอักษรสูงขนาด 1 เซนติเมตร ด้านหลังปั กข้อความ EAU PHARMACY ด้วย
ด้ายหรื อไหมสี เขียวมะกอก กางเกงขายาวสี กรมท่าปลายขาตรง แนวตะเข็บข้างด้านนอกทั้งสองข้าง ขลิบข้างขาแนว
เฉี ยงด้วยผ้าสี ขาวและสี เขียวกุ๊นคั้นด้วยผ้าสี กรมท่า รองเท้ากีฬาสี ขาว ถุงเท้าสี ขาวเหนือข้อเท้า

