
 

 

 

ระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 ว่าด้วยเคร่ืองแบบและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ.2564 

--------------------------------------------------------- 
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเครื ่องแบบนักเรียน  พ.ศ. 2551   ระเบียกระทรวง

ศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. 2527    กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา   พ.ศ. 2548    ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132  พ.ศ.2515    
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2515  และระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาว่าด้วยการปฏิบัติตน
ของนักเรียน  พ.ศ.2555   และระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการ
ลงโทษนักเรียน พ.ศ.2555   เพื่อให้การแต่งกายของนักเรียน  เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน  และมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย   โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาจึงได้วางระเบียบไว้    ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่ง
กายของนักเรียน  พ.ศ.2564”  

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ   มติของที่ประชุมหรือคำสั่งอื่นใด  ในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว

หรือท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้   ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 เครื่องแบบนักเรียนชาย 

4.1 เสื้อ   เป็นเส้ือเช้ิตคอตั้ง  สีขาวไม่มีลวดลาย  ไม่ใช้ผ้าเนื้อมัน  ไม่บางเกินไป  ไม่
รัดรูป  ผ่าอกตลอด   สาบกว้าง  4  ซ.ม.  กระดุมสีขาวกลมแบนเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม.  จำนวน 5-7 
เม็ด  แขนสั้นเหนือศอกพอสมควร  มีกระเป๋าติดแนบราวนมเบื้องซ้าย  1  ข้าง   ขนาด  8-12  ซ.ม.   ลึก  
10-15   ซ.ม.   ด้านหลังเสื้อ  ไม่มีจีบ  เกร็ด หรือ สาบหลัง    ขณะสวมใส่ ให้ชายเสื้ออยู่ในกางเกง และให้
เห็นเข็มขัดตลอดท้ังเส้น  

4.2 กางเกง   สีกากี   แบบทรงไทยมีจีบข้างละ  2  จีบ   ขายาวเหนือเข่า   นับจาก
กลางลูกสะบ้า 5  ซ.ม.   ส่วนกลางของขาเมื่อยืนตรงห่างจากขา 8-10 ซม. ขา  ปลายขาพับเข้าด้านใน         
5 ซ.ม.  ปลายขาตรง  ขนาดกางเกงได้สัดส่วน  มีซิบ   มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ  1  กระเป๋า  ห้ามมี
กระเป๋าหลัง  เวลาสวมให้เอาขอบกางเกงทับชายเส้ือให้เรียบร้อย 

4.3 เข็มขัด  ให้ใช้หนังสีน้ำตาลสีเรียบ   ขนาดกว้าง  3-4  ซ.ม.  ความยาวตามส่วน
ขนาดของนักเรียน  หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ชนิดหัวกลัด  มีปลอกหนังสีน้ำตาล 1  ปลอก  
ขนาดกว้าง  1-1.5  ซ.ม.   ใช้สอดปลายเข็มขัด   คาดเข็มขัดในหูกางเกงทุกหู  หรือใช้เข็มขัดลูกเสือก็ได้   ไม่
ติดรูป   เขียน หรือแกะลายบนเข็มขัด 

4.4 รองเท้า  ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นผูกเชือก  ผ้าใบสีน้ำตาล  ไม่มีลวดลาย 
4.5 ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าแบบสั้นสีน้ำตาล   ไม่เป็นลูกฟูก  ไม่มีลวดลาย  เวลาสวมไม่

ม้วน หรือพับปลาย 
4.6 การปักชื่อ อักษรย่อ  น.ท.ว.  ปักที่อกด้านขวา  ระดับราวนมตามแบบท่ี

โรงเรียนกำหนด  ปักด้วยไหม หรือด้ายสีน้ำเงิน  ความสูงของตัวอักษร  1-1.5  ซ.ม.   อกด้านซ้าย  ปักชื่อ-
สกุลนักเรียนด้วยไหม หรือด้ายสีน้ำเงิน  เหนือกระเป๋าเส้ือ  1.5  ซ.ม.   ขนาดตัวอักษรสูง  1.00  ซ.ม.  แบบ
ตัวหนังสือเป็นแบบสุภาพมีหัว และบนชื่อ-สกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปักสัญลักษณ์จุดด้วยไหม หรือ



ด้ายสีน้ำเงินตามจำนวนระดับช้ัน เช่น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปัก 1 จุด ,ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปัก 2 
จุด, ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปัก 3 จุด  และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปักสัญลักษณ์ดาวตามจำนวน
ระดับชั้น เช่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ปัก 1 ดาว ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ปัก 2 ดาว, ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปัก 3 ดาว  

ข้อ 5 เครื่องแบบนักเรียนหญิง 
5.1 เสื้อ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   คอปกกลาสี   สีขาว  ไม่บางเกินควร  ไม่มี

ลวดลาย  แขนยาวเหนือข้อศอก  ปลายจีบเล็กน้อย  ความยาวของตัวเส้ือ  วัดจากข้อมือถึงขอบล่างเมื่อยืนตรง  
ยาว  10-15 ซ.ม.  ชายขอบเสื้อด้านล่างพับเข้าในริมขอบล่างด้านหน้าขวาติดกระเป๋า  ขนาดกว้าง  5 -9      
ซ.ม.  ลึก  7-10  ซ.ม.  ตามขนาดของเส้ือปากกระเป๋าพับเป็นริมกว้างไม่เกิน  2  ซ.ม.   ผูกคอด้วยผ้ากรมท่า
เงื่อนกลาสี  สามเหล่ียมของคอซองกว้างประมาณ  6  ซ.ม.   

5.2 เสื ้อ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตัดด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง  ไม่บาง ไม่มี
ลวดลาย  เป็นแบบคอเช้ิต  ผ่าอกตลอด  กระดุมกลมแบน   สีขาว   สาบตลบเข้าข้างใน  แขนยาวเหนือข้อศอก  
ปลายแขนจีบเล็กน้อย  ขอบแขนกว้าง 2 ซ.ม.    ขณะสวมใส่ให้เอาชายเส้ือเข้าในกระโปรงแล้วดึงเส้ือให้หย่อน
แต่พองาม 

5.3 กระโปรง  ใช้ผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย  แบบธรรมดาหน้าและหลังพับเป็นจีบข้าง
ละ  3  จีบ  พับจีบออกทางด้านนอก   จีบลึกไม่น้อยกว่า  2.5  ซ.ม.  ตีเกร็ดโดยเย็บพับกลีบด้านนอกลงมา  8  
ซ.ม.   เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม  ความยาวกระโปรงโดยวัดจากเข่าลงไปประมาณ  10  ซ.ม.  

5.4 เข็มขัด  ( นักเรียน ม.ปลาย ) ใช้หัวเข็มขัดกว้าง  2.5-3.5  ซ.ม.  หัวเข็มขัดรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ชนิดหัวกลัดมีหนังหุ้มสีดำ  ใช้คาดทับกระโปรง  มีปลอกสีดำ 1  ปลอก   ขนาดกว้าง  1-1.5  
ซ.ม. ใช้สอดปลายเข็มขัด    ไม่ติดรูป   เขียน หรือแกะลายบนเข็มขัด                              

5.5 รองเท้า  ใช้รองเท้าหนังสีดำแบบหุ้มส้น  หุ้มปลายเท้า  หัวมน  ชนิดมีสายรัด
หลังเท้า  ไม่มีลวดลาย  ส้นเท้าสูงไม่เกิน  3  ซ.ม.    

5.6 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวแบบธรรมดา  ไม่บางเกินไป  ไม่มีลวดลาย  ไม่ใช้ลูกฟูก  
เวลาสวมให้ตลบออก  พับปลายลง 2  ทบ  เหนือข้อเท้า  สับทบกว้างประมาณ  4-6  ซ.ม.   

5.7 การปักอักษร  ใช้แบบเดียวกับนักเรียนชาย     
ข้อ 6 ทรงผม                                                                                                                                                                                    

ให้ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา เรื่อง  ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน  
พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2564 

ข้อ 7 อุปกรณ์สำหรับใส่สมุดหนังสือเรียน   ให้ใช้เป้ หรือ กระเป๋า   เป็นหนัง หรือ ผ้า  มีหูห้ิว
หรือสะพายได้  และต้องเป็นสีดำล้วนเท่านั้น   ห้ามขีดเขียน  ทำเครื่องหมายและข้อความใดๆ บนกระเป๋า             

ข้อ 8 การแต่งชุดฝึกพลศึกษา   ให้ใช้ตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด                                                                                                  
ข้อ 9 เครื่องแบบกิจกรรม   ลูกเสือ  เนตรนารี  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  หรือ

กิจกรรมชุมนุมให้เป็นไปตามระเบียบกิจกรรมนั้นๆ                                                                                                                                                    
ข้อ 10 การแต่งกาย    

10.1 ห้ามเจาะอวัยวะของร่างกาย ไว้เล็บยาว ทาเล็บหรือตกแต่งใบหน้า ด้วย
เครื่องสำอาง    

10.2 ห้ามสวมใส่หรือใช้เครื่องประดับ สำหรับห้อยพระให้ใช้สร้อยคอเป็นเงิน หรือ 
สแตนเลส  

10.3 นาฬิกาต้องแบบสุภาพ และ แว่นตาให้ใช้เฉพาะแว่นสายตาเท่านั้น                                                                                
10.4 โทรศัพท์มือถือ ต้องใช้กรณีจำเป็น  ถูกกาลเทศะ และเหมาะสม  ห้ามใช้

ในขณะเรียน-สอนเด็ดขาด 



10.5 นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ  สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา  
ห้ามปล่อยเส้ือลอยชาย ท้ังในและนอกโรงเรียน ( นักเรียนชายทุกคนและนักเรียนหญิง ม.ปลาย ) 

10.6  ในวันปกติ   ให้นักเรียนทุกคนแต่งเครื่องแบบตามท่ีโรงเรียนกำหนด  ยกเว้น 
วันท่ีมีการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ  ให้แต่งเครื่องแบบตามท่ีโรงเรียนนัดหมาย                                                                                   

10.7  กรณีท่ีนักเรียนฝ่าฝืนระเบียบนี้  โรงเรียนจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบ
ของโรงเรียน  และท่ีเกี่ยวข้อง  และถือเป็นเกณฑ์การไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์    

ข้อ 11 ให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป และหัวหน้างาน
กิจการนักเรียนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564   
 
 
 

(ว่าท่ี ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 


