
ระเบียบโรงเรียนหนองห้ิงพิทยา 
ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

---------------------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติ การแต่งกาย และแบบทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา ๒๕๕๖ และ
กฎกระทรวง ว่าด้วยก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  จึง
ออกระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ดังนี้ 
 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๗” 
  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  

ข้อ ๔ การแต่งกายของนักเรียนชาย ช่วงชั้นที่ ๓  (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 ๔.๑ ทรงผม  

๔.๑.๑ นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น ทรงผมสั้นเกรียนติดหนังศรีษะด้านข้างและด้านหลัง 
ด้านบนตัดสั้น ยาวไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ไม่ใส่น้ ามันหรือเจลและห้ามแสกกลาง ไว้จอน และไว้หนวดเครา หรือท า
ให้ผมหรือสภาพของทรงผมผิดปกติไป 

๔.๑.๒ นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ทรงผมรองทรงสูง โดยการตัดผมโดยตัดไล่ด้านหลัง
และด้านข้างไม่เกินครึ่งศรีษะ ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ไม่แสกกลาง ไม่ใส่น้ ามันหรือเจลและห้ามแสก
กลาง ไว้จอน และไว้หนวดเครา หรือท าให้ผมหรือสภาพของทรงผมผิดปกติไป 
 ๔.๒ เสื้อ เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย ไม่บางจนเกินควร ผ่าหน้ามีสาปตลบออกด้านนอก 
ใช้กระดุมสีขาวเกลี้ยงเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ เซนติเมตร ไม่มีจีบหลัง แขนสั้นเพียงศอกมีกระเป๋าทางอกซ้าย 
๑ กระเป๋า เวลาสวมใส่ให้เก็บชายเสื้อไว้ข้างในกางเกง และไม่ดึงชายเสื้อลงปิดเข็มขัด ให้เห็นเข็มขัดตลอดสาย
โดยรอบ 
           ๔.๒.๑ ปักอักษรย่อ น.พ. สูง ๑.๕ เซนติเมตร ด้วยไหมสีน้ าเงินที่อกเสื้อด้านขวา 
           ๔.๒.๒ ปักดาว ๕ แฉก ที่อกเสื้อด้านขวาเหนืออักษรย่อ   ขนาดของดาววัดจากแฉกตรงข้าม ยาว
ประมาณ ๑ เซนติเมตร จ านวนดาวระดับชั้น ม. ๑ จ านวน ๑ ดวง ระดับชั้น ม. ๒ จ านวน ๒ ดวง ระดับชั้น ม. ๓ 
จ านวน ๓ ดวง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสีของดาวปักด้วยไหมสีน้ าเงิน) ระดับชั้น ม. ๔ จ านวน ๑ ดวง 
ระดับชั้น ม. ๕ จ านวน ๒ ดวง ระดับชั้น ม. ๖ จ านวน ๓ ดวง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสีของดาวปักด้วย
ไหมสีแดง) 
           ๔.๒.๓ ปักชื่อ นามสกุล ตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร ด้วยไหมสีน้ าเงินบนอกเสื้อด้านขวาใต้อักษร
ย่อ น.พ. 
  ๔.๒.๔ ให้ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ที่อกด้านซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อ 
สูงจากขอบกระเป๋าเสื้อด้านบนประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร  
 ๔.๓ กางเกง ใช้ผ้าสีกรมท่าขาสั้นเพียงเหนือเข่า มีจีบข้างหน้าข้างละสองจีบ มีกระเป๋าตรงตามแนวตะเข็บ
ข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง เวลาสวมใส่กางเกงจะอยู่เหนือจุดกึ่งกลางลูกสะบ้าประมาณ ๕ เซนติเมตร มีหู
ส าหรับสอดเข็มขัด ๗ หู หูกางเกงท าด้วยผ้าสีและเนื้อเดียวกับกางเกงประมาณ ๑ เซนติเมตร 
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 ๔.๔ เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดสีด า ขนาด ๒.๕ – ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงิน และมีเข็มส าหรับสอด
รูเข็มขัดเพียงเข็มเดียว  
 ๔.๕ รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบสีด า หุ้มส้น ชนิดมีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย ขอบพ้ืนรองเท้าละเชือกผูกรองเท้า
ต้องเป็นสีเดียวกับรองเท้า ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อ รองเท้าหนังกลับ รองเท้าแตะ หรืออ่ืน ๆ ( ห้ามเหยียบ
ส้นรองเท้าหรือสวมรองเท้าไม่เต็มทั้งรองเท้า ) 
 ๔.๖ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว เป็นถุงเท้าสั้นไม่มีลวดลาย เมื่อสวมใส่ความยาวอยู่ระหว่างครึ่งน่อง ไม่
อนุญาตให้ใช้ถุงเท้าลูกฟูกชนิดหนา 
 ๔.๗ ลูกเสือ ให้แต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 ๔.๘ ชุดกีฬา ให้ใช้ชุดกีฬาของโรงเรียน ใช้รองเท้าผ้าใบสีด า หุ้มส้น ชนิดมีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย ขอบพ้ืน
รองเท้าละเชือกผูกรองเท้าต้องเป็นสีเดียวกับรองเท้า ไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าหุ้มข้อ ( ห้ามเหยียบส้นรองเท้าหรือ
สวมรองเท้าไม่เต็มทั้งรองเท้า ) 
 ๔.๙ นักศึกษาวิชาทหาร ให้แต่งกายเครื่องแบบตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน 
 ๔.๑๐ เครื่องประดับ - ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับทุกชนิด เช่น สร้อยคอ ต่างหู แหวน ก าไล ลูกประค า 
เชือกถัก ฯลฯ ส าหรับสร้อยคอ อนุญาตให้ใช้สร้อยคอที่ท ามาจากเงินหรือแสตนเลสเส้นเล็กเพ่ือห้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทางศาสนา เวลาใส่เครื่องแบบต้องเก็บไว้ในเสื้อให้เรียบร้อย 
 
 ข้อ ๕ การแต่งกายของนักเรียนหญิง ช่วงชั้นที่ ๓  (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 ๕.๑ ทรงผม 

๕.๑.๑ นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ตัดสั้นเสมอระดับติ่งหู ด้านหลังยาวเสมอระดับต้นคอ 
หรือถ้าต้องการไว้ผมยาว(ต้องขออนุญาตจากโรงเรียน)ให้รวบหรือถักเปียให้เรียบร้อย หากใช้สายรัดหรือโบว์ผูกผม
จะต้องมีเนื้อเรียบกว้างไม่เกิน ๑ นิ้ว สีด าหรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ถ้าใช้กิ๊บให้ใช้กิ๊บสีด า ไม่มีลวดลาย และห้ามใช้ที่
คาดผม เชือกรัดผม ผูกโบว์ตรงกลางศีรษะ ห้ามท าผมทรงแปลก ๆ เช่น ผมสองข้างที่ตัดให้ยาวไม่เท่ากัน , ผมม้า , 
ผมซอย ผมใส่เยลให้แข็ง , ผมถักเปียเล็ก ๆ หลาย ๆ อัน ใช้น้ ายาเปลี่ยนสีผม หรือแบบอ่ืน ๆ ที่ขัดต่อบุคลิกภาพ
ของของการเป็นนักเรียน 
         ๕.๑.๒ นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ตัดสั้นเสมอระดับคาง ด้านหลังยาวเสมอระดับคอ หรือ
ถ้าต้องการไว้ผมยาวให้รวบหรือถักเปียให้เรียบร้อย หากใช้สายรัดหรือโบว์ผูกผมจะต้องมีเนื้อเรียบกว้างไม่เกิน ๑ 
นิ้ว สีด าหรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ถ้าใช้กิ๊บให้ใช้กิ๊บสีด า ไม่มีลวดลาย และห้ามใช้ที่คาดผม เชือกรัดผม ผูกโบว์ตรง
กลางศีรษะ ห้ามท าผมทรงแปลก ๆ เช่น ผมสองข้างที่ตัดให้ยาวไม่เท่ากัน , ผมม้า , ผมซอย ผมใส่เยลให้แข็ง , ผม
ถักเปียเล็ก ๆ หลาย ๆ อัน ใช้น้ ายาเปลี่ยนสีผม หรือแบบอื่น ๆ ที่ขัดต่อบุคลิกภาพของของการเป็นนักเรียน 
 ๕.๒ เสื้อ  

๕.๒.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เสื้อแบบคอบัวแขนสั้น สีขาวเนื้อเรียบไม่มีลวดลายไม่บาง
จนเกินควร เอวเสื้อไม่สั้นจนเกินไป ผ่าหน้ามีสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง ๕ ซ.ม. ผูกโบว์สีกรมท่า มีกระเป๋า ๑ ใบ
ด้านขวา ต้องสวมเสื้อชั้นในเต็มตัว  

๕.๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เสื้อแบบคอเชิ้ต สีขาวเนื้อเรียบไม่มีลวดลายไม่บางจน
เกินควร ห้ามใช้ผ้าแพรหรือผ้าไหมผ่าหน้ามีสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง ๕ เซนติเมตร มีกระดุมขาวแบน ๔ เม็ด 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร แขนสั้นเหนือศอกเล็กน้อย ปลายแขนมีจีบเล็กน้อย ติดตะขอหรือ
กระดุมที่ปลายแขนให้เรียบร้อย ต้องสวมเสื้อชั้นในเต็มตัว  
          ๕.๒.๓ ปักอักษรย่อ น.พ. สูง ๑.๕ เซนติเมตร ด้วยไหมสีน้ าเงินที่อกเสื้อด้านขวา 
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           ๕.๒.๔ ปักดาว ๕ แฉก ที่อกเสื้อด้านขวาเหนืออักษรย่อ   ขนาดของดาววัดจากแฉกตรงข้าม ยาว
ประมาณ ๑ เซนติเมตร จ านวนดาวระดับชั้น ม. ๑ จ านวน ๑ ดวง ระดับชั้น ม. ๒ จ านวน ๒ ดวง ระดับชั้น ม. ๓ 
จ านวน ๓ ดวง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสีของดาวปักด้วยไหมสีน้ าเงิน) ระดับชั้น ม. ๔ จ านวน ๑ ดวง 
ระดับชั้น ม. ๕ จ านวน ๒ ดวง ระดับชั้น ม. ๖ จ านวน ๓ ดวง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสีของดาวปักด้วย
ไหมสีแดง) 
           ๕.๒.๕ ปักชื่อ นามสกุล ตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร ด้วยไหมสีน้ าเงินบนอกเสื้อด้านขวาใต้อักษร
ย่อ น.พ. 
  ๕.๒.๖ ให้ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ที่อกด้านซ้ายความสูงระดับ
เดียวกันอักษรย่อ น.พ. ที่อยู่ทางด้านขวา 
 ๕.๓ กระโปรง กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้าแพรหรือผ้าไหม ด้านหน้าและด้านหลังพับ
เป็นจีบออกด้านนอก เย็บทับจีบลงมา ๖ – ๑๒ เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม กระโปรงยาวถึง
ครึ่งน่องพอดี ( ครึ่งแข้ง ) เวลาแต่งเครื่องแบบต้องดึงชายเสื้อทับกระโปรงให้เรียบร้อย (ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น) และแต่งเครื่องแบบต้องสวมกระโปรงทับชายเสื้อและคาดเข็มขัดให้เรียบร้อย ไม้ดึงชายเสื้อปิดเข็มขัด 
หรือท าให้เข็มขัดห้อยอันแสดงถึงการขาดความประณีตในการแต่งกาย หรือ จงใจกระท าผิดระเบียบ (ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย)  
 ๕.๔ เข็มขัด ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด ากว้าง ๓ – ๔ เซนติเมตร ห้ามติดรูปลอกที่เข็มขัด หัวเข็มขัดเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดแบบหัวกลัด ใช้ผ้าหรือหนังสีด าหุ้ม ถ้าต้องการไม่ให้ขอบกระโปรงหลุดจากเข็มขัดให้ใช้คริ๊บสี
ด าติดระหว่างขอบกระโปรงกับขอบเข็มขัดได้ ห้ามใช้คริ๊บสีอ่ืน หรือที่มีลวดลายต่าง ๆ  เวลาคาดเข็มขั ดให้ขอบ
กระโปรงกับขอบเข็มขัดด้านบนอยู่ระดับเดียวกันพอดี 
 ๕.๕ รองเท้า รองเท้าหนัง หุ้มส้นสีด า มีลักษณะปลายมน มีสายรัดสีเดียวกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย ส้นสูง
ไม่เกิน ๓ เซนติเมตร อนุญาตให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวได้เฉพาะวันที่มีเรียนวิชาพลศึกษา ไม่อนุญาตให้สวมใส่
รองเท้าหุ้มข้อหรืออ่ืน ๆ 
 ๕.๖ ถุงเท้า สีขาวเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่มีแถบสีและดอกดวง ห้ามใช้ถุงเท้าท่ีเป็นลูกฟูกชนิดหนา 
 ๕.๗ ชุดกีฬา ใช้ชุดกีฬาของโรงเรียน รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย ( ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อกีฬากับ
กระโปรง หรือ อื่น ๆ ) 
 ๕.๘ เนตรนารี  ให้แต่งกายเครื่องแบบเนตรนารี  ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 ๕.๙ นักศึกษาวิชาทหาร ให้แต่งกายเครื่องแบบตามระเบียบของกรมการรักษาดินแดน 
 ๕.๑๐ เครื่องประดับ - ห้ามนักเรียนใช้เครื่องประดับทุกชนิด เช่น สร้อยคอ ต่างหู แหวน ก าไล ลูกประค า 
เชือกถัก ฯลฯ ส าหรับสร้อยคอ อนุญาตให้ใช้สร้อยคอที่ท ามาจากเงินหรือแสตนเลสเส้นเล็กเพ่ือห้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทางศาสนา เวลาใส่เครื่องแบบต้องเก็บไว้ในเสื้อให้เรียบร้อย 
  
 ข้อ ๖ เครื่องประดับ 
 ๖.๑ ต่างหู อนุญาตให้เฉพาะนักเรียนหญิงใส่เพ่ือป้องกันบริเวณที่เจาะอุดตันเพียงข้างละ ๑ รู เท่านั้น ให้
ใส่ต่างหูสีทองเป็นรูปห่วงเล็ก ๆ ขนาดเส้นป่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร ต่างหูที่มีตุ้มอันเดียวขนาดเล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร ( เป็นต่างหูทองค า ) 
 ๖.๒ สายสร้อย อนุญาตให้เฉพาะผู้ต้องการแขวนพระติดตัว และมีความยาวพอสมควรที่เสื้อจะปิดบัง
สร้อยคอไว้ไม่ให้มองเห็น 
 ๖.๓ แหวน อนุญาตให้สวมเฉพาะแหวนพระ แหวนรุ่น ห้ามสวมแหวนที่ท าด้วยโลหะมีค่า เช่น ทองค า 
นาก เพชร หรือวัตถุอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายแหวน 
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 ๖.๔ นาฬิกา รูปเรือนสุภาพ ห้ามใช้นาฬิกาแฟนซี ที่หน้าปัดมีลวดลายหรือมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐาน
ทั่วไป 
 ๖.๕ แว่นตา ถ้าต้องการใสแว่นสายตา ต้องใช้กรอบสีสุภาพ แบบของแว่นตาต้องสุภาพตามลักษณะของผู้
ที่เป็นนักเรียน 
 ๖.๖ ก าไล ไม่อนุญาตให้ใส่ก าไลทุกชนิด หรือวัตถุอื่นท่ีใช้สวมใส่ข้อมือ 
 ๖.๗ ไม่อนุญาตให้เจาะจมูก เจาะลิ้น หรืออวัยวะส่วนอื่น ๆ เพื่อใส่วัตถุใด ๆ 
 ๖.๘ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องประดับอ่ืน ๆ ที่ท าให้ไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน 
 ๖.๙ ไม่อนุญาตให้น าสิ่งของมีค่าที่ไม่จ าเป็นหรือเครื่องมือสื่อสารที่ราคาสูงมาโรงเรียน และหากเกิดการ
สูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ 
 
 ข้อ ๗ ให้หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่   ๑๔   พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

                                                                                                      
            ( นายดิเรก โพธิ์สว่าง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 


