
 
 

ระเบียบโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ว่าด้วยทรงผมและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวไว้ทรงผม และแต่งกายไปในแนวเดียวกัน และมีความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย โรงเรียนจึงได้ออกระเบียบว่าด้วยทรงผม และการแต่งกายของนักเรียน เพื่อบังคับใช้กับนักเรียน 
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวทุกคน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ว่าด้วยทรงผมและการแต่งกายของนักเรียน    
พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖5 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ยกเลิกระเบียบโรงเรียนบ้านทุ่งหงาวท่ีมีอยู่เดิม บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือ ข้อตกลงอื่นท่ี
ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

ข้อ ๔ ให้รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ เป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการ    
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดหรืออนุมัติ 

ข้อ ๕ การไว้ทรงผม และการแต่งกายของนักเรียนให้ปฏิบัติดังนี้  
๕.1 เคร่ืองแบบนักเรียนหญิง   ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
     5.1.1 ชุดนักเรียนหญิง 

1. ทรงผมนักเรียน ตัดตรง ความยาวเลยต่ิงหูไม่เกิน 3 ซ.ม. เรียบร้อยดูดี ไม่ดัด ซอย 
และท าสีผม ห้ามกรรคิ้ว และตกแต่งใบหน้าด้วยเครื่องส าอางทุกชนิด 

๒. เส้ือแบบราชนาวี สีขาว เนื้อเกล้ียงไม่มีลวดลาย ความยาวของปกเส้ือประมาณ  10-
15 ซม. แขนส่วนต่อไหล่เรียบ ปลายแขนมีจีบ 5-6 จีบ ความยาวแขนเหนือจ้อศอก
เล็กน้อย มีขอบปลายแขนกว้างประมาณ 3 ซม. มีกระเป๋าด้านล่างขวามือ 

3. ปักอักษรย่อ ท.ง. ขนาดความสูงของตัวอักษร ๑.๕ ซม. ปัก ช่ือ - สกุล  ใต้ตัวอักษร 
ท.ง. ขนาดความสูงตัวอักษร ๑ ซม. ท่ีหน้าอกเส้ือด้านขวาด้วยด้ายสีน้ าเงินเข้ม ปก
เส้ือด้านซ้ายปักจุดกลมด้วยด้ายสีน้ าเงินตามระดับช้ัน 

4. กระโปรงสีกรมท่าหรือสีน้ าเงินเข้ม ความยาวคลุมเข่าจากกึ่งกลางเข้าลงไปไม่เกิน 
10 ซม. 

5. ถุงเท้าส้ันสีขาวเรียบไม่มีลวดลาย 
6. รองเท้านักเรียนหนังสีสีด า หุ้มส้น หุ้มปลายเท้า ปลายมน มีสายรัดหลังเท้า 

     ๕.1.2 ชุดฝึกพลศึกษานักเรียนหญิง 
1. เส้ือสีเหลืองตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 

   2. กางเกงขายาวตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
   3. รองเท้าผ้าใบสีขาว 
   4. ถุงเท้าส้ันสีขาวเรียบไม่มีลวดลาย 
 
 



     ๕.1.3 ชุดฝึกเนตรนารนีักเรียนหญิง 
1. หมวกเนตรนารีสามัญสีเขียว 

 2. เส้ือแขนส้ันสีเขียว กระโปรงสีเขียว 
 3. ปักช่ือท่ีด้านขวาเหนือกระเป๋าเส้ือ ปักด้วยไหมสีเหลือง พื้นสีแดงเลือดนก 
 4. ผ้าผูกคอสีฟ้า ด้านหลังรูปพระบรมมหาราชวัง 
 5. ว๊อกเกิ้ลเนตรนารีสามัญ โลหะสีสองรูปหน้าเสือ 
 6. ติดป้ายช่ือโรงเรียนท่ีแขนเส้ือด้านขวา ห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา 1 เซนติเมตร 
 7. เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะเครื่องหมายเนตรนารีสีทอง 
 8. ถุงเท้าข้อส้ันสีขาว 

   9. รองเท้านักเรียน 
   10 ไม้พองสีขาว 

๕.2 เคร่ืองแบบนักเรียนชาย   ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 
     5.2.1 ชุดนักเรียนชาย 

๑. ผมทรงนักเรียนเกรียนหรือรองหวี ด้านหน้ายาวไม่เกิน ๐.๗ ซ.ม. เรียบร้อยดูดีไม่แต่ง
ทรงผมด้วยเจล น้ ามัน และไม่ย้อมสีผม 

๒. เส้ือแบบปกติเช้ิตคอต้ัง สีขาวผ่าอกตลอด มีสาบกว้างไม่เกิน ๔ ซ.ม. ติดกระดุมสีขาว 
ธรรมดา มีกระเป๋า ติดระดับราวนมเบื้องซ้าย กระเป๋ากว้าง ๘ - ๑๒ ซม. ลึก ๑๐ - 
๑๕ ซ.ม.  

3. ปักอักษรย่อ ท.ง. ขนาดความสูงของตัวอักษร ๑.๕ ซม. ปัก ช่ือ - สกุล  ใต้ตัวอักษร 
ท.ง. ขนาดความสูงตัวอักษร ๑ ซม. ท่ีหน้าอกเส้ือด้านขวาด้วยด้ายสีน้ าเงินเข้ม ปก
เส้ือด้านซ้ายปักจุดกลมด้วยด้ายสีน้ าเงินตามระดับช้ัน 

4. กางเกงสีกากี ขาส้ันแบบสุภาพ 
5. เข็มขัดหนังสีน้ าตาลกว้างประมาณ 3-5 ซม. หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทอ ง รูปส่ีเหล่ียม

พื้นผ้า แบบหัวกลัด มีปลอกหนังสีน้ าตาลส าหรับสอดชายเข็มขัด หรือหัวเข็มลูกเสือ 
5. ถุงเท้าข้อส้ันสีน้ าตาลเรียบไม่มีลวดลาย 
6. รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล 

     ๕.2.2 ชุดฝึกพลศึกษานักเรียนชาย 
1. เส้ือสีเหลืองตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 

   2. กางเกงขายาวตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
   3. รองเท้าผ้าใบสีขาว 
   4. ถุงเท้าส้ันสีขาวเรียบไม่มีลวดลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕.2.3 ชุดฝึกลูกเสือสามัญนักเรียนชาย 
 1. หมวกลูกเสือสามัญ 
 2. เส้ือแขนสีกากี กางเกงขาส้ันสีกากี  
 3. ปักช่ือท่ีด้านขวาเหนือกระเป๋าเส้ือ ปักด้วยไหมสีเหลือง พื้นสีแดงเลือดนก 
 4. ผ้าผูกคอสีฟ้า ด้านหลังรูปพระบรมมหาราชวัง 
 5. ว๊อกเกิ้ลลูกเสือสามัญ โลหะสีสองรูปหน้าเสือ 
 6. ติดป้ายช่ือโรงเรียนท่ีแขนเส้ือด้านขวา ห่างจากตะเข็บไหล่ลงมา 1 เซนติเมตร 
 7. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวเข็มขัดเป็นโลหะหน้าเสือสีทอง 
 8. ถุงเท้าลูกเสือสีน้ าตาล 
 9. รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาล 
 10 ไม้พองสีขาว 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 

      (นายเสฐียร   จันทะมูล)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 


