แนวปฏิบตั ติ ามระเบียบวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา ระดับ ปวช.
อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่งพระราชบัญ ญั ติเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2551
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2551 ไว้ดังต่อไปนี้
1. เครื่องแบบนักเรียน
ระดับ ปวช. ปกติ
2. เครื่องแบบชุดฝึกงานนักเรียน
ระดับ ปวช.ปกติ
ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ข้อ 1 เครื่องแบบนักเรียน
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1.1 นั ก เรียนชาย เสื้อแบบเชิ้ตสีขาวแขนสั้น แบบเชิ้ตคอตั้งตะเข็บเสื้อไม่เกินไหล่
ผ่าอกตลอด เสื้อทาเป็นสาบตลบเข้าข้างใน 4 ซม. แขนสั้นเพียงข้อศอกมีกระเป๋าตั้งแต่ 8 ซม. ถึง 12 ซม.
และลึกตั้งแต่ 10 – 15 ซม. เสื้อติด ราวนมเยื้องซ้ าย 1 กระเป๋า ผูกเนคไทสีกรมท่า ติดเข็มเครื่องหมาย
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่อกเสื้อเยื้องขวา ให้ปัก ชื่อ – สกุล เป็นภาษาอังกฤษ (ตามชื่อภาษาอังกฤษ ในบัตร
ประชาชน) ด้ ว ยไหมสี น้ าเงิ น และปั ก ชื่ อ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค หาดใหญ่ เป็ น ภาษาอั งกฤษ ด้ ว ยไหมสี น้ าเงิ น
เหนือ ชื่อ – สกุล ขนาดมาตรฐานเหนือกระเป๋า 2 ซม.
นักเรียนหญิง เสื้อแบบคอเชิ้ตขาวแขนสั้น เนื้อผ้าไม่บางจนเกินควร ผ่าอกตลอด
สาบที่อกเสื้อกว้างประมาณ 4 ซม. มีกระดุมโลหะดุนเครื่องหมายวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 4 เม็ด แขนปล่อย
ธรรมดา ยาวเพียงเหนือข้อศอกประมาณ 2.5 ซม. บ่าตลบมาข้างหน้าไม่ต่อหลัง ผูกเนคไท ติดเข็มเครื่องหมาย
วิท ยาลัยเทคนิ คหาดใหญ่ ที่ อกเสื้ อเยื้องขวา และปั กชื่อ – สกุล เป็ น ภาษาอังกฤษ (ตามชื่อภาษาอังกฤษ
ในบัตรประชาชน) ด้วยไหมสีน้าเงิน และปักชื่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยไหมสีน้าเงิน
เหนือ ชื่อ – สกุล ขนาดมาตรฐาน สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง ห้ามดึงเสื้อหย่อนจนบังเข็มขัดตราสถานศึกษา
1.1.2 กางเกง (เฉพาะนั ก ศึ ก ษาชาย) แบบสากลทรงสุ ภ าพ ผ้ า สี ก รมท่ า ไม่ รั ด รู ป
มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า กระเป๋าหลังแบบเจาะ
1.1.3 กระโปรง ผ้าสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ความยาวของกระโปรงต่ากว่าเข่า 5 ซม.
ทรงตรง/ไม่รัดรูป ผ่าป้ายหลัง
1.1.4 เข็มขัดหนังสีดา ไม่มีลวดลาย กว้าง 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก
ขนาดกว้าง 1 ซม. สาหรับสอดปลายเข็มขัด
1.1.5 หัวเข็มขัด เป็นโลหะ มีเครื่องหมายดุนตราวิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่ รมดา ขนาด
กว้าง 3.5 ซม. ยาว 5 ซม.
1.1.6 รองเท้า , ถุงเท้า
ชาย รองเท้าผ้าใบสีดา หรือรองเท้าหนังสีดามีเชือกผูก ให้ใช้กับถุงเท้าสั้นแบบธรรมดา
สีดา ไม่มีลวดลาย พับ
หญิง รองเท้าหนังสีดา แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้าหัวมน ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม.
ไม่สวมถุงเท้าทุกชนิด

ข้อ 2. เครื่องแบบฝึกงานนักเรียน นักศึกษา มีดังนี้
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปกติ
2.1.1 เสื้อฝึกงาน นักเรียนชาย สีเทาเข้ม แบบซาฟารี คอฮาวาย แขนสั้นเพียงข้อศอก
ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อทาเป็นสาบตลบเข้าข้างใน ที่อกเสื้อเยื้องขวาปักชื่อ – สกุล เป็นภาษาอังกฤษ (ตามชื่อ
ภาษาอังกฤษ ในบัตรประชาชน) และปักชื่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นภาษาอังกฤษ ห้ามใช้เสื้อเอวบ๊อบ
หรื อ เอวจั๊ ม และติ ด แถบสี ป ระจ าแผนกวิ ช าที่ ริ ม บนกระเป๋ า 1 แถบ ขนาดกว้ า ง 1 ซม. และปั ก ตรา
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่บนกระเป๋าเสื้อ ดังนี้
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แถบสีน้าเงิน
แผนกวิชาช่างโยธา
แถบสีม่วง
แผนกวิชาช่างสารวจ
แถบสีชมพู
แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
แถบสีน้าตาลไหม้
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม แถบสีขาว
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แถบสีส้ม
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แถบสีเขียว
แผนกวิชาช่างยนต์
แถบสีเหลือง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แถบสีฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แถบสีแดง
2.1.2 กางเกง รองเท้าสีดา และถุงเท้า เช่นเดียวกับชุดนักศึกษาชาย
2.1.3 เสื้อฝึกงาน นักเรียนหญิง ใช้สาหรับสวมใส่กับกางเกง สีเทาเข้ม แบบคอฮาวาย
แขนสั้ น เพี ย งข้ อ ศอก ผ่ าอกตลอด คอดเอวเล็ ก น้ อ ย ไม่ รัด รูป มี ก ระเป๋ าหน้ าอกซ้ าย 1 ใบ และกระเป๋ า
ที่ชายเสื้อทั้ง 2 ข้าง ปักชื่อ – สกุล เป็นภาษาอังกฤษ (ตามชื่อภาษาอังกฤษ ในบัตรประชาชน) ด้วยไหมสีน้า
เงิน และปักชื่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยไหมสีน้าเงิน ขนาดอักษร 1 ซม. ด้านหลังเสื้อ
ไม่สกรีน หรือเขียนข้อความใด ๆ
2.1.4 กางเกง รองเท้า ถุงเท้า เช่นเดียวกับชุดนักศึกษาชาย
ข้อ 3 ชุดพละ
3.1 เสื้ อ ยื ด สี ข าว คอปก สี ก รมท่ า ให้ ปั ก ชื่ อ – สกุ ล เป็ น ภาษาอั ง กฤษ ด้ ว ยไหมสี น้ าเงิ น
ขนาด 1 ซม. ที่หน้าอกด้านขวา ให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
3.2 กางเกงวอร์ม ไม่มีจีบ สีกรมท่า
3.3 รองเท้า ผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดา
ข้อ 4 ทรงผม และอื่น ๆ
ชาย แบบรองทรงสูง ไม้ไว้หนวดเครา ไม่ไว้จอนผม และไม่เจาะหู หรือ ระเบิดหู
หญิง ผมสั้นยาวจากติ่งหูไม่เกิน 2 นิ้วครึ่ง ถ้าไว้ผมยาวให้ตัดตรง ห้ามชอนผม และรวบผมให้
เรียบร้อยด้วยโบว์ผ้าสีดา , สีน้าตาล หรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้างไม่เกิน 1 นิ้ว และไม่โกรกผมสีแดง
หรือสีอื่น ๆ นอกจากสีดา
ข้อ 5 ห้ามใส่เครื่องประดับ ของมีค่า หรือใช้เครื่องสาอาง หรือสิ่งแปลกปลอมเพื่อเป็นการเสริมสวย

