แนวปฏิบตั ติ ามระเบียบวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา ระดับ ปวส.
อาศัยอานาจตามความในข้อ 10 แห่งพระราชบัญ ญั ติเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2551
ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2551 ไว้ดังต่อไปนี้
1. เครื่องแบบนักศึกษา
ระดับ ปวส. ปกติ และ ทวิภาคี
2. เครื่องแบบชุดฝึกงานนักศึกษา
ระดับ ปวส.ปกติ
ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ข้อ 1 เครื่องแบบนักศึกษา
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.1.1 นักศึกษาชาย เสื้อแบบเชิ้ตสีขาวแขนยาว แบบเชิ้ตคอตั้ง ตะเข็บเสื้อ ไม่เกินไหล่
ผ่าอกตลอด เสื้อทาเป็นสาบตลบเข้าข้างใน 4 ซม. ตัวเสื้อไม่ใหญ่หรือหลวมจนเกินไป ใช้กระดุมขาวกลมแบน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. เสื้อแขนยาว มีกระเป๋าตั้งแต่ 8 ซม. ถึง 12 ซม. และลึกตั้งแต่ 10 – 15
ซม. ติดราวนมเยื้องซ้าย 1 กระเป๋า ผูกเนคไทสีกรมท่า ติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่อกเสื้อ
เยื้องขวา ให้ปัก ชื่อ – สกุล เป็นภาษาอังกฤษ (ตามชื่อภาษาอังกฤษ ในบัตรประชาชน) ด้วยไหมสีน้าเงิน และ
ปักชื่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยไหมสีน้าเงิน เหนือชื่อ – สกุล ขนาดมาตรฐาน เหนือ
กระเป๋า 2 ซม.
นักศึกษาหญิง เสื้อแบบคอเชิ้ตขาวแขนยาว ไม่บางจนเกินควร ผ่าอกตลอด สาบที่
อกเสื้อกว้างประมาณ 4 ซม. มีกระดุม โลหะดุนเครื่องหมายวิท ยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 4 เม็ด แขนปล่อย
ธรรมดา ยาวเพียงเหนือข้อศอกประมาณ 2.5 ซม. บ่าตลบมาข้างหน้าไม่ต่อหลัง ผู กเนคไทสีดา ขนาด 2 นิ้ว
ติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ที่อกเสื้อเยื้องขวาติดเข็ มเครื่องหมายวิทยาลัยฯ ปักชื่อ – สกุล
เป็นภาษาอังกฤษ (ตามชื่อภาษาอังกฤษ ในบั ตรประชาชน) ด้วยไหมสีน้ าเงิน และปั กชื่อวิท ยาลัยเทคนิ ค
หาดใหญ่ เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยไหมสีน้าเงิน เหนือชื่อ – สกุล ขนาดมาตรฐาน สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง
ห้ามดึงเสื้อหย่อนจนบังเข็มขัดตราสถานศึกษา
1.1.2 กางเกง (เฉพาะนักศึกษาชาย) แบบสากลทรงสุภาพ ผ้าสีดาไม่รัดรูป มีกระเป๋า
ตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ 1 กระเป๋า กระเป๋าหลังแบบเจาะ
1.1.3 กระโปรง ผ้ า สี ด า ไม่ มี ล วดลาย ความยาวของกระโปรงต่ ากว่ า เข่ า 5 ซม.
ทรงตรง/ไม่รัดรูป ผ่าป้ายหลังซ้อน
1.1.4 เข็มขัดหนังสีดา ไม่มีลวดลาย กว้าง 3.5 ซม. มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก
ขนาดกว้าง 1 ซม. สาหรับสอดปลายเข็มขัด
1.1.5 หั ว เข็ ม ขั ด เป็ น โลหะ มี เครื่อ งหมายดุ น ตราวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค หาดใหญ่ รมด า
ขนาดกว้าง 3.5 ซม. ยาว 5 ซม.

1.1.6 รองเท้า , ถุงเท้า
ชาย รองเท้าหนังสีดามีเชือกผูก ให้ใช้กับถุงเท้าสั้นแบบธรรมดาสีดา ไม่มีลวดลาย ไม่พับ
อนุโลมให้สวมรองเท้าผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย ในวันที่มีวิชาปฏิบัติ
หญิง รองเท้าหนังสีดา แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้าหัวมน ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม.
ไม่สวมถุงเท้าทุกชนิด
ข้อ 2. เครื่องแบบฝึกงานนักศึกษา มีดังนี้
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปกติ และทวิภาคี
2.1.1 เสื้อสาหรับนักศึกษาชาย ผ้าสีกรมท่าแบบซาฟารี คอฮาวาย แขนสั้นเพียงข้อศอก
ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อทาเป็นสาบตลบเข้าข้างใน ที่อกเสื้อเยื้องขวา ปักชื่อ – สกุล เป็นภาษาอังกฤษ (ตามชื่อ
ภาษาอังกฤษ ในบัตรประชาชน) และปักชื่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นภาษาอังกฤษ ห้ามใช้เสื้อเอวบ๊อบ
หรื อ เอวจั๊ ม และติ ด แถบสี ป ระจ าแผนกวิ ช า ที่ ริ ม บนกระเป๋ า 1 แถบ ขนาดกว้ า ง 1 ซม. และปั ก ตรา
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ บนกระเป๋าเสื้อ 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 เสื้ อสาหรับ นั กศึกษาหญิ ง ใช้สาหรับสวมใส่ กับกางเกง เป็นผ้าโทเร สี กรมท่า
แบบคอฮาวาย แขนสั้นเพียงข้อศอก ผ่าอกตลอด คอดเอวเล็กน้อย มีกระเป๋าหน้าอกซ้าย 1 ใบ และกระเป๋า
ที่ชายเสื้อทั้ง 2 ข้าง ปั กชื่อ – สกุล เป็นภาษาอังกฤษ (ตามชื่อภาษาอังกฤษ ในบั ตรประชาชน) ด้วยไหม
สีน้าเงิน และปักชื่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยไหมสีน้าเงิน ขนาดอักษร 1 ซม.
2.1.4 กางเกง รองเท้า ถุงเท้า เช่นเดียวกับชุดนักศึกษาชาย
ข้อ 3 ทรงผม และอื่นๆ
ชาย แบบรองทรงสูง ไม้ไว้หนวดเครา ไม่ไว้จอนผม และไม่เจาะหู
หญิง ผมสั้นยาวจากติ่งหูไม่เกิน 2 นิ้วครึ่ง ถ้าไว้ผมยาวให้ตัดตรง ห้ามชอนผม และรวบผมให้
เรียบร้อยด้วยโบว์ผ้าสีดา , สีน้าตาล หรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้างไม่เกิน 1 นิ้ว และไม่โกรกผมสีแดง
หรือสีอื่น ๆ นอกจากสีดา
ข้อ 4 ห้ามใส่เครื่องประดับ ของมีค่า หรือใช้เครื่องสาอาง หรือสิ่งแปลกปลอมเพื่อเป็นการเสริมสวย

