
 

ระเบียบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ว่าด้วยการแต่งกาย การไว้ผม การใช้กระเป๋า  

และของใช้จ าเป็นอื่น ๆ ของนักเรียน  
พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

  



ระเบียบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน–นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และ

กฎกระทรวงก าหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช                    
จึงได้ออกระเบียบการแต่งกายและเครื่องแบบของนักเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการดัดแปลง
แก้ไขให้ผิดระเบียบถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนจึงได้ก าหนดปฏิบัติ ดังนี้ 

 
เครื่องแบบนักเรียนชาย 

1) เสื้อ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นคอตั้ง  ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางหรือหนาเกินควร ไม่ใช้ผ้ามันผ้าฝ้าย ผ้าด้ายดิบ  
สาบที่อกกว้าง 4 ซม.  ผ่าอกตลอด  ใช้กระดุมแบบสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม.  ปลายแขนห่างจากข้อศอก
ประมาณ 4 ซม. ปลายแขนไม่บานหรือเล็กจนเกินไป ปลายแขนพับเข้าข้างใน 2-2.5 ซม. มีกระเป๋าติดราวนมข้างซ้าย   
1 ใบ ขนาดกว้าง 10-12 ซม. ให้เหมาะสมกับขนาดของเสื้อ เสื้อต้องตัดเหมาะสมกับตัว ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป                      

บนหน้าอกด้านขวา ปักอักษร  ม.น.ศ. ใต้อักษรย่อ ปักชื่อ - สกุลของตนเอง ด้วยไหมสีน้้าเงิน ห้ามปักบนผ้าชิ้นอ่ืน 
มาเย็บติด และห้ามปักอักษรลวดลาย ชายเสื้อต้องใส่ไว้ในกางเกง เสื้อไม่มีจีบใดๆ ทั้งสิ้น  ในชั้น ม.ต้น ล่างชื่อ-สกุล                
ปักรูปดาว          ด้วยไหมสีน้้าเงิน ระดับชั้นละ 1 ดวง  ส่วนชั้น ม.ปลาย บนปกเสื้อด้านซ้ายปักรูป       ด้วยไหมสีน้้าเงิน 
ระดับชั้นละ 1 ขีด   

2) กางเกง ใช้กางเกงขาสั้นสีกากี ห้ามใช้สีน้้าตาลไหม้ หรือสีซีดจนหมองคล้ายสีขาว  ความยาวเหนือเข่า
พ้นกลางลูกสะบ้า ประมาณ 4 ซม.  ส่วนกลางของขากางเกงตั้งแต่ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้าใน กว้างประมาณ 5 ซม. 
ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ซิปเท่านั้น มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ ข้างละ 1 ใบ เวลาสวมใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อยและ
กางเกงไม่มีกระเป๋าหลัง  ข้างหน้ามีจีบ  ข้างละ 2 จีบ เมื่อสวมแล้วขอบกางเกงต้องไม่ต่้ากว่าสะดือ 

3) เข็มขัด 
- ม.ต้น  ใช้เข็มขัดลูกเสือ 
- ม.ปลาย ใช้เข็มขัดสีน้้าตาลแบบนักเรียน ขนาด 3-4 ซม.  ไม่มีรอยเย็บด้านข้าง                    

หนังเข็มขัดมันไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีทอง  
  4)  รองเท้า  ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีน้้าตาล มีเชือกผูก เชือกจะต้องเป็นสีเดียวกับรองเท้า                 

เป็นรองเท้าผ้าใบไม่มีลวดลาย ขอบรองเท้าต้องเป็นสีน้้าตาลเช่นเดียวกับรองเท้า 
  5)   ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีน้้าตาลแบบเรียบ ๆ  ไม่มีลวดลาย (ห้ามใช้ถุงเท้าลูกฟูก) สีไม่อ่อน

จนเกินไป เวลาสวม ความยาวไม่เกินกึ่งกลางน่อง ไม่พับหรือม้วนปลายถุงเท้า ไม่อนุญาตให้ใช้ถุงเท้าข้อสั้น 
 

 
 
 
 
 



การแต่งกายของนักเรียนชาย 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
  



เครื่องแบบนักเรียนหญิง 

1) เสื้อ  
-  ชั้น ม.ต้น  ให้ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ไม่มีลวดลาย คอพับในตัว ลึกพอสวมศีรษะได้   

สาบตลบเข้าข้างใน  ส่วนบนของสาบให้ใหญ่พอแบะแล้วไม่เห็นตะเข็บข้างใน มีปกกว้างประมาณ 10 ซม. ตามขนาด 
คอเสื้อ ปลายแขนจีบเล็กน้อย ปลายแขนใช้ผ้าสองชั้นเย็บติดกัน กว้าง 2 ซม. ไม่รัดเอว ติดกระเป๋าส่วนล่างด้านขวา 
10-12 ซม.  ยาว 7-10 ซม.  ปากกระเป๋าพับเป็นริมกว้าง 2 ซม. ชายเสื้อด้านล่างพับไม่เกิน 3 ซม.  เวลาสวมปล่อย

ชายเสื้อไว้นอกกระโปรง ที่อกด้านขวาปักอักษรย่อ ม.น.ศ. ใต้อักษรย่อ ปักชื่อ-สกุล ด้วยไหมสีน้้าเงิน ล่างชื่อ-สกุล 
ปักรูปดาว         ด้วยไหมสีน้้าเงิน แสดงระดับชั้นเรียน ระดับชั้นละ 1 ดวง   

-  ชั้น ม.ปลาย ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ไม่มีลวดลาย ใช้แบบคอเชิ๊ต ผ่าอกตลอด  
เสื้อไม่ขอดเอว หรือรัดรูป เวลาสวมสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง ที่อกเสื้อท้าเป็นสาบตลบเข้าข้างในกว้าง 3 ซม. 
มีกระดุม 4 เม็ด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. แขนยาวเหนือข้อศอก ปลายแขนมีจีบข้างละ 6 จีบ ตัวแขนไม่มีจีบ

หรือรูด ปลายแขนเป็นผ้าสองชั้น กว้าง 3 ซม.  ที่อกด้านขวาปักอักษร ม.น.ศ. ด้านล่างปักปักชื่อ-สกุล               
ด้วยไหมสีน้้าเงิน และปักรูป        แสดงระดับชั้น ที่คอปกเสื้อด้านซ้าย ด้วยไหมสีน้้าเงิน ระดับชั้นละ 1 ขีด   

2) กระโปรง  ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง ไม่บางจนเกินไป  ตัดแบบธรรมดา  ต้องมีขอบสะเอวทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง  พับเป็นกลีบข้างละ 3 กลีบ หันกลับออกข้างนอกเย็บทับขอบล่างสะเอวลงมา 6-12 ซม.              
เว้นระยะตรงกลางพองาม  กระโปรงยาวถึงใต้เข่า ประมาณ 4-7 ซม. ปลายกระโปรงไม่เว้าหรือแคบ ยาวคลุมเข่า 

3) เข็มขัด  นักเรียน ม.ปลายใช้เข็มขัด กว้างประมาณ 3 ซม.  หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัด 
ใช้หนังหรือผ้าด้าหุ้ม มีปลอกหนัง หรือผ้าสีเดียวกับเข็มขัด ขนาดกว้าง 1.5 ซม.  ส้าหรับสอดปลายเข็มขัดให้
เข็มขัดทับกระโปรงให้แน่น 

4) รองเท้า ใช้รองเท้าหนัง หุ้มส้นสีด้า  ปลายรองเท้าบนมีสายรัดรองเท้า  ไม่มีลวดลาย                   
ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม. วันที่เรียนวิชาพลศึกษาให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวแทนได้ 

   นักเรียนหญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม และประสงค์จะแต่งกายตามหลักศาสนา ก้าหนดเครื่องแบบ ดังนี้ 
          (1) เสื้อ ผ้าสีขาวคอปกบัว ผ่าด้านหน้าตลอด แขนยาว ปลายแขนจีบรูดมีสาบกว้างไม่
เกิน 5 เซนติเมตร ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก ไม่รัดรูป 
          (๒) ผ้าคลุมศีรษะ ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ความยาวด้านละ 100-120 
เซนติเมตร ขณะสวมใส่เย็บติดตลอดตั้งแต่ใต้คางจนถึงปลายมุมผ้า บนผ้าคลุมศีรษะด้านขวา             

ปักอักษรย่อ ม.น.ศ. ใต้อักษรย่อ ปักชื่อ-สกุล ด้วยไหมสีน้้าเงิน  
- ม.ต้น ล่างชื่อ-สกุล ปักรูปดาว         ด้วยไหมสีน้้าเงิน ระดับชั้นละ 1 ดวง  
- ม.ปลาย ล่างชื่อ-สกุล ปักรูป           แนวนอน ด้วยไหมสีน้้าเงิน ระดับชั้นละ 1 ขีด 

          (๓) กระโปรง ใช้ผ้าสีเดียวกันกับสีผ้าของกระโปรงนักเรียนทั่วไป พับเป็นกลีบ ข้างละ           
สามกลีบ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมข้อเท้า 
          (๔) รองเท้า หนังสีด้า มีสายรัดหลังเท้าหรือแบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้ามีส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว 
ไม่มีลวดลาย 
          (๕) ถุงเท้า สั้นสีขาว ไม่มีลวดลาย  

   ทั้งนี้ ให้ค้านึงถึงความเหมาะสมตามธรรมเนียมนิยมของศาสนาอิสลาม  



การแต่งกายของนักเรียนหญิง 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่นับถือศาสนาอิสลาม 
 
  



เครื่องแบบอ่ืนๆ ที่โรงเรียนก าหนดให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1) เครื่องแบบพลศึกษา 
- เสื้อโปโล สีเขียวอ่อน (สีตามแบบที่โรงเรียนก้าหนด) ปักเครื่องหมายของโรงเรียนที่กระเป๋า (ปักนูน) 
- กางเกงวอร์มสีเขียว แถบสีขาว (สีตามแบบที่โรงเรียนก้าหนด) กระเป๋าเฉียงซ้ายและขวามีซิปไม่

มีกระเป๋าหลัง ปลายขารวบ (ไม่แต่งทรงให้ขาแคบลงหรือรัดรูป) 
 

การแต่งกายชุดพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การแต่งกายชุดพลศึกษาของนักเรียนหญิง  ที่นับถือศาสนาอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ นักเรียนสามารถแต่งกายชุดพลศึกษามาโรงเรียนได้ ในกรณีท่ีมีเรียนพลศึกษาเท่านั้น                            
หากมกีรณพิีเศษ โรงเรียนจะแจ้งเป็นครั้งคราวไป 
 



2) เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนาร ีผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ใช้ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ-เนตรนารี           
ตามท่ีโรงเรียนก้าหนด 

 
๒.๑ เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา 

- หมวกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แบบเปเล่ย์สีแดงเลือดหมูติดเข็มตราคณะลูกเสือแห่งชาติ 
- เสื้อและกางเกงลูกเสือเป็นสีกากี สีเดียวกัน บ่าติดอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
- ผ้าผูกคอลูกเสือสีเขียว  
- ป้ายชื่อโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ติดที่ไหล่ข้างขวา 
- ป้ายชื่อผ้าสีด้า ปักตัวอักษรชื่อด้วยสีเหลือง ติดหน้าอกด้านขวา 
- ป้ายธงชาติติดหน้าอกด้านซ้าย บนป้ายชื่อด้านขวาติดเครื่องหมาย “มองไกล” 
- เข็มขัดหัวเสืออย่างธรรมดา 
- ถุงเท้าสีกากีพับขอบไว้ใต้เข่า ใส่พู่สีแดง 
- รองเท้านักเรียน ไม่มีลวดลายใด ๆ แบบผูกเชือก 

  



๒.๒ เครื่องแบบเนตรนารี เหล่าเสนา 
     - หมวกทรงอ่อนมีปีกสีเขียวมะกอก ติดเข็มเครื่องหมายเนตรนารีตรงกลาง พับด้านหลังขึ้น 
     - เสื้อคอพับสีเขียวมะกอกแขนสั้นผ่าอกตลอด อกเสื้อมีกระเป๋า ข้างละ 1 กระเป๋า 
       มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกกระเป๋ามนชายกลางแหลมติดกระดุม 1 เม็ด 
     - กระโปรงสีเขียวมะกอกยาวปิดเข่า เป็นกระโปรง 4 จีบ (หน้า2จีบ หลัง2จีบ)   
       จีบหันออกนอกตัว 
     - เข็มขัดหนังสีด้ากว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวโลหะสีทองลายนูนเครื่องหมายเนตรนารี 
     - ถุงเท้าสีขาว พับไว้ที่บริเวณข้อเท้าสูงจากตาตุ่ม 2-3 นิ้ว 

- ผ้าผูกคอลูกเสือสีเขียว  
- ป้ายชื่อโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ติดที่ไหล่ข้างขวา 
- ป้ายชื่อผ้าสีด้า ปักตัวอักษรชื่อด้วยสีเหลือง ติดหน้าอกด้านขวา 
- เข็มเครื่องหมายเนตรนารีติดหน้าอกด้านซ้าย บนป้ายชื่อด้านขวาติดเครื่องหมาย “มองไกล” 

     - รองเท้านักเรียนสีด้าไม่มีลวดลายใดๆ 
  



๒.๓ เครื่องแบบผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
        - หมวกเบเรห์สีกรมท่า ตราผู้บ าเพ็ญประโยชน์ด้านหน้า   
          เวลาสวมหมวกให้ตราอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
                      - เสื้อเซิ้ตสีฟ้าอมเทา แขนสั้น ไม่มีตะเข็บต่อหลัง มีกระเป๋าสี่เหลี่ยมที่หน้าอกด้านซ้าย 
                      - ป้ายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ติดต้นแขนเสื้อด้านซ้าย ภาษาไทยอยู่บน ภาษาอังกฤษอยู่ล่าง 
                      - ป้ายชื่อโรงเรียน ติดบนต้นแขนเสื้อด้านขวา 
                      - ปักชื่อนักเรียนด้วยด้ายสีขาว ที่หน้าอกด้านขวา 
                      - ผ้าพันคอสามเหลี่ยมมีตราผู้บ าเพ็ญประโยชน์สอดใต้ปกเสื้อผูกด้วยเงื่อนพิรอด 
                        ปล่อยชายไว้ด้านหน้า ด้านหลังเหลือชายสามเหลี่ยมให้เห็นตราผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
                      - เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดตราผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
                      - กระโปรงนักเรียนสีกรมท่า 
                      - ถุงเท้าสีขาว รองเท้านักเรียนสีด า 

  



 
3) เครื่องแบบนักศึกษาวิชาการทหาร (นศท.) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีเครื่องแบบอย่างน้อย
คนละ 1 ชุด แต่งตามวันที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการทหารก้าหนด 

- หมวกทรงอ่อนสีกากีแกมเขียว 
- เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว 
- กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก 
- เข็มขัดสีกากีแกมเขียว 
- รองเท้าสูงครึ่งน่องสีด้า  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



การปักชื่อและสัญลักษณ์แสดงระดับช้ัน 
 
ชุดนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ปักรูปดาว             ด้วยไหมสีน้า้เงิน แสดงระดับชั้นเรียน ระดับชั้นละ 1 ดวง 
 
ชุดนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปักรูป         ที่คอปกเสื้อด้านซ้าย ด้วยไหมสีน้้าเงิน แสดงระดับชั้น ระดับชั้นละ 1 ขีด   
 
ชุดพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น               ชุดพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชุดมุสลิมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น               ชุดมุสลิมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  



ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 ว่าที่ร้อยตรี   

 (สมพร  แก้วคง) 
   ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 

 
  



ระเบียบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ว่าด้วยการไว้ผมของนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓ ก้าหนดข้อปฏิบัติและ
ข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเสริมสร้าง               
ระเบียบวินัยของนักเรียนให้เคร่งครัด 
 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ก้าหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 นักเรียนชาย 

 ให้นักเรียนไว้ผมทรงนักเรียนหรือรองทรง  

 หากตัดผมรองทรง ด้านข้างและด้านหลัง ยาวไม่เกินตีนผม ด้านหน้า ยาวไม่เกิน ๖ ซม. ด้านบนยาว               
ไม่เกิน ๕ ซม. ไม่ดัดหรือย้อมสีผม ไม่ไว้หนวด เครา ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผม ไม่ตัดแต่งทรงผม                
ตามสมัยนิยม 

 นักเรียนหญิง 

 ให้นักเรียนไว้ผมสั้นหรือยาว 

 หากนักเรียนไว้ผมสั้น ให้ตัดผมสั้นทรงนักเรียน ยาวเท่ากันทุกด้านแต่ยาวไม่ถึงปกเสื้อ ไม่ใช้วิธีใด                
ที่ท้าให้สีผมผิดไปจากธรรมชาติหรือดัดแปลงทรงผมตามสมัยนิยม 

 หากนักเรียนไว้ผมยาว ต้องมีความยาวเท่ากันทุกด้าน รวบผูกด้านหลังสูงจากตีนผมไม่น้อยกว่า ๕ ซม. 
และมีความยาวไม่เกินกลางหลัง ผูกด้วยริบบิ้นผ้าสีกรมท่า กว้างไม่เกิน ๑ ซม. ไม่ใช้สิ่งต่าง ๆ ประดับผม 
นอกจากกิ๊บหนีบผมสีด้าเท่านั้น ไม่ใช้วิธีใดที่ท้าให้สีผมผิดไปจากธรรมชาติหรือดัดแปลงทรงผมตามสมัยนิยม 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
 ว่าที่ร้อยตรี   

 (สมพร  แก้วคง) 
   ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 

 

  

    

 



การไว้ผมนักเรียนชาย 
 

  



การไว้ผมนักเรียนหญิง 
 
  



ระเบียบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ว่าด้วยการใช้กระเป๋า และของใช้จ าเป็นอื่นๆ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

 ด้วยโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ก าหนดระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการใช้กระเป๋าของและของใช้
จ าเป็นอ่ืน ๆ ของนักเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ จึงได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้กระเป๋าของและของใช้จ าเป็นอ่ืน ๆ ของนักเรียน                     
ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ๑. กระเป๋าหนังสือ อนุญาตให้ใช้ทั้งกระเป๋าถือ กระเป๋าสะพายหลัง และกระเป๋าหิ้ว เพ่ือใส่หนังสือ 
สมุด เอกสารต่าง ๆ และอุปกรณ์เครื่องเขียน ตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนดเท่านั้น (ดูภาพจากภาคผนวก)  

 ๒. กระเป๋าหิ้ว อนุญาตให้ใช้แบบของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชเท่านั้น (ดูภาพจากภาคผนวก)   

 ๓. สร้อยคอ อนุญาตให้สวมสร้อยคอเพ่ือแขวนสิ่งเคารพบูชาทางศาสนาเท่านั้น ท าด้วยเงินหรือ        
สแตนเลสเท่านั้น มีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม สุภาพ เรียบร้อย และต้องสวมใส่ในเสื้อให้มิดชิด   

 ๔. นาฬิกาข้อมือ อนุญาตให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการดูเวลา ไม่ใช้เป็นเครื่องประดับ รูปแบบต้องสุภาพ 
ขนาดและราคาพอเหมาะ สายโลหะ หรือสายหนังสีด าหรือสีน้ าตาล 

 ๕. แหวน อนุญาตให้สวมแหวนที่ไม่มีลักษณะของเครื่องประดับ เช่น แหวนรุ่น แหวนพระ ที่มีรูปแบบ
สุภาพ ขนาดเหมาะสม เพียงหนึ่งวงเท่านั้น 

 ๖. โทรศัพท์เคลื่อนที่ อนุญาตให้นักเรียนสามารถน าโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ และต้องอยู่ใน               
มาตรการควบคุมที่โรงเรียนก าหนด ให้นักเรียนดูแลและเก็บรักษาโทรศัพท์ของตนเอง หากสูญหาย              
ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น โดยก าหนดข้อปฏิบัติในการใช้โทรศัพท์ ดังนี้ 
  ๑) ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในขณะก าลังเรียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากครูประจ าวิชา 

  ๒) ไม่เปิดสัญญาณเสียงกรณีที่มีการเรียนการสอน 

  ๓) ให้ใช้โทรศัพท์ในท่ีที่เหมาะสม ไม่เป็นการรบกวนบุคคลอื่น  
  ๔) ไมอ่นุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในขณะเดินไปมาหรือขณะเดินเปลี่ยนชั่วโมงเรียน 
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 ว่าที่ร้อยตรี   

 (สมพร  แก้วคง) 
   ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 



กระเป๋าหนังสือที่ถูกต้องตามระเบียบ 
 

 
 
 

 
 

 

 

กระเป๋าถือ 
 

 


