ระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนชาย

ผมรองทรงสูงด้านบนยาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร หรือรองหวีเบอร์ 2 ไม่กันกรอบหน้า

นักเรียนหญิง

ผมสั้นหรือผมยาว
กรณีผมสั้น

ความยาวเสมอปลายคาง

กรณีผมยาว

เมื่อปลายผมยาวเสมอบ่ารวบทั้งหมดให้เรียบร้อย ผูกโบ (โบมีสัญลักษณ์ของ
โรงเรียน) ไม่ปล่อยผมประหน้า ความยาวของผมมัดรวบแล้วปลายผมยาว
ไม่เกินขอบล่างของปกเสื้อ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนชาย ผมรองทรง ด้านข้าง ด้านหลังสูง 4 เซนติเมตร ด้านบนยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร ไม่กันกรอบหน้า
นักเรียนหญิง ผมสั้นหรือยาว
กรณีผมสั้น

ความยาวเสมอปลายคาง

กรณีผมยาว

เมื่อปลายผมยาวเสมอบ่ารวบทั้งหมดให้เรียบร้อย ผูกโบ (โบมีสัญลักษณ์ของ
โรงเรียน) ไม่ปล่อยผมประหน้า ความยาวของผมมัดรวบแล้วปลายผมยาวไม่เกิน
8 นิ้ว จากปกเสื้อบน

ระเบียบการแต่งกาย
นักเรียนชาย
(1) เสื้อแบบเชิ้ตแขนสั้นผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป ผ่าอกตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซม.
ใช้ดุมสีขาว กลม แบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แขนสั้นเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดแนวราวนมเบื้องซ้าย
1 กระเป๋า ขนาดกว้างตั้งแต่ 4 – 12 ซม. และลึก 10 – 15 ซม. พอเหมาะกับขนาดของเสื้อ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
ให้เรียบร้อยดึงเสื้อหย่อนมองเห็นเข็มขัดโดยรอบ
(2) กางเกง ผ้าสีกากีแบบกางเกงไทย ขาสั้นเพียงเหนือเข่า พ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 ซม.
ส่วนกว้างของขา กางเกงเมื่อยืนตรง ห่างจากขา 8 – 12 ซม. ตามส่วนขนาดของขา ปลายขาพับชายเข้าในขนาดกว้าง
5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ซิปเท่านั้น มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า เวลาสวมให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง
ให้เรียบร้อย และกางเกงต้องไม่มีกระเป๋าหลัง
(3) เข็มขัดหนังสีน้ำตาลขนาดกว้างตั้งแต่ 2.5 – 4 ซม. ตามส่วนขนาดของตัวนักเรียน หัวเข็ม
ขัดสีทองหรือเงินรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบมีปลอกหนังสีน้ำตาล 1 ปลอก ขนาดกว้าง 1.5 ซม. ใช้คาดทับกางเกง
นักเรียนที่เป็นลูกเสือจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนได้
(4) รองเท้าหุ้มส้นชนิดผูก ผ้าใบสีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย
(5) ถุงเท้า สีน้ำตาลไม่มีลวดลาย ความยาวเหนือตาตุ่ม ไม่น้อยกว่า 10 ซม. (4 นิ้ว)

นักเรียนสตรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(1) เสื้อใช้ผ้าขาวเกลี้ยงแบบคอพับในตัว ลึกพอสวมศีรษะได้สะดวก สาบตลบเข้าข้างในมีปก
ขนาด 10 ซม. ใช้ผ้าสองชั้นเย็บแบบเข้าถ้ำ แขนยาวเพียงเหนือศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้าสองชั้นกว้าง
3 ซม. ความยาวของตัวเสื้อวัดจากข้อมือขึ้นมา เมื่อยืนตรงระยะตั้งแต่ 10 – 15 ซม. ชายของเสื้อด้านล่างตลบในกว้าง
ประมาณ 3 ซม. ขนาดตัวเสื้อตั้งแต่ใต้แขนถึงขอบล่างมีความกว้างพอเหมาะกับตัว ไม่รัดเอว ริมขอบล่างด้านหน้าข้างขวา
ติดกระเป๋า ขนาดกว้าง 11 ซม. ยาว 13 ซม. ตามส่วนของขนาดตัวเสื้อ ปากกระเป๋าพับเป็นริมกว้างไม่เกิน 2 ซม.
ผูกคอด้วย ผ้าสีกรมท่าชายสามเหลี่ยม กว้าง 7 ซม. ยาวตั้งแต่ 80 ซม. ถึง 100 ซม. เงื่อนกะลาสี
(2) กระโปรง ผ้าสีกรมท่าเกลี้ยงไม่มีลวดลาย แบบธรรมดา โดยมีจีบ ด้านหน้า 6 จีบ ด้านหลัง
6 จีบ ตีเกร็ดเปิด แยกไปข้างละ 3 จีบ ลึก 1 นิ้ว หันจีบออกด้านนอก เย็บทับจีบขอบด้านนอกล่างลงมา ระหว่าง 6 – 12
ซม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม กระโปรงยาวเพียงใต้เข่า ประมาณ 10 – 15 ซม. กระโปรงทรงตัว A ปลายบาน
พองาม (ไม่สอบเข้า) ชายกระโปรงพับกว้าง 3 ซม. กระเป๋ากระโปรงอยู่ด้านขวา
(3) รองเท้า หนังสีดำแบบหุ้มส้น ปลายมนไม่มีลวดลาย ชนิดมีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม.
(4) ถุงเท้า สีขาวไม่มีลวดลายพับปลายอย่างน้อย 2 ทบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(1) เสื้อ ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยง แบบคอเชิ้ต ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อทำเป็นสาบตลบเข้าข้างใน กว้าง
3 ซม. มีดุมกลมแบน สี ขาว 5 เม็ด แขนยาวเพียงเหนือศอก แขนและปลายแขนจีบเล็กน้อย ขอบแขนกว้าง 3 ซม.
รัดพอดีกับแขน ขนาดเสื้อยาวพอเหมาะกับลำตัว สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อยมองเห็นเข็มขัดโดยรอบ
(2) กระโปรง แบบเดียวกับ ม.ต้น
(3) เข็มขัด หนังสีดำ ขนาดกว้าง 2 – 3 ซม. ไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำ
ชนิดกลมเข็มเดียว ปลอกหนังชนิดเดียวกับเข็มขัดขนาดกว้าง 1.5 ซม. สำหรับสอดปลายเข็มขัด เข็มขัดใช้คาดทับขอบเอว
กระโปรง
(4) รองเท้า แบบเดียวกับ ม.ต้น
(5) ถุงเท้า แบบเดียวกับ ม.ต้น

เครื่องหมายและเลขประจำตัว
1. ปักอักษรย่อ บ.ฉ. ที่อกเสื้อเบื้องขวาเหนือราวนม ใช้ตัวอักษรตามที่โรงเรียนกำหนด ปักด้วยด้ายมันหรือไหมสี
น้ำเงิน
1.1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องปักเครื่องหมายโรงเรียนด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้ำเงิน เหนือ บ.ฉ.
อีกชั้นหนึ่งชั้น
1.2 มัธยมศึกษาตอนต้นมีเลขประจำตัวอยู่ใต้ บ.ฉ.
2. ปักชื่อ – นามสกุลที่อกเสื้อเบื้องซ้ายด้วยด้ายมัน หรือไหมสีน้ำเงิน

การปักสัญลักษณ์แสดงระดับชั้น
1. ชาย หญิง ม.ต้น ปักจุดด้วยด้ายมันหรือไหมสีน้ำเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม. ปักเหนือชื่อ
ห่าง 1 ซม. แต่ละจุดห่าง ½ ซม. ตามลำดับชั้น
ม.1

ปัก 1 จุด

ม.2

ปัก 2 จุด (เรียงตามแนวนอน)

ม.3

ปัก 3 จุด (เรียงตามแนวนอน)

2. ชาย หญิง ม.ปลาย ปักเช่นเดียวกับ ม.ต้น แต่ปักที่ปกเสื้อด้านซ้าย ห่างขอบปกเสื้อด้านหน้า 1ซม.
ลักษณะการปักการเว้นจุด เช่นเดียวกับ ม.ต้น
ม.4

ปัก 1 จุด

ม.5

ปัก 2 จุด (เรียงตามแนวนอน)

ม.6

ปัก 3 จุด (เรียงตามแนวนอน)

เครื่องแบบวิชาพลานามัย
ใช้เครื่องแบบตามที่โรงเรียนกำหนดดังนี้
มัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย,หญิง) ใช้เสื้อยืดสีเหลืองมีตราโรงเรียน กางเกงพละสีน้ำเงิน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ชาย,หญิง) ใช้เสื้อยืดสีน้ำเงินมีตราโรงเรียน กางเกงพละสีน้ำเงิน
รองเท้า
(ชาย)
ใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลชนิดหุ้มส้นมีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย
ประกอบกับถุงเท้าสีน้ำตาล
(หญิง)
ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลายชนิดหุ้มส้นมีเชือกผูก
ประกอบกับถุงเท้าสีขาว

กระเป๋า
กระเป๋าหลัก และกระเป๋าเสริม นักเรียนทุกคนต้องใช้กระเป๋าแบบสะพายหลัง หรือกระเป๋าหนังแบบนักเรียน ใส่
หนังสือมาโรงเรียนตามแบบที่โรงเรียนกำหนด และอาจมีกระเป๋าเสริมสำหรับใส่ชุดกีฬาหรืออุปกรณ์การเรียนได้ตามแบบที่
ร้านกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนจัดทำขึ้นเท่านั้น ห้ามใช้กระเป๋าแฟชั่นหรือลักษณะอย่างอื่น เช่นกระเป๋าสะพายหรือย่าม
ของสถาบันอื่น

หมายเหตุ
1. ในการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ห้ามประดับของมีค่า หรือเครื่องประดับใด ที่มิได้อนุญาตไว้ทั้งสิ้น
2. ในกรณีที่นักเรียนไว้ผมยาวในขณะที่แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละ จะอยู่ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ก็
ตามต้องรวบผมทั้งหมดให้เรียบร้อยผูกโบไม่ปล่อยผมประหน้า
3. นักเรียนชาย ห้ามใส่น้ำมันผม ไว้จอน กันจอน ไว้หนวด ไว้เครา ทำสีผม กันกรอบหน้าหรือตัดผมทรงแปลก
4. นักเรียนหญิง ห้ามดัดผม ซอยผม ถักเปีย ทำสีผม ต่อผม หรือไว้ผมประหน้า
5. นักเรียนหญิงใส่เสื้อซับในสีขาว

6. ห้ามนักเรียนทุกคนไว้เล็บ ทาเล็บ ต่อเล็บ แต่งคิ้ว ทาริมฝีปาก แต้มไฝ หรือตกแต่งหน้าส่วนอื่นใดด้วยแป้งสีฝุ่น
แป้งผสมครีมรองพื้น หรือน้ำมันสีใดๆทั้งสิ้น ผู้ใดฝ่าฝืนจากระเบียบนี้ โรงเรียนจะต้องตักเตือนลงโทษ หรือสั่งพัก
การเรียนแล้วแต่กรณี
7. นักเรียนใช้โบผูกผม ขนาด 1 นิ้ว ที่มีสัญลักษณ์ของโรงเรียน
นักเรียน ม.1 – ม.4 ใช้โบสีเทา
นักเรียน ม.5 - ม.6 ใช้โบสีกรมท่า
8. ถุงเท้า ไม่มีลวดลาย
นักเรียนหญิง ใช้ถุงเท้าสีขาวพับเรียบร้อยอย่างน้อย 2 ทบ
นักเรียนชาย ถุงเท้าสีน้ำตาลความยาวเหนือตาตุ่มไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
9. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนให้ผู้ปกครองมาลงนามติดต่อขอรับออก (รับเฉพาะบุตรของตนเองเท่านั้น)
10. โทรศัพท์ ของมีค่า โรงเรียนห้ามนำมา หากนำมาแล้วสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ

ตัวอย่างการแต่งกาย
เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชุดพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด

นักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 -1/13

นักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1/5 -1/13

นักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1/1 -1/4

แต่งกายชุดลูกเสือ

แต่งกายชุดเนตรนารี

แต่งกายชุดยุวกาชาด

การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแต่งกายชุดพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างทรงผมนักเรียน
ทรงผมนักเรียนชาย
มัธยมศึกษาตอนต้น

ทรงผมนักเรียนหญิง
มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

