
 
 

ระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักเรียน  พ.ศ.2562 

............................................................... 
 

          เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนในด้านการแต่งกายให้
เหมาะสมกับวัยและสถานภาพ  จึงก าหนดระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียนไว้เป็นบันทัดฐานดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่  15  มีนาคม  2562  เป็นต้นไป 
ข้อ 2.  ค าสั่ง  ระเบียบ  และกฎข้อบังคับอ่ืนใดที่ระเบียบนี้ก าหนดไว้แล้วหรือที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้   
          ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 3.  เครื่องแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3.1  เครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
  3.1.1  นักเรียนชาย 
  เครื่องแบบปกติ   
   เสื้อ  เสื้อเชิ้ตแขนสั้น  ผ้าขาวไม่บางเกินไป  ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า  ผ่าหน้าตลอด

มีสาบอยู่ด้านนอกกว้าง 4 เซนติเมตร  ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน มีกระเป๋าหน้าอกด้านซ้าย 1 กระเป๋า กว้าง 8 
– 12 ซ.ม.  สอดชายเสื้อไว้ในขอบกางเกงให้เรียบร้อย  หน้าอกด้านขาวของเสื้อ  และปักอักษรย่อสีทึบ 
“ส.ร.”  ด้วยด้ายหรือไหมสีกรมท่ า  ตัวอักษรใช้แบบพิมพ์ธรรมดาของโรงเรียน  “ส.ร.”  ปักทึบ               
“ชื่อ - สกุล” มีขนาดอักษร 1 – 1.5 ซม. และใต้  “ชื่อ - สกุล” ให้ปักจุดเครื่องหมายแต่ละคณะสี  ตาม
ระดับชั้นที่ก าลังศึกษาอยู่ 

   กางเกง  กางเกงขาสั้น ผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้ายีนส์และผ้าเวสปอยด์ 
ยาวเหนือเข่า วัดจากกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 เซนติเมตร  เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของขากางเกง เมื่อยืนตรง
ห่างจากขาตั้งแต่ 8 – 12 ซ.ม. ตามขนาดของขานักเรียน  ปลายขาพับชายข้างในกว้างประมาณ 5 ซ.ม.  มีจีบ
ด้านหน้าข้างละ 2 จีบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ที่สะเอวต้องไม่หลวม เมื่อคลายเข็มขัด 

   เข็มขัด  เข็มขัดให้เข็มขัดสีด าแบบนักเรียน  มองเห็นหัวเข็มขัดชัดเจนเมื่อสอด
ชายเสื้อไว้ในกางเกงนักเรียน 

   ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีขาว พ้ืนสีเทาหรือสีด า โดยอนุโลม  ไม่มีลวดลาย ไม่พับ ข้อยาว
เพียงครึ่งน่อง 

   รองเท้า  รองเท้าหุ้มส้นสีด าผูกเชือก จะเป็นหนังหรือผ้าใบก็ได้  แต่ห้ามสวม
รองเท้าส้นสูงหรือมีลวดลายรองเท้าผ้าใบต้องไม่ใช่ชนิดขอบขาว  เชือกที่ผูกรองเท้าต้องเป็นสีเดียวกันกับ
รองเท้า 

  เครื่องแบบพลศึกษา 
   เสื้ อ  ใช้ เสื้ อสีน้ าเงิน เป็นผ้าโทเร (ห้ ามใช้ เสื้ อยืด) ลักษณะของเสื้อคอโปโล              

ไหล่สโล้ปเอวตรงและกุ๊นผ้าสีเหลือง ปักตราของโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ บริเวณหน้าอกด้านขวาปักชื่อด้วยด้ายสี
ขาว 

   กางเกง  ใช้กางเกงผ้ายืดสีน้ าเงินมีแถบสีเหลือง 2 แถบ ลักษณะของกางเกงเป็น
กางเกงวอร์ม ขายาวลีบเล็กลง มีกระเป๋าข้าง 2 กระเป๋า  จั้มปลายขา 
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   ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีขาว พื้นสีเทาหรือสีด า โดยอนุโลม  ไม่มีลวดลาย พับเลยข้อเท้า
ประมาณ 1 ฝ่ามือ 

   รองเท้า  รองเท้าหุ้มส้นผ้าใบสีด าผูกเชือกและเชือกที่ผูกรองเท้าต้องเป็นสีเดียวกัน
กับรองเท้า 

  เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา 
   เสื้อ  เสื้อคอพับสีกากีแขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อท าเป็นสาบกว้าง 3.5 

ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชาย
กลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 
3.5 ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง 2.5 ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ 
1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนท าด้วยวัตถุสีน้ าตาลแก่ ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง 

   กางเกง  กางเกงสีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ส่วนกว้างของขากางเกง
เมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อน
ไว้ข้างในมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม. 

   หมวก  ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วย
โลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  

   ผ้าผูกคอ  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม. สีประจ าเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และมีห่วงสวมที่ผ้าผูกคอ 

   ป้ายชื่อ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ติดที่ ไหล่ข้างขวาต่ าจากตะเข็บ 1 ซ.ม. 
เครื่องหมายกลุ่มกองติดแขนเสื้อใต้ป้ายชื่อโรงเรียนต่ าจากป้ายชื่อโรงเรียน 1 ซม  

   เข็มขัด  หนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง        
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  

   ถุงเท้า  ยาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 
2 พู่ รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก 

   รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก 
  เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ 
            เสื้อ  เสื้อคอพับสีกรมแขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อท าเป็นสาบกว้าง 3.5 

ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ 1 กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชาย
กลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง 
3.5 ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อด้านคอกว้าง 2.5 ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ 1 
ดุม ดุมลักษณะกลมแบนท าด้วยวัตถุสีน้ าตาลแก่ ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง มีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลาย
อินทรธนูมีอักษร “ล.ญ.” สีเหลือง 

   กางเกง  ขาสั้นสีกรมเหนือเข่าประมาณ 5 ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรง
ห่างจากขาตั้งแต่ 8-12 ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 ซม. ผ่าตรงส่วนหน้าใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มี
กระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 ซม. กว้าง 1 ซม. 

   หมวก  ทรงอ่อนสีกรม มีตราหน้าหมวกรูปตราหน้าคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีก
นก 2 ข้าง ยาวข้างละ 2 ซม. ท าด้วยดลหะสีทองติดเหนืขอบหมวกเวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
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            ผ้าผูกคอ  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม.  สีประจ า
เขตพ้ืนที่การศึกษา  และมีห่วงสวมที่ผ้าผูกคอ           

   ป้ายช่ือ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ติดที่ไหล่ข้างขวาต่ าจากตะเข็บ 1 ซ.ม. 
เครื่องหมายกลุ่มกองตดิแขนเสื้อใต้ป้ายชื่อโรงเรียนต่ าจากป้ายชื่อโรงเรียน 1 ซม  

             เข็มขัด หนังสีด า กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 

            ถุงเท้า ยาวสีกรม พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่ 
            รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก 
 3.1.2 นักเรียนหญิง 
  เครื่องแบบปกติ 
   เสื้อ  เป็นผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายหรือบางจนเกินไป  แบบคอพับในตัว ลึกพอให้

สวมศีรษะได้สะดวก  สาบเสื้อตลบเข้าข้างใน ส่วนบนของสาบให้ใหญ่พอสมควรที่แบะคอออกแล้วไม่เห็น
ตะเข็บในปกกว้างประมาณ 10 ซม.  ให้ผ้าสองชั้นเย็บแบบเข้าถ้ า  แขนยาวเหนือศอก ปลายแขนจีบเล็ก 
ประกบด้วยผ้า 2 ชื้น กว้าง 2 ซม.  ชายของเสื้อด้านล่างมีขอบพับไม่เกิน 3 เซนติเมตร  ขนาดของตัวเสื้อมี
ความกว้างพอเหมาะสมกับตัวไม่รัดเอว ริมขอบด้างขวาติดกระเป๋าขนาด 5 x 9 ซม. ยาม 9 – 10 ซม.  และ
ปักอักษรย่อสีทึบ “ส.ร.” ด้วยด้ายหรือไหมสีกรมท่า  ตัวอักษรใช้แบบพิมพ์ธรรมดาของโรงเรียน  “ส.ร.”            
ปักทึบ “ชื่อ - สกุล” มีขนาดอักษร 1 – 1.5 ซม.  และใต้ “ชื่อ - สกุล” ให้ปักจุดเครื่องหมายแต่ละคณะสี
ตามระดับชั้นที่ก าลังศึกษาอยู่ 

   ผ้าผูกคอ  หูกระต่าย ใช้ผ้าสีกรมท่า สีเดียวกับกระโปรงนักเรียน เมื่อผูกแล้วหู
กระต่ายจะต้องยาวถึงกระดุมเม็ดบนหรือเหนือกว่าเล็กน้อย 

   กระโปรง  กระโปรงสีกรมท่า ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า  ด้านหน้าและหลังพับเป็นจีบ
ด้านละ 3 จีบ หันจีบออกด้านนอก  เย็บทับจีบจากใต้กระโปรงลงมา 6 – 12 เซนติเมตร  เว้นระยะความ
กว้างตรงกลางพองาม  ยาวคลุมเข่าประมาณ 5 เซนติเมตร ริมกระโปรงด้านล่างพับเข้าข้างในประมาณ              
2 – 2.5 เซนติเมตร ความลึกของจีบไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร กระโปรงปลายบานรูปทรงตัวเอ  

   รองเท้า  แบบหุ้มส้น หัวมน ชนิดสายรัดหลังเท้าเป็นหนัง หรือผ้าใบสีด ามีสายผูก
ส้นเตี้ยไม่มีพ้ืนหรือขอบสีขาว สายผูกรองเท้าต้องเป็นสีเดียวกับรองเท้า หากแต่งกายชุดพละให้สวมรองเท้าหุ้ม
ส้นสีขาว ไม่มีลวดลายสายผูกสีเดียวกับรองเท้า 

   ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว พ้ืนสีเทาหรือสีด า โดยอนุโลม  ไม่มีลวดลายพับเลยข้อเท้า
ประมาณ 1 ฝ่ามือ 

  เครื่องแบบพลศึกษา 
   เสื้อ  ใช้เสื้อสีน้ าเงินเป็นผ้าโทเร (ห้ามใช้เสื้อยืด) ลักษณะของเสื้อคอโปโล  ไหล่สโล้ป

เอวตรงและกุ๊นผ้าสีเหลือง ปักตราของโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ บริเวณหน้าอกด้านขวาปักชื่อด้วยด้ายสีขาว 
   กางเกง  ใช้กางเกงผ้ายืดสีน้ าเงินมีแถบสีเหลือง 2 แถบ ลักษณะของกางเกงเป็น

กางเกงวอร์ม ขายาวลีบเล็กลง มีกระเป๋าข้าง 2 กระเป๋า  จั้มปลายขา 
   ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว พ้ืนสีเทาหรือสีด า โดยอนุโลม  ไม่มีลวดลายพับเลยข้อเท้า

ประมาณ 1 ฝ่ามือ 
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    รองเท้า  รองเท้าหุ้มส้นผ้าใบสีขาวผูกเชือกและเชือกที่ผูกรองเท้าต้องเป็นสี
เดียวกันกับรองเท้า 

   เครื่องแบบยุวกาชาด 
    เสื้อ  เสื้อปกเชิ้ตสีฟ้าอมเทา  แขนสั้นเหนือข้อศอก  ผ่าอกตลอดอกเสื้อท าเป็น

สาบกว้าง 3.5 ซม. มีกระดุมเหนือเข็มขัด 4 เม็ด  ที่อกมีกระเป๋าข้างละ 1 ใบ มีสาบตรงกึ่งกลางตามแนวดิ่ง
ปกกระเป๋าเป็นรูปมนเจาะรังดุมกึ่งกลาง 1 กระดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้างที่ไหล่กว้าง 
3.5 ซม.  เย็บติดตะเข็บเปิดไหล่เสื้อด้านคอกว้าง 2.5 ซม.  มีปลายมนที่กระดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอ 
ด้านละ 1 เม็ด  เวลาสวมเสื้อให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง 

    กระโปรง  สีฟ้าอมเทา  ยาวคลุมเข่า  ด้านหน้าล้านหลังมีจีบหันทางเดียวกัน  
ด้านละ 6 จีบ  กระโปรงบานพองามสวมทับชายเสื้อ 

    หมวก  ท าด้วยผ้าสีกรมท่าแบบมีแก๊ปข้างหน้าและตลบปีกด้านหน้าประดับ
เครื่องหมายหน้าหมวก 

    ผ้าผูกคอ  สีกรมท่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มุมผ้าผูกคอด้านหลังติด
เครื่องหมายยุวกาชาด 

    ป้ายชื่อ  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ติดที่ไหล่ข้างขวาต่ าจากตะเข็บ 1 ซ.ม. 
เครื่องหมายกลุ่มกองติดแขนเสื้อใต้ป้ายชื่อโรงเรียนต่ าจากป้ายชื่อโรงเรียน 1 ซม  

    เข็มขัด  หนังสีด า  กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวเข็มขัดเป็นชนิดเกี่ยวท าด้วยโลหะสี
เงินมีตราเครื่องหมายยุวกาชาด  

    ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีขาว พื้นสีเทาหรือสีด า โดยอนุโลม  ไม่มีลวดลายพับเลยข้อ
เท้าประมาณ 1 ฝ่ามือ 

    รองเท้า  ใช้รองเท้านักเรียนหนังสีด า  ตามเครื่องแบบปกติ 
  เครื่องแบบนักเรียนเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เหล่าเสนา 
    เสื้อ  เสื้อปกเชิ้ตสีเขียวแก่คอบพับ แขนสั้นเหนือข้อศอก ผ่าอกตลอดอกเสื้อท า

เป็นสาบกว้าง 3.5 ซม. มีกระดุมเหนือเข็มขัด 4 เม็ด  ที่อกมีกระเป๋าข้างละ 1 ใบ มีสาบตรงกึ่งกลางตาม
แนวดิ่งปกกระเป๋าเป็นรูปมนเจาะรังดุมกึ่งกลาง 1 กระดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้างที่
ไหล่กว้าง 3.5 ซม.  เย็บติดตะเข็บเปิดไหล่เสื้อด้านคอกว้าง 2.5 ซม.  มีปลายมนที่กระดุมที่ปลายอินทรธนู
ทางดา้นคอ ด้านละ 1 เม็ด  เวลาสวมเสื้อให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง 

    กระโปรง  สีเขียวแก่ยาวคลุมเข่า ด้านหน้าและด้านหลังพับกลีบ หันออก
ด้านข้าง ๆ ละกลีบ 

    หมวก  สีเขียวแก่  มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี  ท าด้วยโลหะสี
ทอง  เวลาสวมให้หน้าหมวกอยู่กึ่งกลางหน้าผาก  พับปีกหมวกด้านหลังขึ้น 

    ผ้าผูกคอ  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 ซม. ด้านตั้ง 75 ซม. สีประจ า
เขตพ้ืนที่การศึกษา  และมีห่วงสวมที่ผ้าผูกคอ           

    ป้ายชื่อ  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ติดที่ไหล่ข้างขวาต่ าจากตะเข็บ 1 ซ.ม. 
เครื่องหมายกลุ่มกองติดแขนเสื้อใต้ป้ายชื่อโรงเรียนต่ าจากป้ายชื่อโรงเรียน 1 ซม  

    เข็มขัด  หนังสีด า กว้างไม่เกิน 3 ซม. หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท าด้วย
โลหะทองมีลายดุนตราเครื่องหมายเนตรนารี 
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    ถุงเท้า  ถุงเท้าสีขาว พ้ืนสีเทาหรือสีด า  โดยอนุโลม  ไม่มีลวดลาย (ห้ามใช้ถุง
เท้าท่ีท าด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา) พับเลยข้อเท้าประมาณ  1 ฝ่ามือ 

    รองเท้า  ใช้รองเท้านักเรียนหนังสีด า  ตามเครื่องแบบปกติ 
  เครื่องแบบผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
    เสื้อ  เสื้อเซิ้ตสีฟ้าอมเทา แขนสั้น ไม่มีตะเข็บต่อหลังมีกระเป๋าสี่ เหลี่ยมที่

หน้าอกด้านซ้ายปากกระเป๋าพับออกตีตะเข็บ  
    กระโปรง  กระโปรงนักเรียนสีกรมท่า 
    หมวก  เบเล่สีกรมท่า มีตราผู้บ าเพ็ญประโยชน์ด้านหน้าเวลาสวมหมวกให้ตรา

อยู่เหนือคิ้วซ้าย หรือหมวกปีกสีกรมท่า 
    ผ้าผูกคอ  สีกรมท่าพิมพ์สัญลักษณ์ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้า

จั่วสอดใต้ปกเสื้อเชิ้ตผูกเง่ือนพิรอด  และเข็มปฏิญาณตน 
    เข็มขัด  หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นตราผู้บ าเพ็ญประโยชน์ท าด้วยโลหะสีทอง 
    ถุงเท้า  ถุงเท้าสีขาว พ้ืนสีเทาหรือสีด า  โดยอนุโลม ไม่มีลวดลาย พับเลยข้อ

เท้าประมาณ 1 ฝ่ามือ 
    รองเท้า  ใช้รองเท้านักเรียนหนังสีด า  ตามเครื่องแบบปกติ 
3.2  เครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3.2.1  นักเรียนชาย 
   เครื่องแบบปกติ 
    เสื้อ  เสื้อเชิ้ตแขนสั้น  ผ้าขาวไม่บางเกินไป  ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า  ผ่าหน้า

ตลอดมีสาบอยู่ด้านนอกกว้าง 4 เซนติเมตร  ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน มีกระเป๋าหน้าอกด้านซ้าย 1 กระเป๋า 
กว้าง 8 – 12 เซนติเมตร  สอดชายเสื้อไว้ในขอบกางเกงให้เรียบร้อยและหน้าอกด้านขาวของเสื้อ  ให้ปัก
อักษรย่อสีทึบ “ส.ร.” ด้วยด้ายหรือไหมสีกรมท่า  ตัวอักษรใช้แบบพิมพ์ธรรมดาของโรงเรียน   “ส.ร.” ปักทึบ 
“ชื่อ - สกุล” มีขนาดอักษร 1 – 1.5 เซนติเมตร  และบน “ชื่อ - สกุล” ให้ปักจุดเครื่องหมายแต่ละคณะสี  
ตามระดับชั้นที่ก าลังศึกษาอยู่ 

    กางเกง  กางเกงขาสั้น ผ้าสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้ายีนส์และผ้าเวสปอยด์ 
ยาวเหนือเข่า วัดจากกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 เซนติเมตร เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของขากางเกง เมื่อยืนตรงห่าง
จากขาตั้งแต่ 8 – 12 เซนติเมตร ตามขนาดของขานักเรียน  ปลายขาพับชายข้างในกว้างประมาณ 5 
เซนติเมตร  มีจีบด้านหน้าข้างละ 2 จีบ ไม่มีกระเป๋าหลังที่สะเอวต้องไม่หลวม เมื่อคลายเข็มขัด 

    เข็มขัด  เข็มขัดสีด าแบบนักเรียน  มองเห็นหัวเข็มขัดชัดเจนเมื่อสอดชายเสื้อไว้
ในกางเกงนักเรียน 

    ถุงเท้า  ถุงเท้าสีขาว พ้ืนสีเทาหรือสีด าโดยอนุโลม  ไม่มีลวดลาย ไม่พับ ข้อยาว
เพียงครึ่งน่อง 

    รองเท้า  หุ้มส้นสีด าผูกเชือก จะเป็นหนังหรือผ้าใบก็ได้  แต่ห้ามสวมรองเท้าส้น
สูงหรือมีลวดลายรองเท้าผ้าใบต้องไม่ใช่ชนิดขอบขาว  เชือกท่ีผูกรองเท้าต้องเป็นสีเดียวกันกับรองเท้า 
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   เครื่องแบบพลศึกษา 
    เสื้อ  ใช้เสื้อสีเหลืองเป็นผ้าโทเร (ห้ามใช้เสื้อยืด) ลักษณะของเสื้อคอโปโล ไหล่ส

โล้ปเอวตรงและกุ๊นผ้าสีเหลือง ปักตราของโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ บริเวณหน้าอกด้านขวาปักชื่อด้วยด้ายหรือ
ไหมสีกรมท่า 

    กางเกง  ใช้กางเกงผ้ายืดสีน้ าเงินมีแถบสีเหลือง 2 แถบ ลักษณะของกางเกง
เป็นกางเกงวอร์ม ขายาวลีบเล็กลง มีกระเป๋าข้าง 2 กระเป๋า  จั้มปลายขา 

    ถุงเท้า  ถุงเท้าสีขาว พ้ืนสีเทาหรือสีด าโดยอนุโลม  ไม่มีลวดลาย พับเลยข้อเท้า
ประมาณ 1 ฝ่ามือ 

    รองเท้า  รองเท้าหุ้มส้นผ้าใบสีด าผูกเชือกและเชือกที่ผูกรองเท้าต้องเป็นสี
เดียวกันกับรองเท้า 

   เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร    ให้เป็นไปตามท่ีหน่วยก าลังส ารองกองทัพบกก าหนด 
  3.2.1  นักเรียนหญิง 
   เครื่องแบบปกติ 
    เสื้อ   เสื้อเป็นผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายหรือบางจนเกินไปเสื้อเป็นคอเชิ้ตผ่า

หน้า  สาบเสื้อตลบเข้าข้างในกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร  จีบที่ปลายแขน  ขอบแขนกว่างประมาณ 3 
เซนติเมตร ขนาดของตัวเสื้อต้องไม่โตจนเกินไป  หรือเล็กจนเกินไป  และสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง  ให้ปัก
อักษรย่อสีทึบ “ส.ร.” ด้วยด้ายหรือไหมสีกรมท่า  ตัวอักษรใช้แบบพิมพ์ธรรมดาของโรงเรียน “ส.ร.” ปักทึบ 
“ชื่อ - สกุล” มีขนาดอักษร 1 – 1.5 เซนติเมตรและบน “ชื่อ - สกุล” ให้ปักจุดเครื่องหมายแต่ละคณะสี  
ตามระดับชั้นที่ก าลังศึกษาอยู่ 

    กระโปรง  สีกรมท่า ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า  ด้านหน้าและหลังพับเป็นจีบด้าน
ละ 3 จีบ หันจีบออกด้านนอก  เย็บทับจีบจากใต้กระโปรงลงมา 6 – 12 เซนติเมตร  เว้นระยะความกว้างตรง
กลางพองาม  ยาวคลุมเข่าประมาณ 5 เซนติเมตร ริมกระโปรงด้านล่างพับเข้าข้างในประมาณ 2 – 2.5 
เซนติเมตร ความลึกของจีบไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร กระโปรงปลายบานรูปทรงตัวเอ  

    เข็มขัด  เข็มขัดสีด าแบบนักเรียน ไม่มีลวดลาย 
    ถุงเท้า  ถุงเท้าสีขาว พ้ืนสีเทาหรือสีด าโดยอนุโลม  ไม่มีลวดลาย พับเลยข้อเท้า

ประมาณ 1 ฝ่ามือ 
    รองเท้า แบบหุ้มส้น หัวมน ชนิดสายรัดหลังเท้าเป็นหนัง หรือผ้าใบสีด ามีสาย

ผูกส้นเตี้ยไม่มีพ้ืนหรือขอบสีขาว สายผูกรองเท้าต้องเป็นสีเดียวกับรองเท้า หากแต่งกายชุดพละให้สวมรองเท้า
หุ้มส้นสีขาว ไม่มีลวดลายสายผูกสีเดียวกับรองเท้า 

   เครื่องแบบพลศึกษา 
    เสื้อ   ใช้เสื้อสีเหลืองเป็นผ้าโทเร (ห้ามใช้เสื้อยืด) ลักษณะของเสื้อคอโปโล ไหล่ส

โล้ปเอวตรงและกุ๊นผ้าสีเหลือง ปักตราของโรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ บริเวณหน้าอกด้านขวาปักชื่อด้วยด้ายหรือ
ไหมสีกรมท่า 

    กางเกง  ใช้กางเกงผ้ายืดสีน้ าเงินมีแถบสีเหลือง 2 แถบ ลักษณะของกางเกง
เป็นกางเกงวอร์ม ขายาวลีบเล็กลง มีกระเป๋าข้าง 2 กระเป๋า  จั้มปลายขา 

    ถุงเท้า  ถุงเท้าสีขาว พ้ืนสีเทาหรือสีด าโดยอนุโลม  ไม่มีลวดลาย พับเลยข้อเท้า
ประมาณ 1 ฝ่ามือ 
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    รองเท้า  รองเท้าหุ้มส้นผ้าใบสีขาวผูกเชือกและเชือกท่ีผูกรองเท้าต้องเป็นสี
เดียวกันกับรองเทา้ ไม่มีเส้นขอบสีด า 

    เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร    ให้เป็นไปตามท่ีหน่วยก าลังส ารองกองทัพบก
ก าหนด 

ข้อ 4  ทรงผมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4.1 มัธยมศึกษาตอนต้น 
   นักเรียนชาย  ตัดเกรียนแบบนักเรียน  ด้านหน้ายาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร  ไม่ดัด  

กัดและท าสีผม   
   นักเรียนหญิง ตัดทรงนักเรียน ตัดสั้นและยาวเท่ากัน เสมอติ่งหูหรือยาวไม่เกิน 1 

ซม. จากติ่งหู  ไม่ติดกิ๊บสีไม่สุภาพ ไม่ใส่น้ ามันหรือเครื่องส าอางใด ๆ ไม่ดัด ไม่รีดผม ไม่ย้อมสีผม ไม่ท าทรงผม
แปลก ๆ หรือปล่อยผมปรกหน้าหรืออ่ืนใดที่ขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  นักเรียนที่ไว้ผมยาวห้าม
ปล่อยผมต้องรวบเป็นมัดเดียว  ด้วยยางรัดผมสีด าหรือผูกด้วยโบว์ ริบบิ้น สีด า สีน้ าเงินเท่านั้นไม่ไว้ผมปรก
หน้าตัดเท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ไม่ถักเปีย  ไม่ดัด  ไม่ย้อมสี  ยืดผม  ไม่เกล้าเป็นทรงผมอ่ืน หากฝ่า
ฝื่นจะให้ตัดสั้นให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน  

 4.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   นักเรียนชาย  ตัดแบบรองทรงสูง  ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 ซม.  ห้ามหวีแสกกลาง

และไม่ใส่น้ ามัน ครีมหรือเครื่องจัดแต่งทรงผมอย่างอ่ืน 
   นักเรียนหญิง ไว้ผมยาวห้ามปล่อยผมต้องรวบเป็นมัดเดียว  ด้วยยางรัดผมสีด า

หรือผูกด้วยโบว์ ริบบิ้น สีด า สีน้ าเงินเท่านั้นไม่ไว้ผมปรกหน้า  ตัดเท่ากันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ไม่ถักเปีย  
ไม่ดัด  ไม่ย้อมสี  ยืดผม  ไม่เกล้าเป็นทรงผมอ่ืน   ห้ามปล่อยสยายผมในเครื่องแบบนักเรียน  เครื่องแบบพล
ศึกษา  เครื่องแบบกิจกรรมอ่ืนทั้งในและนอกโรงเรียนหากฝ่าฝืนจะให้ตัดสั้นให้ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียนและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนหากตัดสั้น ให้ตัดเสมอขอบปกเสื้อด้านล่าง  

 ข้อ 5  ห้ามสวมหมวกในชุดเครื่องแบบนักเรียนและชุดพละในบริเวณโรงเรียน  
 ข้อ 6  สายนาฬิกาเป็นโลหะหรือหนังสีสุภาพ  ไม่มีลวดลาย 
 ข้อ 7  หากจ าเป็นต้องสวมแว่นตา ให้ใช้สีสุภาพ 
 ข้อ 8  ห้ามใส่เครื่องประดับต่าง ๆ เช่น ต่างหู เลสข้อมือ สร้อยคอ ฯลฯ  และห้ามน าของมี

ค่ามาโรงเรียน หากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบ 
 ข้อ 9  กระเป๋านักเรียนต้องใช้ตามที่โรงเรียนก าหนด และห้ามติดสติ๊กเกอร์  เขียนข้อความ

อ่ืนลงบนกระเป๋านักเรียน 
 ข้อ 10  ห้ามแต่งหน้า ทาปาก เขียนคิ้ว  ปัดแก้ม ฯลฯ 
 ข้อ 11  ห้ามใส่เสื้อคลุมแขนยาวกับเครื่องแบบนักเรียนและชุดพละ 
 ข้อ 12  ใส่ผ้าไทยตามฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด 
 ข้อ 13  ห้ามสวมหมวกในชุดเครื่องแบบนักเรียนและชุดพละในบริเวณโรงเรียน  
 ข้อ 14  ห้ามไว้เล็บยาว และไม่ทาเล็บ เพ้นท์สีเล็บ ฯลฯ 
 ข้อ 15  ห้ามนักเรียนไว้หนวดเครา ดัดผมนอกเหนือจากที่โรงเรียนก าหนด หรือเปลี่ยนสีผม

ให้ ผิดไปจากธรรมชาติ 
 ข้อ 16  ห้ามนักเรียนชายเจาะหู ระเบิดหู และใส่ต่างหูโดยเด็ดขาด  



~ 8 ~ 

 

 ข้อ 17  การมาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนนักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนของ
โรงเรียนเท่านั้น โดยไม่ใส่รองเท้าแตะและรองเท้าอ่ืน ๆ ที่ไม่สุภาพ เข้ามาติดต่อราชการ 

 ข้อ 18  ให้รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในฐานะประธานคณะกรรมการ 
   บริหารงานกิจการนักเรียนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
   

ประกาศ ณ วันที่  15  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 (นางสมร  เผือกเดช) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
 


