
 
ระเบียบโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน 
พ.ศ. ๒๕๖5 

------------------------------------ 

 เพ่ือให้การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่ง วิธีการ 
และเงื่อนไขในการแต่งเครื่องแบบนักเรียนสอดคล้องตามนัยแห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 
และข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 

 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จงึวางระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน  
พ.ศ. 2565” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้  
 “โรงเรียน”   หมายความว่า  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
 “นักเรียน”   หมายความว่า  นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองที่ก าลังศึกษาอยู่ 
  “ผู้อ านวยการโรงเรียน”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
 “คร”ู   หมายความว่า  ครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
 “บิดามารดา”  หมายความว่า  บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ 
 “ผู้ปกครอง”   หมายความว่า  บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และ
       ผู้ปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

    และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครอง   
    สวัสดภิาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอ่ืน ซึ่งรับเด็ก  
    ไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู หรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย 

 “เครื่องแบบนักเรียน” หมายความวา   เครื่องแต่งกาย สิ่งประกอบเครื่องแต่งกาย และ  
     เครื่องหมายต่างๆ ที่ก าหนดใหนักเรียน แต่งตาม  
    ระเบียบนี้  

ข้อ ๕  ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนแบ่งตามระดับและประเภทการศึกษา ดังนี้ 
(1) เครื่องแบบนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
(2) เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(3) เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 



 ข้อ ๖  เครื่องแบบนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
(1) การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน 

นักเรียนชาย 
(ก) เสื้อ  เสื้อสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายเสื้อ แบบคอฮาวาย เอวจั้ม ผ่าหน้า     

ติดกระดุมสีขาว  แขนสั้น ไม่บางหรือหนาเกินไป มีกระเป๋าทางด้านอกซ้ายหนึ่งกระเป๋า ขนาดกว้าง 8 - 12 ซ.ม. 
ลึกขนาด 10 - 15 ซ.ม.  ไม่มีจีบหลัง  ไหล่ไม่ตก  ใส่กระดุมทุกเม็ด ที่หน้าอกด้านขวาปักอักษรย่อ ร.ม. 
แบบอักษรไทยหัวกลมสูง  1- 1.5 ซ.ม. ด้านซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อให้ปักชื่อและชื่อสกุลโดยใช้อักษรไทยหัวกลมสูง
ประมาณ 1 ซ.ม. ทั้งหมดปักด้วยไหมสีน้ าเงิน  ไม่มีการประทับตรา ลวดลาย และอ่ืนๆ นอกจากท่ีก าหนด 

(ข) เสื้อกันเปื้อน  สวมเสื้อกันเปื้อนสีฟ้าขลิบสีเหลืองทับชดุนักเรียน ปักชื่อ-ชื่อสกุล  
เหนือกระเป๋าเสื้อกันเปื้อน โดยใช้อักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ 1 ซ.ม. ด้วยไหมสีน้ าเงิน 

(ค) กางเกง  ใช้สีกรมท่าขาสั้น เอวสม็อคยางด้านหลัง ไม่มีหูเข็มขัด มีจีบข้างหน้า 2 จีบ   
(ง) รองเท้า  ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย 
(จ) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาวธรรมดา ไม่มีลวดลาย เมื่อสวมใส่ไม่พับ ขอบด้านบน

ของถุงเท้าอยู่เหนือระดับตาตุ่ม ประมาณ 2 - 3 นิ้ว    
นักเรียนหญิง 

(ก) เสื้อ  ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายเสื้อ แบบคอบัว ปกมน ผ่าหน้า ติดกระดุม  
แขนสั้น ไม่บางหรือหนาเกินไป ติดกระดุมสีขาวกลมแบนที่เอวด้านหน้า ๒ เม็ด  (ติดให้ตรงรูกระดุมกระโปรง)  
ติดกระดุมขาวกลมแบนที่เอวด้านหลัง จ านวน ๒ เม็ด (ติดให้ตรงรูกระดุมกระโปรง)  มีกระเป๋าทางด้านอกซ้าย
หนึ่งกระเป๋า ขนาดกว้าง 8 - 12 ซ.ม. ลึกขนาด 10 - 15 ซ.ม.  ไม่มีจีบหลัง  ไหล่ไม่ตก ใส่กระดุมทุกเม็ด ที่หน้าอก
ด้านขวาปักอักษรย่อ ร.ม. แบบอักษรหัวกลมสูงประมาณ  1 - 1.5 ซ.ม. ทีด่้านซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อให้ปักชื่อ
และชื่อสกุลโดยใช้อักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ 1 ซ.ม.  ทั้งหมดปักด้วยไหมสีน้ าเงิน  ไม่มีการประทับตราลวดลาย 
และอ่ืนๆ นอกจากท่ีก าหนด 

(ข) เสื้อกันเปื้อน  สวมเสื้อกันเปื้อนสีฟ้าขลิบสีเหลืองทับชดุนักเรียน ปักชื่อ-ชื่อสกุล  
เหนือกระเป๋าเสื้อกันเปื้อน  โดยใช้อักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ 1 ซ.ม. ด้วยไหมสีน้ าเงิน 

(ค) กระโปรง  ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง  ไม่มีลวดลายแบบธรรมดา มีจีบรอบ 
เจาะรังกระดุมที่ขอบเอวด้านหน้า 2 รู ด้านหลัง 2 รู  เพ่ือส าหรับติดกระดุม  ความยาวกระโปรงต้องยาวคลุมเข่า
เมื่อยืนตรง กระโปรงยาวไม่เกินครึ่งน่อง ปลายกระโปรงบาน ไม่สอย 

(ง) รองเท้า  ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย 
(จ) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสั้นสีขาวธรรมดา ไม่มีลวดลาย เมื่อสวมใส่ไม่พับ ขอบด้านบน

ของถุงเท้าอยู่เหนือระดับตาตุ่ม ประมาณ 2 - 3 นิ้ว    

(2)  การแต่งกายชุดพลศึกษา 
นักเรียนชาย 

(ก) เสื้อ ใช้เสื้อสีฟ้าตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีตราสัญลักษณ์
ของโรงเรียน ด้านขวาระดับเดียวกับขอบบนกระเป๋าเสื้อให้ปักชื่อและชื่อสกุลด้วยอักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ 1 ซ.ม. 
ด้วยไหมสีเหลือง   

(ข) กางเกง  ใช้กางเกงวอร์มสีด า ขายาว ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด   
(ค) รองเทา้  ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย 
(ง) ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีขาว เมื่อสวมใส่ ขอบด้านบนสุดของถุงเท้าต้องอยู่เหนือ

ระดับตาตุ่มประมาณ 2 - ๓ นิ้ว



     นักเรียนหญิง 
(ก) เสื้อ ใช้เสื้อสีฟ้าตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีตราสัญลักษณ์

ของโรงเรียน  ด้านขวาระดับเดียวกับขอบบนกระเป๋าเสื้อให้ปักชื่อและชื่อสกุลด้วยอักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ 1 ซ.ม. 
ด้วยไหมสีเหลือง   

(ข) กางเกง  ใช้กางเกงวอร์มสีด า ขายาว ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด   
(ค) รองเทา้  ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย 
(ง) ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีขาว เมื่อสวมใส่ ขอบด้านบนสุดของถุงเท้าต้องอยู่เหนือ

ระดับตาตุ่มประมาณ 2 - ๓ นิ้ว 

 ข้อ ๗  เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(1) การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน 

นักเรียนชาย 
(ก) เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลวดลายภายในเนื้อผ้า ไม่รัดรูป ไม่บางเกินไป มีสาบ

หน้าอกกว้างประมาณ 3 - 5 ซ.ม. ใช้กระดุมขาวกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซ.ม.ปลายปกไม่มีกระดุมหรือรังดุม 
แขนพับเดินตะเข็บเดียวไม่ผ่า แขนสั้นสูงจากข้อศอก 2 นิ้ว มีกระเป๋าทางด้านอกซ้ายหนึ่งกระเป๋า ขนาดกว้าง 
8 - 12 ซ.ม. ลึกขนาด 10 - 15 ซ.ม.  ไม่มีจีบหลัง ไหล่ไม่ตก ใส่กระดุมทุกเม็ด ยกเว้นที่คอเสื้อ หน้าอกด้านขวา
ปักอักษรย่อ ร.ม. แบบอักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ  1- 1.5 ซ.ม. ด้านซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อให้ปักชื่อและชื่อ
สกุลโดยใช้อักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ 1 ซ.ม. ด้วยไหมสีน้ าเงิน ไม่มีการประทับตรา ลวดลาย และอ่ืนๆ 
นอกจากท่ีก าหนด 

(ข) กางเกง  ใช้กางเกงสีกากีล้วน ไม่หลวม  ไม่คับจนเกินไป  
(ค) เข็มขัด  ใช้เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างประมาณ 3 - 4 ซ.ม. ไมม่ีลวดลายขีดเขียน

หรือประทับสิ่งใดๆให้เป็นลวดลาย  
(ง) หัวเข็มขัด  ให้ใช้หัวเข็มขัดลูกเสือ  
(จ) รองเท้า  ใช้รองเท้าผ้าใบสีน้ าตาลล้วน ชนิดมีเชือกผูกร้อยประมาณ 4 รู    

ใช้เชือกสีเดียวกับรองเท้า 
(ฉ) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีน้ าตาลแบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย เมื่อสวมใส่ไม่พับขอบ

ด้านบนของถุงเท้าต้องอยู่เหนือระดับตาตุ่มประมาณ 6 - 8 นิ้ว ถุงเท้าเครื่องแบบลูกเสือให้ใช้สีกากี ไม่มีลวดลาย  
พับปลายประมาณ 2 - 3 นิ้ว  เมื่อสวมใส่ต้องห่างจากกลางสะบ้าหัวเข่าลงมาประมาณฝ่ามือ  

นักเรียนหญิง (ช่วงชั้น ๑) 
(ก) เสื้อ ใช้ผา้ขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายเสื้อ คอบัวกลม แขนสั้น ไม่บางหรือหนาเกินไป 

ไม่ใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าดิบ ผ่าอกตลอดมีกระดุม ด้านล่างขวามือมีกระเป๋า 1 กระเป๋า  หน้าอกด้านขวาปักอักษรย่อ ร.ม. 
แบบอักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ  1 - 1.5 ซ.ม. ด้านซ้ายให้ปักชื่อและชื่อสกุลโดยใช้อักษรไทยหัวกลม
สูงประมาณ 1 ซ.ม.  ด้วยไหมสีน้ าเงิน ไม่มีการประทับตรา ลวดลาย และอ่ืนๆนอกจากที่ก าหนด 

(ข) กระโปรง  ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง  ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบ
ข้างละ 3 จีบ หักจีบออกด้านนอก เย็บทับจีบขอบล่างลงมา ระหว่าง 6 - 12 ซ.ม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม  
ความยาวกระโปรงต้องยาวคลุมเข่าเมื่อยืนตรง กระโปรงยาวไม่เกินครึ่งน่อง ปลายกระโปรงบาน ไม่สอย 

(ค) เข็มขัด ไม่ใช้  ยกเว้นการแต่งกายชุดเนตรนารี  จะต้องใช้เข็มขัดตามที่ระเบียบ
การแต่งกายนั้นๆ ก าหนด 

(ง) รองเท้า  เป็นรองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้นและหุ้มปลายเท้า หัวมน ไม่มีลวดลาย  
มีสายรัดหลังเท้า พื้น ส้น ไม่สูงเกินไป 

(จ) ถุงเท้า  ใช้สีขาวแบบธรรมดาไม่มีลวดลาย  ไม่ใช้ถุงเท้าบางแบบไนล่อน  
เมื่อสวมใส่ ขอบด้านบนสุดของถุงเท้าต้องอยู่เหนือระดับตาตุ่มประมาณ 2 - ๓ นิ้ว 



    นักเรียนหญิง (ช่วงชั้น ๒) 
(ก) เสื้อ ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายแบบปกกะลาสี แขนสั้นจีบปลายแขนเล็กน้อย 

ใส่โบว์หูกระต่ายสีกรมท่า  ด้านล่างขวามือมีกระเป๋า 1 ใบ  ตัวเสื้อมีขนาดพอเหมาะตัว ไม่รัดเอว ตัวเสื้อยาว  
ปิดสะโพก หน้าอกด้านขวาปักอักษรย่อ ร.ม. แบบอักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ  1 - 1.5 ซ.ม. ด้านซ้ายเหนือ
กระเป๋าเสื้อให้ปักชื่อและชื่อสกุลโดยใช้อักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ 1 ซ.ม  ด้วยไหมสีน้ าเงิน ไม่มีการประทับตรา 
ลวดลาย และอ่ืนๆนอกจากที่ก าหนด   

(ข) กระโปรง  ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง  ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังพับ 
เป็นจีบข้างละ 3 จีบ หักจีบออกด้านนอก เย็บทับจีบขอบล่างลงมา ระหว่าง 6 - 12 ซ.ม. เว้นระยะความกว้างตรงกลาง
พองาม  ความยาวกระโปรงต้องยาวคลุมเข่าเมื่อยืนตรง กระโปรงยาวไม่เกินครึ่งน่อง ปลายกระโปรงบาน ไม่สอย 

(ค) เข็มขัด ไม่ใช้  ยกเว้นการแต่งกายชุดเนตรนารี  จะต้องใช้เข็มขัดตามที่ระเบียบ
การแต่งกายนั้นๆ ก าหนด 

(ง) รองเท้า  เป็นรองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้นและหุ้มปลายเท้า หัวมน ไม่มีลวดลาย  
มีสายรัดหลังเท้า พื้น ส้น ไม่สูงเกินไป 

(จ) ถุงเท้า  ใช้สีขาวแบบธรรมดาไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ถุงเท้าบางแบบไนล่อน 
เมื่อสวมใส่ ขอบด้านบนสุดของถุงเท้าต้องอยู่เหนือระดับตาตุ่มประมาณ 2 - ๓ นิ้ว 

(2) การแต่งกายชุดพลศึกษา 
นักเรียนชาย 

(ก) เสื้อ ใช้เสื้อสีฟ้าตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีตราสัญลักษณ์
ของโรงเรียน  ด้านขวาระดับเดียวกับขอบบนกระเป๋าเสื้อให้ปักชื่อและชื่อสกุลด้วยอักษรไทยหัวกลมสูง
ประมาณ 1 ซ.ม. ด้วยไหมสีเหลือง   

(ข) กางเกง  ใช้กางเกงวอร์มสีด า ขายาว ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ทรงสุภาพ  
(ค) รองเทา้  ใช้รองเท้าผา้ใบสีน้ าตาลล้วน ชนิดมีเชือกผูกร้อยประมาณ 4 รู ใช้เชือก

สีเดียวกับรองเท้า    
(ง) ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีน้ าตาล เมื่อสวมใส่ไม่พับ ขอบด้านบนสุดของถุงเท้าต้องอยู่

เหนือระดับตาตุ่มประมาณ 6 - 8 นิ้ว  
     นักเรียนหญิง 

(ก) เสื้อ ใช้เสื้อสีฟ้าตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีตราสัญลักษณ์
ของโรงเรียน ด้านขวาระดับเดียวกับขอบบนกระเป๋าเสื้อให้ปักชื่อและชื่อสกุลด้วยอักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ 1 ซ.ม. 
ด้วยไหมสีเหลือง   

(ข) กางเกง  ใช้กางเกงวอร์มสีด า ขายาว ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ทรงสุภาพ  
(ค) รองเท้า  ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีแถบสีใดๆ 
(ง) ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีขาว  เมื่อสวมใส่ ขอบด้านบนสุดของถุงเท้าต้องอยู่เหนือ

ระดับตาตุ่มประมาณ 2 - ๓ นิ้ว 

 

 

 



 ข้อ ๘  เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(1) การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน 

นักเรียนชาย 
(ก)  เสื้อ  ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีลวดลายภายในเนื้อผ้า ไม่รัดรูป ไม่บางเกินไป มีสาบ

หน้าอกกว้างไม่เกิน 4 ซ.ม. ใช้กระดุมขาวกลมแบน  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซ.ม.  ปลายปกไม่มีกระดุมหรือรังดุม  
แขนพับเดินตะเข็บเดียวไม่ผ่า แขนสั้นสูงจากข้อศอก 2 นิ้ว  มีกระเป๋าทางด้านอกซ้ายหนึ่งกระเป๋า ขนาดกว้าง 
8 - 12 ซ.ม. ลึกขนาด 10 - 15 ซ.ม.  ไม่มีจีบหลัง ไหล่ไม่ตก ใส่กระดุมทุกเม็ด ยกเว้นที่คอเสื้อ ที่หน้าอกด้านขวา
ปักอักษรย่อ ร.ม. แบบอักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ  1 - 1.5 ซ.ม. ด้านซ้ายเหนือกระเป๋าเสื้อให้ปักชื่อและชื่อสกุล
โดยใช้อักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ 1 ซ.ม. และปักเครื่องหมายรูปดาว แสดงระดับชั้นบนชื่อและชื่อสกุล 
ขนาดประมาณ 0.8 ซ.ม. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปักดาว 1 ดวง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปักดาว 2 ดวง 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปักดาว 3 ดวง  โดยเว้นระยะห่างประมาณ ๑ ซ.ม. ทั้งหมดปักด้วยไหมสีน้ าเงิน  
ไม่มีการประทับตรา ลวดลาย และอ่ืนๆนอกจากที่ก าหนด 

(ข) กางเกง  ใช้กางเกงขาสั้นสีกรมท่ามีจีบหน้า ข้างละ 2 จีบ มีหูใส่เข็มขัด 5 หู
ขนาดความกว้างของหูประมาณ 1 ซ.ม.  ปลายขายาวเหนือสะบา้หัวเข่า 5 - 7 ซ.ม. ปลายขาพับเข้าด้านใน 2 - 3 ซ.ม.  
ไม่มีกระเป๋าหลัง  มีกระเป๋าตรงตะเข็บข้างละหนึ่งกระเป๋าไม่เย็บตะเข็บคู่  เมื่อสวมใส่ขอบบนของกางเกง      
อยู่ในแนวสะดือ หรือต่ ากว่าไม่เกินหนึ่งนิ้ว  ปลายขาที่ตะเข็บจะต้องเย็บติดกันตลอด (ไม่ผ่าข้าง)  

(ค) เข็มขัด  ให้ใช้เข็มขัดหนังสีด ากว้างประมาณ  3-4 ซ.ม. ไม่มีลวดลายขีด
เขียนหรือประทับสิ่งใดๆให้เป็นลวดลาย 

(ง) หัวเข็มขัด ให้ใช้หัวเข็มขัดโลหะสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีที่กลัดอันเดียว มีปลอกหนัง
ชนิดเดียวกับเข็มขัด  ไม่ตัดปลายเข็มขัด และปลายยาวพอสอดใส่หูกางเกงที่ 1 - 2 ได้ คาดพอตึง มองเห็นหวัเข็มขัด
ได้ชัดเจน   

(จ) รองเท้า  ใช้รองเท้าผ้าใบสีด า ขอบพ้ืนรองเท้าเป็นสีด าและไม่มีลวดลายใดๆ  
เวลาสวมใส่ต้องร้อยรูรองเท้าทุกรูและจัดผูกให้เรียบร้อย 

(ฉ) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาว ไม่มีลวดลาย เมื่อสวมใส่ไม่พับ ขอบด้านบนของ
ถุงเท้าต้องอยู่เหนือระดับตาตุ่มประมาณ 6 - 8 นิ้ว 

นักเรียนหญิง 
(ก) เสื้อ ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายเสื้อ คอบัวกลม แขนยาว ไม่บางหรือหนา

เกินไป ไม่ใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าดิบ ผ่าอกตลอดมีกระดุม เอวจั้ม  ผูกโบว์สีน้ าเงินยาว 5 - 7 นิ้ว  หน้าอกด้านขวา    
ปักอักษรย่อ ร.ม. แบบอักษรหัวกลมสูงประมาณ 1 - 1.5 ซ.ม. ด้านซ้ายระดับเดียวกับอักษรย่อ ร.ม. ให้ปักชื่อ
และชื่อสกุลโดยใช้อักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ 1 ซ.ม. และปักเครื่องหมายรูปดาว แสดงระดับชั้นบนชื่อและ
ชื่อสกุล ขนาดประมาณ 0.8 ซ.ม. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปักดาว 1 ดวง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปักดาว 
2 ดวง และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปักดาว 3 ดวง  โดยเว้นระยะห่างประมาณ ๑ ซ.ม.  ทั้งหมดปักด้วยไหม
สีน้ าเงิน  ไม่มีการประทับตรา ลวดลาย และอ่ืนๆนอกจากที่ก าหนด 

(ข) กระโปรง  ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง  ไม่มีลวดลายแบบธรรมดา ด้านหน้า
และด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ 3 จีบ หักจีบออกด้านนอก เย็บทับจีบขอบล่างลงมา ระหว่าง 6 - 12 ซ.ม. เว้นระยะ
ความกว้างตรงกลางพองาม ความยาวกระโปรงต้องยาวคลุมเข่าเมื่อยืนตรง กระโปรงยาวไม่เกินครึ่งน่อง      
ปลายกระโปรงบาน ไม่สอย 

(ค)  เข็มขัด  นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาไม่ใช้  ยกเว้นการแต่งกายชุดเนตรนารี  
จะต้องใช้เข็มขัดตามที่ระเบียบการแต่งกายนั้นๆ ก าหนด



(ง)  รองเท้า  ใช้รองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้นและหุ้มปลายเท้า หัวมน ไม่มี
ลวดลาย  มีสายรัดหลังเท้า พื้น ส้น ไม่สูงเกินไป 

(จ)  ถุงเท้า  ใช้สีขาวแบบธรรมดาไม่มีลวดลาย  ไม่ใช้ถุงเท้าบางแบบไนล่อน  
เมื่อสวมใส่ขอบด้านบนสุดของถุงเท้าต้องอยู่เหนือระดับตาตุ่มประมาณ 2 - ๓ นิ้ว 

(2) การแต่งกายชุดพลศึกษา 
นักเรียนชาย 

(ก) เสื้อ ใช้เสื้อสีฟ้าตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีตราสัญลักษณ์
ของโรงเรียน ด้านขวาระดับเดียวกับขอบบนกระเป๋าเสื้อให้ปักชื่อและชื่อสกุลด้วยอักษรไทยหัวกลมสูงประมาณ 1 ซ.ม. 
และปักเครื่องหมายรูปดาว แสดงระดับชั้นบนชื่อและชื่อสกุล ลกัษณะเดียวกับชุดนักเรียน ทั้งหมดปักด้วยไหมสีเหลือง   

(ข) กางเกง  ใช้กางเกงวอร์มสีด า ขายาว ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ทรงสุภาพ  
(ค) รองเทา้  ใช้รองเท้าผ้าใบสีด า ขอบพ้ืนรองเท้าเป็นสีด าและไม่มีลวดลายใดๆ  

เวลาสวมใส่ต้องร้อยรูรองเท้าทุกรูและจัดผูกให้เรียบร้อย   
(ง) ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีขาว เมื่อสวมใส่ไม่พับ ขอบด้านบนสุดของถุงเท้าต้องอยู่เหนือ

ระดับตาตุ่มประมาณ 6 - 8 นิ้ว  
     นักเรียนหญิง 

(ก) เสื้อ ใช้เสื้อสีฟ้าตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีตราสัญลักษณ์
ของโรงเรียน ด้านขวาระดับเดียวกับขอบบนกระเป๋าเสื้อให้ปักชื่อและชื่อสกุลด้วยอักษรไทยหัวกลม สูงประมาณ 1 ซ.ม. 
และปักเครื่องหมายรูปดาว แสดงระดับชั้นบนชื่อและชื่อสกุล ลกัษณะเดียวกับชุดนักเรียน ทั้งหมดปักด้วยไหมสีเหลือง   

(ข) กางเกง  ใช้กางเกงวอร์มสีด า ขายาว ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ทรงสุภาพ  
(ค) รองเท้า  ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีแถบสีใดๆ เวลาสวมใสต่้องร้อยรูรองเท้า

ทุกรูและจัดผูกให้เรียบร้อย   
(ง) ถุงเท้า  ใช้ถุงเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย  เมื่อสวมใส่ ขอบด้านบนสุดของถุงเท้า

ต้องอยู่เหนือระดับตาตุ่มประมาณ 2 - ๓ นิ้ว 
 

 ข้อ ๙ ข้อปฏิบัติในการแต่งกาย 
(1) การใช้กิ๊บ จะต้องใช้กิ๊บสีด าขนาดเล็ก ไม่มีลวดลาย จะตกแต่งอย่างอ่ืนไม่ได้ 

ไม่ใช้เครื่องส าอางค์ 
(2) การใช้สร้อยคอ  ให้ใช้สร้อยคอสเตนเลสและความยาวของสร้อยคอต้องยาวถึงกระดุม

เม็ดที่ 3  สร้อยคอชนิดทีเ่ป็นด้ายเชือกร่ม เชือกถัก ด้าย ด้ายถัก ทอง จะสวมใส่ไม่ได้ 
(3) เมื่อแต่งเครื่องแบบนักเรียนจะต้องไม่ปลดกระดุมเม็ดที่ 2 ไม่พับแขนเสื้อและไมป่ล่อย

ชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือกระโปรง ทั้งในบริเวณโรงเรียนและนอกบริเวณโรงเรียน 
(4) จะไว้เล็บ ตกแต่งเล็บไม่ได้ 
(5) ห้ามสักหรือติด Tattoo ทุกประเภท 
(6) ไม่สวมแหวนชนิดใดๆ 
(7) สายนาฬิกา ให้ใช้สีด า สีน้ าตาล สีขาว หรือสเตนเลส (สีเงิน)  และไม่ตกแต่งเพ่ิมเติม 

ยกเว้นนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ให้ใส่สายนาฬิกาที่มีสีและลวดลายได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในความเหมาะสม  
 

 



(8) ไม่ใช้เชือกหรือสายยางรัดข้อมือ (ริสแบนด์) ยกเว้นด้ายข้อมือที่พระผูกให้  
(9) การปักเครือ่งหมายของโรงเรียนจะต้องใช้แบบทีโ่รงเรียนก าหนด จะประดิษฐ์ตกแต่ง

เป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ 
(10)  กระเป๋าหนังสือ ให้ใช้กระเป๋าเป้ที่ก าหนดและมีตราประทับของโรงเรียน  

 
  ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 

         
 
 
   (นายสถาพร  ไทยกลาง) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพลักษณะการแต่งกายของนักเรียน 
แนบท้ายระเบียบโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

ระดับก่อนประถมศึกษา 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 



ระดับประถมศึกษา 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


