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1.เสือ้นกัเรยีน
(ตามระเบยีบของ

โรงเรยีน)                                              
- อกเสือ้ดา้นขวา
ปัก  ส.ร.น.                                                           

- อกเสือ้ดา้นซา้ย
ปักชือ่-สกลุและจดุสี

คณะ                                  

- ใหน้กัเรยีนทุกคน

สวมเสือ้ซบัใน สขีาว 



การปักชือ่

โรงเรยีน

การปักชือ่-

สกลุ

ปักจุดคณะ

ส ี



ส.ร.น.ค าอธบิายการปักอกัษรย่อ

ชือ่โรงเรยีน

1.อกัษรย่อปักบน

อกเสือ้      ดา้น

ขวามอื

2. อกัษรย่อมคีวาม

สูง     นิว้    ปักทบึ

ขนาดเท่าแบบ

3.ใชไ้หมสกีรมท่า

2

1

2

1
นิว้ ณพชิยารตัน ์ 

ศรโีพธิ ์
4

1
นิว้ค าอธบิายการปักจดุสี

ประจ าคณะ

1. จดุคณะสมีี

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง     ซม.

2. ปักจดุคณะส ีระดบัละ 1

จดุ

3. ใชไ้หมสตีามคณะสี

ค าอธบิายการปักชือ่ และ

ชือ่สกลุ

1. ชือ่และชือ่สกลุ ปักอกเสือ้

ดา้นซา้ยมอื

1. อกัษรชือ่มคีวามสูง       

นิว้ ปักทบึ

2. ใชไ้หมสกีรมท่า

2

1

4

1



2.กระโปรงนกัเรยีน(ตาม

ระเบยีบโรงเรยีน)

- กระโปรงทรงจบีลกึ 

สกีรมท่า  วดัความยาว

จากกลางหวัเข่าลงมา 

ไม่เกนิ 15 ซ.ม.



3.รองเทา้- ถงุเทา้ 

นกัเรยีนหญงิ

- รองเทา้หนงัสดี า 
(ตามตวัอย่างชดุแตง่กาย

นกัเรยีน)

- ถงุเทา้สขีาวลว้นพบั 2 

ทบเหนือ  ขอ้เทา้(ตาตุม่) 



การปักชือ่

โรงเรยีน

การปักชือ่-

สกลุ

ปักจดุคณะ

ส ี



2.กระโปรงนกัเรยีน(ตาม

ระเบยีบโรงเรยีน)

- กระโปรงทรงจบีลกึ 

สกีรมท่า  วดัความยาว

จากกลางหวัเข่าลงมา 

ไม่เกนิ 15 ซ.ม.



3.รองเทา้- ถงุเทา้ 

นกัเรยีนหญงิ

- รองเทา้หนงัสดี า 
(ตามตวัอย่างชดุแตง่กาย

นกัเรยีน)

- ถงุเทา้สขีาวลว้นพบั 2 

ทบเหนือ  ขอ้เทา้(ตาตุม่) 



4.เสือ้พละสนี ้าเงิน ปักจดุคณะส ี

ระดบัละ 1 จดุ กระโปรงนกัเรยีน ถงุ

เทา้สขีาว รองเทา้ผา้ใบสขีาว  

***กางเกงวอรม์สกีรมทา่ ขาจ า้

(ตามแบบ)

***กางเกงวอรม์ใหน้ ำมำเปลีย่นที่

โรงเรยีน และใสเ่ฉพำะในช ัว่โมงพลศกึษำ 

หรอืวนัมกีจิกรรมตำมทีโ่รงเรยีนนัดหมำย



การแตง่กายชดุพละ



5.กระเป๋านกัเรยีนหญงิ ระดบั ม.

ตน้และม.ปลาย (ตามตวัอย่าง)

***กระเป๋านกัเรยีนชาย อนุญาตใหใ้ช ้

กระเป๋าเป้ 

มตีราโรงเรยีน ( ซือ้ไดท้ีร่า้นโซโก ้)



ตวัอย่างการใชก้ระเป๋า

นกัเรยีน• กระเป๋าตอ้งถอืมา

โรงเรยีนทุกวนั

• กระเป๋าหนงั ใสส่มุด 

หนงัสอื

• กระเป๋าส ารองใส่

อปุกรณก์ารเรยีน

• ***หากมกีจิกรรม

ส าคญัของโรงเรยีน 

ใชเ้ฉพาะกระเป๋า

ส ารอง



การแตง่กายนกัเรยีนชาย ม.

ปลาย
การแตง่

กาย 

เสือ้ กางเกง

เข็มขดั 

ถุงเทา้ 

รองเทา้ 

(ตามภาพ

ตวัอย่าง)



1. การมาเรยีน
1.ตอ้งมำใหท้นัพธิเีขำ้แถวเคำรพธงชำต ิ(กอ่นเวลำ

07.55น.) 

ถำ้มำหลงัเวลำนีถ้อืวำ่มำสำย

2.ตอ้งมเีวลำเรยีนอย่ำงนอ้ย  80 %

3.เมือ่เขำ้มำในบรเิวณโรงเรยีนแลว้ ไม่อนุญำตใหอ้อก

นอกบรเิวณโรงเรยีน 

ตอ้งอยู่จนถงึโรงเรยีนเลกิเรยีน (หำกมคีวำมจ ำเป็นตอ้งมี

ผูป้กครองมำรบั นักเรยีนตอ้งมสีมุดประจ ำตวั และขอ

อนุญำตออกนอกบรเิวณที่

หอ้งกจิกำรนักเรยีน) 

4. โรงเรยีนสรปุยอด เชค็ชือ่คำบเรยีนที ่1 และบนัทกึ

ประวตัขิอ้มูลกำรมำ/ 

กำรขำด /กำรลำ/ มำสำย ทีห่อ้งงำนกจิกำรนักเรยีน 



2. การมาสายประเภทที ่1   มาโรงเรยีนไม่ทนัเขา้

แถวเคารพธงชาต ิ(07.55 - 08.00

น.)

ประเภทที ่2   มาโรงเรยีนชว่งเวลา 

08.00-08.20 น.

ประเภทที ่3   มาโรงเรยีนหลงัเร ิม่

เรยีนคาบเรยีนที ่1 เวลา 08.20 น.

เป็นตน้ไป



2. การมาสาย

ประเภทที ่1 -นกัเรยีนตอ้งเขา้แถวที่

บรเิวณทีค่รูเวรประจ าวนัก าหนด และท า

พธิเีคารพธงชาต ิสวดมนต ์สงบน่ิง แผ่

เมตตา ปฏภิาณตน 
ประเภทที ่2 -มาโรงเรยีนชว่งเวลา 

08.00-08.20 น. จะตอ้งลงลายมอืชือ่    

ในแบบบนัทกึ และเขยีนขอ้มูลลงในสมุด

ประจ าตวันกัเรยีน



ประเภทที ่3 - มำโรงเรยีนหลงัชว่งเวลำ 08.20 น.

เป็นตน้ไป ตอ้งมจีดหมำยจำกผูป้กครอง เอกสำร

ทำงกำรแพทย ์หรอืแจง้สำเหตขุอง      กำรมำสำย

ระบุ ควำมจ ำเป็น  ตอ้งแลกบตัรหรอืสมุดประจ ำตวั

นักเรยีน กบัยำมรกัษำกำรณ ์ และตอ้งมำตดิตอ่รบั

เอกสำรคนื ภำยใน 2 วนั 

ทีห่อ้งกจิกำรนักเรยีน  
(***มาสายเกนิจ านวนคร ัง้ทีก่ าหนด โรงเรยีนจะ

เชญิผูป้กครอง เพือ่หาวธิกีารและแนวทางเพือ่ปรบั

พฤตกิรรม  ถา้นกัเรยีนมาสายบ่อยๆ จะตอ้งท า

กจิกรรมสาธารณประโยชน)์



3. ทรงผม3.1 ทรงผมส ัน้ ตดัทรงบอ๊บตรงเสมอกนั

(หำ้มตดัทรงบอ๊บเท)     หา้มซอยผม หา้ม

สไลดผ์ม  หา้มตดัผมหน้ามา้   

หา้มท าสผีมตามสมยันิยม 

3.2 ทรงผมยาว  ปลำยตรงเสมอกนั  ตอ้ง

รวบใหเ้รยีบรอ้ย  หา้มตดัผมหน้ามา้

ความยาวของผมไม่เกนิกลางหลงั  

ผูกโบวส์ขีำวขนำดกวำ้ง 1 นิว้ กำรตดิกิบ๊

ตอ้งเป็นกิบ๊ด ำเทำ่น้ัน  หำ้มมดัจกุบนศรษีะ

หำ้มถกัเปีย  หา้มท าสผีมตามสมยันิยม 











การแตง่กาย /ทรงผม 

นกัเรยีนชาย ม.ปลายทรงผม อนุญาตให้
ตดัผมรองทรงสูง ผม

ด้านบน ด้านหลัง

และด้านข้าง  ปรบั

ต ก แ ต่ ง ผ ม ใ ห้

เรยีบรอ้ย หา้มท าสี

ผม หา้มตดัแต่งทรง

ผมเป็นลวดลาย  ไม่

ใสน่ ้ามนั หา้มไวจ้อน 

หนวด และเครา







4. เคร ือ่งประดบัและอืน่ๆ4.1 เคร ือ่งประดบั ประเภทตุม้ห ู ใหใ้ส่ตำ่งหู

ห่วงเงนิ        ขนำดเล็ก  1 ห่วงเทำ่น้ัน 

4.2 สรอ้ยคอ ถำ้ตอ้งกำรแขวนพระหรอืสิง่

ศกัดิส์ทิธิ ์ใหใ้ชส้รอ้ยสแตนเลสทีม่คีวำมยำว

พอทีจ่ะไม่เห็นออกมำนอกเสือ้

4.3 นาฬกิาขอ้มอื มรีปูทรงสภุำพ และสไีม่

ฉูดฉำด

4.4 แวน่ตา ใหใ้ชแ้วน่ตำทีก่รอบแวน่มสีี

สภุำพไม่ฉุดฉำด นักเรยีนทีใ่สค่อนแท็กเลนส ์

ตอ้งใชส้ธีรรมชำต ิไม่มลีวดลำย



4. เคร ือ่งประดบัและอืน่ๆ

4.5  ตอ้งไม่ตกแตง่ใบหน้าดว้ย

เคร ือ่งส ำอำงทกุชนิด 

ไม่แตง่หนำ้   ไม่เขยีนคิว้   ไม่ทำลปิสตกิส ี 

ไม่ปัดแกม้          ไม่ใชแ้ป้งผสมรองพืน้

4.6 หา้มสกั เจำะ อวยัวะในรำ่งกำย

4.7 ตอ้งตดัเล็บส ัน้ ไม่ทำเล็บ แตง่เล็บ


