
ระเบียบการแต่งกาย
นักเรยีน ชาย-หญิง

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย



ระเบียบการแต่งกายชุดนักเรยีนชาย
ระดับประถมศึกษา

รองเทา ใชรองเทาผาใบสีดํา ไมมี

ลวดลาย ชนิดหุมสน มีเชือกสีดํา

ผูกหลังเทา 

ถุงเทา ใชถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย 

เวลาสวมไมพับหรือมวน
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ทรงผม ดานขางและดานหลัง

เกรียน ผมบนศีรษะตัดใหอยูใน

ระดับความยาว แบบเดียวกัน 

ไมปลอยใหช้ีต้ัง และมีความยาว

ไมเกิน 1 ซม. ดานหนายาวไม

เกิน 3 ซม.

เสื้อนักเรียน ผาสีขาว แบบคอ

เ ช้ิ ต  มี ก ร ะ เ ป า ติ ด ห น า อ ก 

ดานซายหนึ่งกระเปา

กางเกงนักเรียน ผาสีดํา ตัดใหมี 

2 จีบ มีกระเปาขางละ 1 ใบ 

ไมมีกระเปาดานหลัง ขาสั้นพน

กลางสะบา หัวเขาข้ึนมา 5 ซม.

เข็มขัดหนังสีดํา ขนาดกวาง 

2.5 - 5 ซม. หัวเข็มขัดเปนรูป

สี่เหลี่ยมผืนผาสีเ งิน หัวกลัด

อันเดียว ไมมีลวดลาย

ปก อักษรยอโรงเรียน ศส.บ 

บนอกเสื้อดานขวา ดวยไหมสี

น้ําเงิน

ปก ช่ือ–นามสกุล ของนักเรียน 

บนอกเสื้อดานซาย ดวยไหมสี

น้ําเงิน



ระเบียบการแต่งกายชุดนักเรยีนหญงิ
ระดับประถมศึกษา

รองเทา หนังดําสนิท สนเต้ีย 

หุ ม ส น ปล าย มน  มีส าย รั ด

รองเทา ไมมีลวดลาย

กระโปรงนักเรียน สีกรมทา ไมมี

ลวดลาย ดานหนาและดานหลังจีบ

ขา งละ 6 จีบ ความยาว ของ

กระโปรงวัดจากสะบาหัวเขาลงไป 

10 ซม.

เสื้อนักเรียน ใชผาขาว คอบัว 

ผาอกตลอด แขนสั้น

ปก อักษรยอโรงเรียน ศส.บ 

บนอกเสื้อดานขวา ดวยไหมสี

น้ําเงิน

ปก ช่ือ–นามสกุล ของนักเรียน 

บนอกเสื้อดานซาย ดวยไหมสี

น้ําเงิน

ทรงผม ไวทรงผมธรรมดา ใหความ

ย า ว ข อ ง ผ ม ท้ั ง ด า น ข า ง แ ล ะ

ดานหลังยาวเสมอกัน และมีความ

ยาววัดจากต่ิงหูไดไมเกิน 2 ซม. 

นักเรียนสามารถใชก๊ิฟสีดําไดเพียง

สีเดียวเทานั้น

ถุงเทา ใชถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย 

เวลาสวมใหพับไว พองามท่ีระดับ

ขอเทา
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ระเบียบการแต่งกายชุดนักเรยีนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รองเทา ใชรองเทาผาใบสีดํา ไมมี

ลวดลาย ชนิดหุมสน มีเชือกสีดํา

ผูกหลังเทา 

ถุงเทา ใชถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย 

เวลาสวมไมพับหรือมวน ไมยาวเกิน

คร่ึงนอง

เข็มขัดหนังสีดํา ขนาดกวาง 

2.5 - 5 ซม. หัวเข็มขัดเปนรูป

สี่เหลี่ยมผืนผาสีเ งิน หัวกลัด

อันเดียว ไมมีลวดลาย

ปก อักษรยอโรงเรียน ศส.บ 

บนอกเสื้อดานขวา ดวยไหมสี

น้ําเงิน

ปก ช่ือ–นามสกุล ของนักเรียน 

บนอกเสื้อดานซาย ดวยไหมสี

น้ําเงิน
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กางเกงนักเรียน ผาสีดํา ตัดใหมี 

2 จีบ มีกระเปาขางละ 1 ใบ 

ไมมีกระเปาดานหลัง ขาสั้นพน

กลางสะบา หัวเขาข้ึนมา 5 ซม.

เสื้อนักเรียน ผาสีขาว แบบคอ

เ ช้ิ ต  มี ก ร ะ เ ป า ติ ด ห น า อ ก 

ดานซายหนึ่งกระเปา

ทรงผม ไวรองทรงสูง ชายผมสั้น

เกรียนยาวข้ึนตามลําดับ ผม

ดานบนยาวไมเกิน 3 ซม. หาม

ใชน้ํามันทาผมหรือแบงผม และ

หามไวหนวดเครา



ระเบียบการแต่งกายชุดนักเรยีนหญงิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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รองเทา หนังดําสนิท สนเต้ีย หุม

สนปลายมน มีสายรัดรองเทา 

ไมมีลวดลาย

เสื้อนักเรียน ใชผาขาวเนื้อเกลี้ยง

ชนิดหนา แขนสั้น คอปกกะลาสีตน

แขนและปลายแขนจีบเล็กนอย

ผา ผูกคอ (คอซอง) สีกรมท า 

ชายสามเหลี่ยมกวาง 3.5-5 

ซม. ผูกเง่ือนกะลาสี 

ทรงผมยาว ความยาวของเสนผม

เม่ือปลอยผมจะตองมีความยาวไม

เ กิน ก่ึงกลางหลัง และจะตองมี

ความยาวของเสนผมเทากันท้ัง

ดานหนาและดานหลัง และตอง

รวบผมใหเรียบรอยทุกคร้ัง โดยใช

โบวผาสีดําและปราศจากลวดลาย

ถุงเทา ใชถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย 

เวลาสวมใหพับไว พองามท่ีระดับ

ขอเทา

ปก อักษรยอโรงเรียน ศส.บ 

บนอกเสื้อดานขวา ดวยไหมสี

น้ําเงิน

ปก ช่ือ–นามสกุล ของนักเรียน 

บนออกเสื้อดานซาย ดวยไหม

สีน้ําเงิน

กระโปรงนักเรียน สีกรมทา ไมมี

ลวดลาย ดานหนาและดานหลังจีบ

ขางละ 6 จีบ ความยาว ของ

กระโปรงวัดจากสะบาหัวเขาลงไป 

10 ซม. และชายกระโปรงสูง 5 

ซม.



ระเบียบการแต่งกายชุดนักเรยีนหญงิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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รองเทา หนังดําสนิท สนเต้ีย หุม

สนปลายมน มีสายรัดรองเทา 

ไมมีลวดลาย

เสื้อนักเรียน ใชผาขาวเนื้อเกลี้ยง

ชนิดหนา แขนสั้น คอปกกะลาสีตน

แขนและปลายแขนจีบเล็กนอย

ผา ผูกคอ (คอซอง) สีกรมท า 

ชายสามเหลี่ยมกวาง 3.5-5 

ซม. ผูกเง่ือนกะลาสี 

ทรงผมสั้น ผมสั้นจะตองตัดใหความ

ยาวของเสนผมท้ังดานขางและ

ดานหลังยาวเสมอกันโดยตลอด 

และมีความยาววัดจากต่ิงหูไดไม

เกิน 2 ซม. 

ปก อักษรยอโรงเรียน ศส.บ 

บนอกเสื้อดานขวา ดวยไหมสี

น้ําเงิน

ปก ช่ือ–นามสกุล ของนักเรียน 

บนออกเสื้อดานซาย ดวยไหม

สีน้ําเงิน

ถุงเทา ใชถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย 

เวลาสวมใหพับไว พองามท่ีระดับ

ขอเทา

กระโปรงนักเรียน สีกรมทา ไมมี

ลวดลาย ดานหนาและดานหลังจีบ

ขางละ 6 จีบ ความยาว ของ

กระโปรงวัดจากสะบาหัวเขาลงไป 

10 ซม. และชายกระโปรงสูง 5 

ซม.



ระเบียบการแต่งกายชุดนักเรยีนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ถุ ง เท า  ใช ถุ ง เท าสี ขาว ไม มี

ลวดลาย เวลาสวมไมพับหรือ

มวน ไมยาวเกินคร่ึงนอง

รองทรง ชายผมสั้นเกรียนยาว

ข้ึนตามลําดับ ผมดานบนยาวไม

เกิน 4 ซม. หามใชน้ํามันทาผม

หรือแบงผม และหามไวหนวด

เครา
ปก อักษรยอโรงเรียน ศส.บ 

บนอกเสื้อดานขวา ดวยไหมสี

น้ําเงิน

ปก ช่ือ–นามสกุล ของนักเรียน 

บนออกเสื้อดานซาย ดวยไหม

สีน้ําเงิน
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เสื้อนักเรียน ผาสีขาว แบบคอ

เ ช้ิ ต  มี ก ร ะ เ ป า ติ ด ห น า อ ก 

ดานซายหนึ่งกระเปา

กางเกงนักเรียน ผาสีดํา ตัดใหมี 

2 จีบ มีกระเปาขางละ 1 ใบ 

ไมมีกระเปาดานหลัง ขาสั้นพน

กลางสะบา หัวเขาข้ึนมา 5 ซม.

เข็มขัดหนังสีดํา ขนาดกวาง 

2.5 - 5 ซม. หัวเข็มขัดเปนรูป

สี่เหลี่ยมผืนผาสีเงิน หัวกลัด

อันเดียว ไมมีลวดลาย

รองเทา ใชรองเทาผาใบสีดํา ไมมี

ลวดลาย ชนิดหุมสน มีเชือกสีดํา

ผูกหลังเทา 



ระเบียบการแต่งกายชุดนักเรยีนหญงิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รองเทา หนังดําสนิท สนเต้ีย หุมสน

ปลายมน มีสายรัดรองเทา ไม มี

ลวดลาย

ถุงเทา ใชถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย 

เวลาสวมใหพับไว พองามท่ีระดับขอ

เทา

ทรงผมยาว ความยาวของเสนผม

เม่ือปลอยผมจะตองมีความยาวไม

เกินก่ึงกลางหลัง และจะตองมีความ

ยาวของเสนผมเทากันท้ังดานหนา

และดานหลัง และตองรวบผมให

เรียบรอยทุกคร้ัง โดยใชโบวผาสีดํา

และปราศจากลวดลาย

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถเลือกไวผม

ไดท้ังผมยาวและผมสั้น โดยทรงผมสั้น

จะตองตัดใหความยาวของเสนผมท้ัง

ดานขางและดานหลังยาวเสมอกันโดย

ตลอด และมีความยาววัดจากต่ิงหูไดไม

เกิน 2 ซม. 

เสื้อนักเรียน ผาสีขาว ไมมีลวดลาย 

ตัดแบบเสื้ อ เ ช้ิต  แขนสั้ น เหนือ

ขอศอกไมเกิน 5 ซม. ตนแขนและ

ปลายแขนจีบเล็กนอย ผาอกตลอด 

สาบเสื้อตลบเขาขางใน กวาง 3

ซม. ไมมีสาบดานขาง ตัวเสื้อตรงไม

รัดรูป

ปก อักษรยอโรงเรียน ศส.บ บนอก

เสื้อดานขวา ดวยไหมสีน้ําเงิน

ปก ช่ือ–นามสกุล ของนักเรียน บน

อกเสื้อดานซาย ดวยไหมสีน้ําเงิน

เ ข็ ม ขัด  เ ข็ ม ขัดหนั ง สี ดํ า  ไม มี

ลวดลาย ขนาดกวาง 2.5 - 5 ซม. 

หัวเข็มขัดหุมหนังสีดํา มีปลอก หนัง

ซอนปลาย กวาง 1.5 ซม. 1 ปลอก
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กระโปรงนักเรียน สีกรมทา ไมมี

ลวดลาย ดานหนาและดานหลังจีบ

ขางละ 6 จีบ ความยาว ของ

กระโปรงวัดจากสะบาหัวเขาลงไป 

10 ซม. และชายกระโปรงสูง 5 

ซม.



ระเบยีบการแต่งกายชุดพละ ชาย-หญิง
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ใชสีและแบบตามท่ีโรงเรียนกําหนด และใหปกช่ือ – นามสกุล ดวยไหมสีน้ําตาล

2. กางเกง ใชกางเกงขายาวผายืด สีดํา ตามท่ีโรงเรียนกําหนด

3. รองเทานักเรียนชาย ใชรองเทาผาใบสีดํา ไมมีลวดลาย ชนิดหุมสน มีเชือกสีดําผูกหลังเทา

4. รองเทานักเรียนหญิง รองเทาผาใบสีขาว ไมมีลวดลาย ชนิดหุมสน มีเชือกสีขาว ผูกหลังรองเทา

หมายเหตุ ใหสวมใสเครื่องแบบชุดพละศึกษามาจากหอพัก ในวันที่มีเรียนพละศึกษาเทาน้ัน

สุชาวดี ซางสู

ธนทตั เหตุหอม
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