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เครื่องแบบ อุปกรณป์ระกอบ และการแต่งกาย 
ของนักเรียนโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 

 

  ข้อที่ ๑  เคร่ืองแบบและอปุกรณ์ประกอบการแต่งกายส าหรับนักเรียนชาย 
      ๑.๑  เสื้อ  เป็นแบบเส้ือเช้ิตคอต้ัง  แขนส้ันเพียงข้อศอก ใช้ผ้าขาวเกล้ียงไม่บางจนเกินไป  
                        ผ่าอกตลอด มีสาบเส้ือกว้าง ๓ ซม. ใช้กระดุมขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.     
                                มีกระเป๋าติดราวนมเบ้ืองซ้ายขนาดพอเหมาะกับตัวเส้ือ ด้ายท่ีใช้เย็บใช้สีขาว  
                                กรณีใส่เส้ือซับด้านในให้ใส่เส้ือกล้าม หรือเส้ือคอกลม สีขาว เท่านั้น 
              ๑.๒   กางเกง  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นกางเกงสีกากี และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
                              เป็นกางเกงสีด า แบบกางเกงขาส้ัน ปลายขาจะต้องยาวพอดีกึ่งกลางสะบ้า เมื่อยืนตรง   
                                 ส่วนขากว้างห่างจากขาประมาณ ๘ – ๑๒ ซม.ปลายขาพับเข้าข้างในกว้าง  ๕  ซม.           
                                 มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ  ๑  กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง ด้านหน้ามีจีบข้างละ   
     ๒ จีบ ผ่าตรงส่วนหน้า ติดซิปซ่อนไว้ด้านใน                   
                                เวลาสวมให้กางเกงทับชายเส้ือให้เรียบร้อย กางเกงห้ามใช้ผ้าเวสป๊อย และผ้ายีนส์ 
             ๑.๓   เข็มขัด   ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เข็มขัดลูกเสือสีน้ าตาล ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
                                    ใช้เข็มขัดหนังสีด า กว้าง ๓.๔ ซม.ยาวตามส่วนขนาดตัวนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นโลหะ 
                                 สีเงินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามุมมนชนิดหัวกลัด มีปลอก ๑ ปลอก 
            ๑.๔  รองเท้า  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สีน้ าตาล  ช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย สีด า     
                             เป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น มีสายผูก ไม่มีลวดลายหรือแถบสีอื่นใดปน 
             ๑.๕   ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าส้ันแบบธรรมดา ความยาวเมื่อสวมใส่แล้วจะต้องเหนือตาตุ่ม ๑๐-15 ซม.      
                                ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สีน้ าตาล  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สีขาว ไม่มีลวดลาย           
                                หรือแถบสีอื่นใดปน ไม่พับหรือม้วน 
             ๑.๖  เคร่ืองแบบลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่  ใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
             ๑.๗   เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร  (ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.ปลาย) ให้เป็นไปตาม                     
                               ท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 
             ๑.๘   ชุดพลศึกษา ให้ใช้ชุดพลศึกษาตามแบบท่ีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาก าหนด 
  ข้อที่ 2  เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประกอบการแต่งกายส าหรับนักเรียนหญิง   
      2.๑  เสื้อนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ผ้าขาวเกล้ียงไม่บางจนเกินไป เป็นเส้ือ 
                               คล้ายคอพับในตัวสวมศีรษะได้สะดวก ปกด้านหลังเป็นแบบปกทหารเรือ วัดจาก        
                               ต้นคอลงไปไม่เกิน ๑๒ ซม.ใช้ผ้าสองช้ันเย็บแบบเข้าถ้ า แขนยาวเพียงเหนือข้อศอก 
                               เล็กน้อย ปลายจีบ ประกอบด้วย ผ้าสองช้ันกว้าง ๓ ซม. ความยาวและความกว้าง 
                               ของตัวเส้ือให้ใหญ่พอเหมาะกับล าตัว  ไม่รัดเอว ริมขอบล่างด้านขวาติดกระเป๋า  
                               ขนาดพองาม ปากกระเป๋าพับริมประมาณ ๒ ซม. มีโบว์หูกระต่ายใช้ผ้าสีกรมท่า         
                               ชายเป็นสามเหล่ียมกว้างไม่เกิน ๑๐ ซม. ผูกรอบคอแบบเงื่อนกลาสี และให้มีเส้ือ 
                     ช้ันในชนิดคอกระเช้า สีขาวทับเส้ือช้ันในปกติอีกช้ันหนึ่ง 
                2.๒ เสื้อนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้ผ้าขาวเกล้ียงไม่บางจนเกินไป คอเช้ิต 
                               ผ่าอกตลอด อกเส้ือท าเป็นสาบเส้ือตลบเข้าด้านในกว้าง ๓ ซม. แขนยาวเพียงเหนือศอก 
                               เล็กน้อย ต้นแขนและปลายแขนมีจีบเล็กน้อย การสวมให้ชายเส้ืออยู่ในกระโปรง 
                                  และให้มีเส้ือช้ันในชนิดคอกระเช้าสีขาวทับเส้ือช้ันในปกติอีกช้ันหนึ่ง 
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              2.๓  กระโปรง เป็นแบบทรงเอ ใช้ผ้าสีกรมท่า ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบ  
                               ด้านละ ๖ กลีบ โดยหักกลีบออกด้านละ ๓ กลีบ แต่ละกลีบตีเกล็ดยาว ๖ – ๑๒ ซม.        
                                  มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ด้านขวา  ๑  กระเป๋า ขอบกระโปรงเหนือสะดือ  
                                          ห้ามพับหรือม้วน  ขอบกระโปรงมีขนาดใหญ่เท่าเข็มขัด  ความยาวคลุมเข่า ๕  ซม.  
                                          ชายกระโปรงพับเข้าด้านใน  ๕  ซม. 
              2.๔   เข็มขัด  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเข็มขัดหนังสีด า ไม่มีลวดลาย กว้าง ๓ – ๔ ซม.  
                                  ความยาวพอเหมาะกับตัวนักเรียน หัวเป็นแบบส่ีเหล่ียมผืนผ้า หัวกลัด ใช้หนัง      
                               หรือผ้าสีด าหุ้ม มีปลอกหนังสีเดียวกันขนาด ๑ ซม. ส าหรับสอดปลายเข็มขัด          
                                  คาดทับขอบกระโปรง ไม่ติดหรือใช้ตัวหนีบใดๆ 
               2.๕   รองเท้า ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย มีสายหนังรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. 
                   ส าหรับรองเท้ากีฬา เป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย หรือแถบสีอื่นใดปน  
                                  มีสายผูกสีขาว 
               2.๖    ถุงเท้า  ใช้สีขาวไม่มีลวดลาย ความยาวเมื่อสวมใส่แล้วจะต้องเหนือตาตุ่ม  ๑๐  ซม.       
                                  และพับลงสองช้ัน ความกว้าง ๔ ซม.  

                2.๗   เคร่ืองแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ส าหรับนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น)  
                   เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบเนตรนารี 

               2.๘ เคร่ืองแบบยุวกาชาด (ส าหรับนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น) เป็นไปตาม 
                                กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด 

            2.๙  เคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ส าหรับนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย   
                    ท่ีสมัครใจเรียน) ใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 

               2.๑๐ ชุดพลศึกษา  ให้ใช้ชุดพลศึกษาตามแบบท่ีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาก าหนด 
  ข้อท่ี 3  การปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน 
          3.๑  ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ปักอักษรย่อช่ือโรงเรียน ท้ังนกัเรียนชายและนักเรียนหญงิ  
                                 - ปักอักษรย่อ “ว.ข.” ท่ีอกเส้ือด้านขวาเหนือราวนม ตามแบบและขนาดท่ีโรงเรียน  
                                    ก าหนด  ด้วยไหม หรือด้ายสีน้ าเงินเข้ม 
                                 - ท่ีอกเส้ือด้านซ้าย ให้ปักช่ือ – นามสกุล ภาษาไทย ขนาด ๐.๕ ซม. ในระดับ 
                                    เดียวกับอักษรย่อช่ือโรงเรียน “ว.ข.”   ด้วยไหม หรือด้ายสีน้ าเงินเข้ม 
                                 - เหนือช่ือ – นามสกุล ปักดาวด้วยไหมหรือด้ายสีน้ าเงินเข้มดังนี้ 
                   ม.๑   ปัก  ๑  ดาว 
                   ม.๒   ปัก  ๒  ดาว 
                   ม.๓             ปัก  ๓  ดาว                
                        3.2  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  การปักอักษรย่อ “ว.ข.” และการปักช่ือ-นามสกุลเป็น 
                                 ภาษาไทยเหมือนกับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มเติมให้ใช้เครื่องหมายของโรงเรียน  
                                    ติดท่ีอกเส้ือด้านขวา เหนืออักษรย่อ “ว.ข.” ประมาณ ๑.๕ ซม. เหนือช่ือ – นามสกุล  
       ปักดาวด้วยไหมหรือด้ายสีน้ าเงินเข้มดังนี้ 
                       ม.๔   ปัก  ๑  ดาว 
                       ม.๕            ปัก  ๒  ดาว 
                       ม.๖            ปัก  ๓  ดาว    
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            ข้อที่ 4 ทรงผมนักเรียนชาย 
     4.1  ทรงผมนักเรียนชาย ด้านหลังและด้านข้างให้ตัดเกรียนรองหวีเบอร์ ๑ หรือรอง 
      ทรงสูงด้านหน้ายาว ไม่เกิน ๕ ซม. ไม่ตกแต่งทรงผมหรือกันขอบ 

ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง (ซ้าย – ขวา) 

    
               4.2 ห้ามนักเรียนชายทุกคนไว้หนวดเครา 
            ข้อที่ 5 ทรงผมนักเรียนหญิง 
                ทรงผมนักเรียนหญิง ให้ไว้ผมส้ันหรือผมยาวได้  โดยความยาวของผมสั้นวัดจากต่ิงหูลง

มาถึงปลายคางตัดตรง  ส่วนกรณีไว้ผมยาวให้รวบผมเรียบร้อยไว้กึ่งกลางด้านหลังของ
ศีรษะ ความยาวปลายผมเมื่อรวบผมแล้วต้องยาวไม่เกินกึ่งกลางหลังของนักเรียน       
ผูกโบว์สีกรมท่าตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนดเท่านั้น  ท้ังนี้ ไม่อนุญาตให้ไว้ผมม้า ดัดผม  
ต่อผม ซอย ถักเปียรอบศีรษะ ท าสีผม หรือตกแต่งทรงผมทุกกรณีและไม่ใช้เครื่องประดับ
ทรงผมทุกชนิด ยกเว้น กิ๊บธรรมดาสีด าเท่านั้น 

ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง (ซ้าย – ขวา) 

    
ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง (ซ้าย – ขวา) 

    
               ข้อที่ 6  กระเป๋าหนังสือ  นักเรียนทุกคนต้องมีกระเป๋าใส่หนังสือเรียน เป็นกระเป๋าตามแบบท่ี 
           โรงเรียนก าหนด และไม่วาด ระบายสี ติดหรือประดับตกแต่งลวดลายใด ๆ บนกระเป๋า 
                ข้อที่ 7  ห้ามใช้เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดับ และการตกแต่งร่างกาย ห้ามนักเรียนตกแต่ง 
                            ร่างกายด้วยเครื่องส าอาง หรือเครื่องประดับส่ิงแปลกปลอมใดๆ (การสักยันต์       
                            การเจาะล้ิน เจาะหู เจาะสะดือ ) และห้ามน าอุปกรณ์เพื่อการเสริมความงามทุกชนิด        
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                            มาโรงเรียน หรือตกแต่งเครื่องแบบนักเรียน ยกเว้น 
                        - เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน/ชุมชน  
                               - นาฬิกาข้อมือท่ีมีลายสุภาพ 
     - นักเรียนหญิงสามารถใส่ต่างหูได้ข้างละ 1 อัน โดยเป็นแบบห่วงเงิน ขนาด 
       เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซ.ม.   
               ข้อที่ 8 การแต่งกายมาโรงเรียนตามโอกาสต่าง ๆ 
                 8.๑  การแต่งกายชุมนุมกิจกรรม ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อก าหนดของชุมนุมกิจกรรมนั้นๆ 
                 8.๒ เครื่องแบบพลศึกษา 
                    (๑) กางเกง  ใช้กางเกงวอร์มสีกรมท่าตามแบบของโรงเรียนวัดไร่ขงิวิทยา 
                    (๒) เส้ือ ท้ังชาย-หญิง ทุกระดับช้ัน ใช้เส้ือสีฟ้าตามแบบของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา        
                                            ปักช่ือ-นามสกุลท่ีอกเส้ือด้านขวา ขนาด 0.5 ซม.ด้วยไหมสีน้ าเงินและ 
                        ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปักดาวเหนือช่ือ-นามสกุล ด้วยไหมหรือด้ายสีน้ าเงินเข้ม 
                                          ดังนี้ 
                    ม.๑   ปัก  ๑  ดาว 
                    ม.๒   ปัก  ๒  ดาว 
                    ม.๓  ปัก  ๓  ดาว             
                                         ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปักดาวเหนือช่ือ-นามสกุล ด้วยไหมหรือด้ายสีน้ าเงินเข้ม 
                                       ดังนี้ 
                        ม.๔   ปัก  1  ดาว 
                        ม.๕  ปัก  2  ดาว 
                        ม.๖      ปัก  3  ดาว                  
                 (๓)  รองเท้า นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้รองเท้าสีน้ าตาล ถุงเท้าสี  
                                             น้ าตาล นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้รองเท้าสีด า ถุงเท้าสีขาว  
          เหมือนเครื่องแบบนักเรียน นักเรียนหญิงทุกระดับช้ันใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว 
          ไม่มีลวดลายหรือแถบสีใด ๆ และถุงเท้าสีขาว 
                  ข้อที่ 9 นักเรียนท่ีมาติดต่องานกับโรงเรียนทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นวันเปิดท าการสอนปกติ          
                                   หรือวันหยุด จะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง 
                 ข้อที่ 10  นักเรียนทุกคนต้องน าหนังสือเรียน สมุด และอุปกรณ์การเรียนอื่นตามตารางเรียน           
                                  ใส่กระเป๋าตามแบบของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มาโรงเรียนทุกวัน ห้ามน าท้ิงค้างไว้        
                                 ในโรงเรียน โดยสมุดและกระดาษรายงานต้องมีตราโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาตามแบบ      
                               ท่ีก าหนดเท่านั้น 

    
 
 
 
 
 
 



5 

รูปตัวอย่างเคร่ืองแต่งกายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

    
 



6 

รูปตัวอย่างเคร่ืองแต่งกายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

   
 



7 

เคร่ืองแต่งกายชุดพลศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เคร่ืองแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

  
 
 

มัธยมศึกษาตอนต้น ปักช่ือด้านขวา 
ปักดาวเหนือชื่อนักเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น ปักช่ือด้านขวา 
ปักดาวที่ปกด้านขวา 


