
ข้อปฏิบัติมาตรฐานนักเรียนว่าด้วยการแต่งกาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

การแต่งกาย 
 1. ชุดนักเรียนชาย - หญิง 
  1.1 ชุดนักเรียนชาย 
  เสื้อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นแบบเดียวกัน เสื้อเชิ้ตแขนสั้นคอตั้ง 
ใช้ผ้าสีขาว  เนื้อเกลี้ยง ไม่บางหรือหนาเกินไป ไม่ใช้ผ้ามัน ผ้าฝ้าย ผ่าอกตลอด มีสาบนอกที่อกเสื้อ กระดุมสี
ขาว มีกระเป๋าติดแนวราวนมซ้าย 1 กระเป๋า ปักชื่อ-นามสกุล ด้วยไหมสีน้้าเงิน ที่หน้าอกด้านขวา สูงกว่าระดับ
กระเป๋าซ้าย 1 เซนติเมตร ตัวอักษรสูง 0.8 เซนติเมตร บนชื่อติดเข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
  - มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีเงิน 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีทอง 
  กางเกง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นแบบเดียวกัน ทรงนักเรียนขาสั้น 
ผ้าสีกรมท่า ใช้ผ้าเนื้อเกลี้ยง ผิวไม่มันหรือด้าน ไม่บางหรือหนาเกินไป ไม่ใช้ผ้ายีนส์ ผ้าเวสปอยด์ หรือผ้าเนื้อ
หยาบ เมื่อใช้แล้วสีไม่ซีดหรือด่าง มีหูร้อยเข็มขัด 7 หู ขนาดความยามของกางเกงสูงขึ้นจากกลางสะบ้าไม่เกิน 
3-5 เซนติเมตร มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า มีจีบด้านหน้าข้างละ 2 จีบ เป็นลักษณะจีบออก
ไม่มีกระเป๋าลับและกระเป๋าหลัง 
  ถุงเท้า สีขาวยาวครึ่งน่อง ไม่มีลวดลาย ไม่หนาหรือบางเกินไป เวลาสวมไม่พับปลายบนหรือม้วน 
  รองเท้า หนังสีด้าหุ้มส้น มีเชือกผูกไม่มีลวดลาย พ้ืนรองเท้ามีส้นสูง 2 - 2.5 เซนติเมตร     
หัวรองเท้าไม่โต 
  เข็มขัด หนังสีด้า กว้าง 3 - 4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นโลหะสี่เหลี่ยมสีเงินตรงกลาง 
  - มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีเงิน 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีทอง 

 

                                   เครื่องแบบนักเรียนชาย 
            

          เข็มโลหะ ม.ต้น  

 
 

         เข็มโลหะ ม.ปลาย 

 

 
 

                      ชุดนักเรียนชาย ม.ต้น                                            ชุดนักเรียนชาย ม.ปลาย 

 

 

 

 

เข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 



  1.2 ชุดนักเรียนหญิง 

  เสื้อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นแบบเดียวกัน เสื้อคอบัวกลม      
แขนยาว ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางหรือหนาเกินไป ไม่ใช้ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายดิบ ผ่าอกตลอด ไม่มีสาบหน้า มีกระดุม 
5 เม็ด ปลายแขนเสื้อรูดปลายแขนพับทบขนาด 1.5 นิ้ว กระดุมปลายแขนเป็นกระดุม โลหะตราโรงเรียน
เช่นเดียวกับกระดุมหน้าอกเสื้อ ผูกโบว์ สีกรมท่า ยาว 8 นิ้ว หน้าอกด้านขวาปักชื่อ - นามสกุล ด้วยไหมสีน้้า
เงิน ขนาดตัวอักษร สูง 0.8 เซนติเมตร บนชื่อติดเข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
  - มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้กระดุมโลหะและเข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีเงิน 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้กระดุมโลหะและเข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีทอง  
  กระโปรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นแบบเดียวกัน กระโปรงนักเรียน
จีบข้าง ข้างละ 3 จีบ ผ้าสีกรมท่า ใช้ผ้าเนื้อเกลี้ยง ผิวไม่มันหรือด้าน ไม่บางหรือหนาเกินไป ไม่ใช้ผ้ายีนส์หรือ
ผ้าเนื้อหยาบ เมื่อใช้แล้วสีไม่ซีดหรือด่าง ความยาวของกระโปรงคลุมเข่าต่้ากว่ากลางสะบ้าเข่า 5 - 8 
เซนติเมตร 
  ถุงเท้า สีขาว ยาวครึ่งน่อง ไม่มีลวดลาย เวลาสวมพับปลาย 2 ครั้ง 
  รองเท้า เป็นรองเท้านักเรียนปกติสีด้า 
  เข็มขัด หนังสีด้า กว้าง 3 - 4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นโลหะสี่เหลี่ยมพ้ืนสีเงินมีตรา
สัญลักษณ์โรงเรียนอยู่ตรงกลาง 
  - มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีเงิน 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีทอง 
 

                                                ชุดนักเรียนหญิง 
 
  เข็มโลหะ ม.ต้น 
  

           

 เข็มโลหะ ม.ปลาย 

 

   

 
 

               ชุดนักเรียนหญิง ม.ต้น           ชุดนักเรียนหญิง ม.ปลาย 

 

  

 

 

 

 

กระดุมโลหะ ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
ม.ต้น กระดุมโลหะ สีเงนิ 

ม.ปลาย กระดุมโลหะ สีทอง 

ม.ต้น หัวเขม็ขัดโลหะ สีเงนิ 

ม.ปลาย หัวเข็มขัดโลหะ สีทอง 



 2. ชุดพิธีการใช้ในงานราชพิธีและงานพิธีต่างๆ 
  2.1 ชุดพิธีการนักเรียนชาย 
  เสื้อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นแบบเดียวกัน เสื้อนอกคอตั้งสีขาว 
ด้านหลังมีตะเข็บโค้งซ้าย/ขวา กระดุมโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 5 เม็ด 
  - มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้กระดุมโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีเงิน 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้กระดุมโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีทอง 
   แผงคอ สีกรมท่า ประดับแถบทองตรงกลาง ขนาด 3 - 5 เซนติเมตร ยาว 8 - 10 
เซนติเมตร มเีข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ซ้าย-ขวา 
  - มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เข็มโลหะตราสัญลักษณโ์รงเรียน สีเงิน 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เข็มโลหะตราสัญลักษณโ์รงเรียน สีทอง 
  กางเกง ใช้กางเกงนักเรียนปกติ 
  ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลาย ยาวถึงข้อพับ เวลาสวมไม่พับปลายหรือม้วนปลาย 
  เข้มขัดและรองเท้า ใช้รองเท้าและเข็มขัดนักเรียนปกติ 
  หมวก หมวกหนีบผ้าสักหลาดสีกรมท่า ติดเข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนหน้าหมวก 
  - มัธยมศึกษาตอนต้น ติดเข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีเงิน 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย ติดเข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีทอง 
 

                                            ชุดพิธีการนักเรียนชาย 
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  ชุดพิธีการชาย ม.ต้น        ชุดพิธีการชาย ม.ปลาย 

 

 

 

 

 

 

 

  



  2.2 ชุดพิธีการนักเรียนหญิง 
  เสื้อ เป็นเสื้อนอก ปกเทเลอร์ธรรมดาสีขาว ตีเกล็ดหน้าและแยกเกล็ดหลัง มีตะเข็บกลางหลัง 
กระดุมโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 3 เม็ด 
  - มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้กระดุมโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีเงิน 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้กระดุมโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีทอง 
  กระโปรง เป็นกระโปรงเข้ารูปทรง A ใช้ผ้าสีกรมท่า กระเป๋าเฉลียงสองข้างป้ายหลัง        
ยาวคลุมเข่าต่้ากว่ากลางสะบ้า 5 เซนติเมตร 
  ถุงเท้า สีขาว ยาวครึ่งน่อง ไม่มีลวดลาย เวลาสวมพับปลาย 2 ครั้ง 
  รองเท้าและเข็มขัด ใช้รองเท้าและเข็มขัดนักเรียนปกติ 
  หมวก ใช้หมวกปึก (แบบข้าราชการหญิง) สีกรมท่า ติดเข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
  - มัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีเงิน 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน สีทอง 
 

ชุดพิธีการนักเรียนหญิง 
 

 
 
 

 

 

 

       

            ชุดพิธีการหญิง ม.ต้น       ชุดพิธีการหญิง ม.ปลาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระโปรงทรง A  
เอวกระโปรงเฉียง 2 ข้าง 
ป้ายหลัง ตีเกล็ดหน้าและหลัง 
ยาวคลุมเข่า 



 3. ชุดพละ 

 - นักเรียนทุกคนจะต้องมีชุดพละ ตามท่ีโรงเรียนก้าหนด 
 - นักเรียนจะต้องสวมใส่ชุดพละในวันที่เรียนวิชาพลานามัย หรือโอกาสอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนแจ้ง 
 - เมื่อนักเรียนสวมใส่ชุดพละ ให้เอาชายเสื้อใส่ไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย 
 - รองเท้าที่สวมใส่เมื่อแต่งชุดพละ จะต้องเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวแบบเรียบร้อย ไม่มีลวดลาย         
และผูกร้อยเชือกที่รองเท้าให้เรียบร้อย 
 - ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวแบบเดียวกับชุดนักเรียน 
 

  ชุดพละนักเรียนชาย    ชุดพละนักเรียนหญิง 
 


