
 
โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม 

ระเบยีบวา่ดว้ยการแตง่กายนกัเรยีนพทุธศกัราช ๒๕๖๔ 
......................................................................................................................... 

 
  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เป็นบุคคลท่ีมีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นระเบียบอันเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับกฎระเบยีบ
ของกระทรวงศึกษาธิการอันจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต 
โดยยึดแนวปฏิบัติของระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 
   
 1. นักเรียนชาย ม.ต้น 
  1.1 ผม  ให้ตัดผมทรงรองหวีเบอร์ ๑ ด้านหน้ายาวไม่เกิน  ๔  เซนติเมตร  ไม่หวีแสกกลาง ไม่ทาเจล  
หรือครีมทาผมไม่ทำหรือตกแต่งเป็นทรงต่างๆ  ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน  ห้ามตัดทรงสกินเฮด ห้าม
ไว้หนวดหรือเคราหรือไว้ จอนผม  
  1.2 เล็บ  ตัดส้ันชิดเนื้อ ห้ามทาหรือย้อมส่ิงอื่นใดท่ีผิดไปจากธรรมชาติ 
  1.3 เส้ือ  เส้ือเช้ิตคอต้ังสีขาวล้วน ไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง 3 เซนติเมตร กระดุมสีขาว
กว้างไม่เกิน 1 เซนติเมตร แขนส้ันเพียงข้อศอก มีกระเป๋าติดแนบราวนมด้านซ้าย 1 ใบ (กว้าง 8-12 เซนติเมตร ลึก 
10-15 เซนติเมตร)  ต้องไม่คับหรือหลวมจนเกินไป ไม่มีกระดุมท่ีปกเส้ือ ไม่มีจีบหลัง สวมใส่ไว้ในกางเกงแบบสุภาพ 
ไม่ปล่อยหรือดึงเส้ือลงคลุมเข็มขัด 

1.4 กางเกง  ใช้ผ้าสีกากีเนื้อเรียบ ไม่ใช้ผ้ามัน ตัดทรงนักเรียนแบบทรงไทย มีขอบท่ีเอวมีจีบด้านหน้าข้าง
ละ 2 จีบ ขอบกางเกงสูงเหนือเข่าวัดจากกึ่งกลางสะบ้าขึ้นไปประมาณ 5 เซนติเมตร ปลายขาพับเข้าด้านในกว้าง 5  
เซนติเมตร ไม่รัดรูป ส่วนกว้างในขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขา 8-12 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตรง
ตะเข็บด้านข้างๆละกระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง  

1.5 เข็มขัด  ใช้เข็มขัดสีน้ำตาล หัวเข็มขัดลูกเสือ ไม่มีลวดลายใดๆ 
1.6 รองเท้า  ใช้ผ้าใบสีน้ำตาลหุ้มส้นชนิดผูกเชือกไม่มีลวดลายหูตาไก่ร้อยเชือกและเชือกผูกรองเท้าสี 

น้ำตาล  ห้ามใช้รองเท้าชนิดหัวตัดหัวแหลม   ส้นสูงและรองเท้าผ้าใบที่มีขอบน้ำตาลโดยเด็ดขาด  และห้ามทำ
การกัด สีรองเท้าหรือย้อมให้เป็นสีอื่นท่ีแปลกไปจากสีเดิม  และให้สวมหุ้มส้นตลอดเวลา 

1.7 ถุงเท้า  มีสีน้ำตาลล้วนไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ลูกฟูกหนา ยาวครึ่งน่อง ไม่พับหรือม้วนขอบถุงเท้าเวลา
สวมเครื่องแบบอื่นๆ ให้ใช้ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

 



 2. นักเรียนหญิง ม.ต้น 
  2.1 ผม  นักเรียนหญิง ม.ต้น ให้ไว้ผมส้ัน ให้ไว้เกินต่ิงหูไม่เกิน  ๒  เซนติเมตร ไม่ดัด ยืด หรือซอย  ไม่มี
เครื่องประดับผมทุกชนิดยกเว้นติดกิ๊บธรรมดาสีดำ  ห้ามไว้ผมม้ากรณีนักเรียนได้ไว้ผมม้าก่อนออก ระเบียบฯ นี้  
อนุโลมแต่ต้องติดกิ๊บให้เรียบร้อยจนกว่าผมจะยาวถูกต้องตามระ เบียบฯ กรณีนักเรียนที่ผมหยิกผมฟูหรืออยู่
กิจกรรมชุมชุมท่ีครูขออนุญาตไว้ผมยาว  ให้กลุ่มงานกิจการ นักเรียนพิจารณาอนุญาตไว้ผมเป็นรายๆ ไปและห้าม
ยืดผม  โดยผู้ได้รับอนุญาตครั้งละ ๑ ปีการศึกษา 

2.2 เล็บ  ตัดส้ันชิดเนื้อนิ้ว ห้ามทำเล็บหรือทำอย่างอื่นท่ีผิดไปจากธรรมชาติ 
2.3 เสื้อ  ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป เป็นเสื้อคอพับในตัวสวมศีรษะได้สะดวก ปกหลัง (แบบ

ทหารเรือ) วัดจากต้นคอไม่เกิน 12 เซนติเมตร ใช้ผ้า 2 ชั้นเย็บแบบเข้าถ้ำ แขนยาวเพียงเหนือข้อศอก ปลายแขน
จีบด้านละ 3 จีบ หันจีบออก ขอบแขนเสื้อมีรอยพับขนาด 3 เซนติเมตร ริมขอบด้านล่างขวาติดกระเป๋าพับขอบ
กว้าง 5 - 9 เซนติเมตร ลึก 7-10 เซนติเมตร ปากกระเป๋าพับเย็บริมกว้าง 2 เซนติเมตร ความยาวของเส้ือพอเหมาะ
กับลำตัว ไม่หลวมหรือรัดรูปจนเกินไป 
  2.4 เส้ือซับช้ันใน จะต้องเป็นสีขาวไม่มีลวดลายไม่เว้าลึกไม่ไขว้  ปิดส่วนหน้าและหลังอย่างมิดชิดห้าม ใส่
เกาะอก  ไม่เป็นสายเด่ียว 

2.5 หูกระต่าย ใช้ผ้าสีกรมท่า ชายเป็นสามเหล่ียมกว้าง 8-10 เซนติเมตร (ผูกรอบคอแบบเงื่อนกลาสี) 
2.6 กระโปรง  ใช้สีกรมท่าเนื้อเกล้ียงไม่มีลวดลาย ไม่ใช้ผ้ามัน ด้านหน้าและด้านหลังมีจีบพับจีบออกด้าน

นอกด้านละ 3 จีบ จีบตีเกร็ดยาวประมาณ 8 ถึง 12 เซนติเมตร กระโปรงยาวคลุมเข่าวัดจากกลางลูกสะบ้าขนาด
ยืนตรงลงไปไม่เกิน 15 เซนติเมตร ชายกระโปรงพับริมขอบกว้าง 2-4 เซนติเมตร ไม่ตัดแบบทรงแคบรัดรูป และ
รองต่ำจนดูไม่สุภาพ  

2.7 รองเท้า  ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นชนิดหัวมนสีดำ ไม่มีลวดลาย ไม่มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 3 
เซนติเมตร  

2.8 ถุงเท้า  ใช้สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่บางจนเกินไป เมื่อสวมแล้วพับขอบถุงเท้าลงไปให้กว้าง 5-7 
เซนติเมตร เนื้อข้อเท้า 4-5 เซนติเมตร 

 
 3. นักเรียนชาย ม.ปลาย 
  3.1 ผม  ทรงผมด้านหน้ายาวไม่เกิน ๕ เซนติเมตรด้านข้างด้านบนไม่เกินหน้าผมและด้านหลังด้านขา้ง
ยาวไม่เกินตีนผม (รองทรงสูง) ห้ามตกแต่งทำร่องแนวผม ห้ามทำสีผม ห้ามใส่น้ำมันหรือเจล ห้ามตัดทรงสกินเฮด 
ห้ามไว้หนวดเครากับแต่งจอนและกันหน้าผม ห้ามตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์ ลวดลาย หรือ อื่นๆที่ไม่
เหมาะสมในการ 
  3.2 เล็บ  ตัดส้ันชิดเนื้อนิ้วทุกเล็บ ไม่ใช้ของปรุงแต่งท่ีผิดไปจากธรรมชาติ 
  3.3 เส้ือ  ใช้ผ้าสีขาวเนื้อเกล้ียงไม่บางจนเกินไป ตัดแบบเส้ือเช้ิตคอต้ัง ผ่าอกตลอด มีสาบด้านหน้ากว้าง 
3 เซนติเมตร กระดุมสีขาวมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร แขนเสื้อสั ้นเหนือข้อศอกประมาณ 26 
เซนติเมตร มีกระเป๋าติดแนบราวนมด้านซ้าย ขนาดกว้าง 8 - 12 เซนติเมตร ลึก 10 - 15 เซนติเมตร ไม่รัดหรือ



หลวมจนเกินไป ไหล่ไม่ตก ไม่มีกระดุมที่ปก ไม่มีจีบหลังสวมใส่ไว้ในกางเกง แบบสุภาพ ไม่ปล่อยหรือดึงเสื้อคลุม
เข็มขัด 

3.4 กางเกง  ใช้ผ้าสีกรมท่า ไม่ใช้ผ้ามัน ตัดแบบทรงกางเกงไทยมีจีบข้างละ 2 จีบ ขาส้ันเหนือเข่าเมื่อยืน
ตรงพ้นจากกลางลูกสะบ้าประมาณ 2 - 5 เซนติเมตร ส่วนกว้างของขากางเกงห่างจากขาประมาณ 8 -12 
เซนติเมตรตามส่วนขนาดของขา ปลายขาพับเข้าด้านในกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร  ผ่าตรงกลางส่วนหน้า มี
กระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละกระเป๋าหลัง ไม่เป็นแบบรองต่ำ 

3.5 เข็มขัด  ให้ใช้เข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกว้าง 3.4 เซนติเมตร  หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเง ิน รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด (สอบปลายเข็มขัด) คาดเข็มขัดโดยสอดเข้าไปในหูกางเกงห้ามตัด
แต่งปลายเข็มขัดเป็นรูปเฉียง ห้ามใช้เข็มขัดอื่นท่ีไม่ได้ระบุไว้ 

3.6 รองเท้า  ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นหลัง หรือผ้าใบสีดำล้วน แบบผูกเชือกส้นเรียบ หรือมีส้นไม่เกิน 3 
เซนติเมตร 

3.7 ถุงเท้า  ใช้สีขาวล้วนไม่มีลวดลาย ห้ามพับหรือม้วน เมื่อสวมแล้วยาวไม่เกินครึ่งน่อง 
 
 4. นักเรียนหญิง ม.ปลาย 
  4.1 ผม  นักเรียนหญิงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหไ้ว้ผมส้ันและผมยาวได้ กรณีไว้ผมส้ันให้ไว้เสมอ
คาง ความยาวเท่ากันท้ังศีรษะ  กรณีไว้ผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย โดยให้ใช้ริบบิ้นสีกรมท่าเท่านั้น ความยาววัด
จากตีนผมไม่เกิน 20 เซนติเมตร ไม่ดัด หรือซอย  ไม่มีเครื่องประดับผมทุกชนิดยกเว้นติดกิ๊บธรรมดาสีดำ  ห้ามไว้
ผมม้ากรณีนักเรียนได้ไว้ผมม้าก่อนออก ระเบียบฯ นี้  อนุโลมแต่ต้องติดกิ๊บให้เรียบร้อยจนกว่าผมจะยาวถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
  4.2 เล็บ  ให้ตัดส้ันชิดเนื้อทุกนิ้ว ห้ามใช้เครื่องปรุงแต่งอื่นๆ ท่ีผิดไปจากธรรมชาติ 
  4.3 เส้ือ  ใช้ผ้าสีขาวเนื้อเกล้ียงไม่บางจนเกินไป ตัดแบบคอเช้ิตผ่าอกตลอด มีสาบเส้ือตลบเข้าในกว้าง 3 
เซนติเมตร ติดกระดุมสีขาว แขนยาวเหนือข้อศอก ต้นแขนและปลายแขนจีบเล็กน้อย ประกอบด้วยผ้า 2 ช้ิน กว้าง 
3 เซนติเมตร ทับชายเส้ือไว้ในกระโปรง และมีเส้ือช้ันในชนิดคอกระเช้าสีขาวสวมทับเส้ือช้ันในปกติอีกช้ันหนึ่ง สวม
ใส่ไว้ในกระโปรงแบบสุภาพไม่ปล่อยหรือดึงเส้ือมาคุมเข็มขัด 

4.4 กระโปรง  ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกล้ียง ไม่ใช้ผ้ามัน ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นกลีบด้านละ 6 จีบแต่
ละจีบตีตะเข็บลึก 6-12 เซนติเมตร  ห้ามตัดเป็นทรงรัดรูป ตัวกระโปรงไม่เป็นเอวต่ำ หรือสูงจนดูไมสุ่ภาพ เมื่อสวม
ใส่ให้ยาวคลุมเข่า ลงไปจากกลางลูกสะบ้าประมาณไม่เกิน 15 เซนติเมตร 

4.5 เข็มขัด  ใช้เข็มขัดสีดำกว้าง 3-4 เซนติเมตร  ตามขนาดตัวของนักเรียน หัวแบบรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามี
ดำชนิดหัวกลัดมีปลอกสีเดียวกันสำหรับสอดปลายเข็มขัด ให้คาดทับกระโปรง ไม่ให้สูงหรือต่ำ จนเห็นขอบ
กระโปรง 

4.6 รองเท้า  ใช้รองเท้าชนิดหุ้มส้นสีดำ หัวมนไม่มีลวดลาย มีสายรัดหนังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
4.7 ถุงเท้า  ใช้สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย เมื่อสวมให้พับขอบกว้าง 5-7 เซนติเมตร อยู่เหนือข้อเท้าประมาณ 

4-5 เซนติเมตร 
 



5. การปักชื่อ   
อกเส้ือด้านขวาปักอักษรช่ือนามสกุลขนาดตัวอักษรสูง ๐.๕  เซนติเมตร  เหนือช่ือนามสกุลปัก อักษรย่อ

โรงเรียน “พร.พ.”  เหนืออักษรย่อโรงเรียนปักจุดทึบ ตามระดับช้ัน เรียนท่ีโรงเรียนกำหนดให ้ม.๑ จำนวน ๑ จุด
ม.๒ จำนวน ๒ จุด และม.๓ จำนวน ๓ จุด เรียงขนานกับปกเสื้อ  ด้วยด้ายหรือไหมสีน้ำเงินเข้มให้มี ขนาดและ
แบบอักษรตามมาตรฐานโรงเรียน  ใช้ช่ือและนามสกุลภาษาไทยเท่านั้น โดยใช้แบบอักษร  Angsananew 

 
6. เครื่องประดับ 

6.1 แว่นตา   หากจำเป็นต้องใช้แว่นตาให้ใช้เฉพาะแว่นสายตาเท่านั้น  ให้ใช้สีดำหรือสีน้ำตาล ในกรณีท่ี
ต้องใส่คอนเทคเลนส์สายตา ให้ใส่คอนเทคเลนส์สายตาชนิดใสเท่านั้น 

6.2 นาฬิกา สายนาฬิกาเป็นโลหะ หนังหรืออื่นๆ  ท่ีสีสุภาพไม่มีลวดลาย 
  6.3 ไม่ควรโทรศัพท์มือถือและนำของมีค่าทุกชนิดมาโรงเรียนหากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่
รับผิดชอบ 
  6.4 สร้อยคอ ให้ใช้สร้อยสแตนเลส หรือสอยร่มสำหรับแขวนพระ สร้อยจะต้องยาวไม่ปรากฎเหนือรอย
ของปก 
  6.5 ห้ามสักร่างกาย ห้ามใส่ต่างหูและเครื่องประดับทุกชนิด 

 
7. ชดุพลศกึษา     

นักเรียนทุกคนต้องมีชุดพลศึกษาตามท่ีโรงเรียนกำหนด ให้นำเส้ือไว้ในกางเกง ไม่ทำเข้ารูป ไม่ทำให้ซีด 
ไม่ดัดแปลงหรือแก้ไข รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาวล้วนไม่มีแถบสีหรือลวดลาย  สวมถุงเท้าสีขาวชนิดบาง  ไม่มี
ลวดลายผูกเชือกรองเท้าสีเดียวกับรองเท้าการแต่งกายชุดพลศึกษา  ให้แต่งเฉพาะวันท่ีเรียนพลศึกษาเท่านั้นหรือ
สถานศึกษากำหนด ไม่ปักช่ือหน้าอกด้านขวาของตัวเส้ือชุดพลศึกษา 

 
8. เครือ่งแตง่กายลกูเสอื, เนตรนาร,ี ยวุกาชาด  

ให้แต่งกายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร   
ให้แต่งกายตามเครื่องแบบของกรรมการรักษาดินแดน 

  
  ท้ังนี้ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๔   เป็นต้นไป 

 
 
 

(นางจันทนี  รักษ์ธรรม)                                                                               
 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรพุีพิทยาคม 



โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม 
เครือ่งแบบและการแตง่กายของนกัเรยีน 

....................................................................................................... 
การแตง่กายนกัเรยีนชาย ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผม  ใหต้ดัผมทรงรองหวเีบอร ์๑ 
ดา้นหน้ายาวไม่เกนิ  ๔  
เซนตเิมตร  ไมห่วแีสกกลาง ไม่
ทาเจล   

 เสือ้  เสือ้เชิต้คอตัง้สขีาวลว้น ไม่
บางจนเกนิไป ผ่าอกตลอด แขนสัน้
เพยีงขอ้ศอก มกีระเป๋าตดิแนบราว
นม ไม่มกีระดุมทีป่กเสือ้ ไมม่จีบี
หลงั สวมใสไ่วใ้นกางเกงแบบสุภาพ 
ไม่ปล่อยหรอืดงึเสือ้ลงคลุมเขม็ขดั กางเกง  ใชผ้า้สกีากเีนื้อเรยีบ ไม่ใชผ้า้

มนั ตดัทรงนักเรยีนแบบทรงไทย ขอบ
กางเกงสงูเหนือเขา่วดัจากกึง่กลางสะบา้
ขึน้ไปประมาณ 5 เซนตเิมตร ไม่รดัรูป 
ผ่าตรงส่วนหน้ามกีระเป๋าตรงตะเขบ็
ดา้นขา้งๆละกระเป๋า ไมม่กีระเป๋าหลงั 

 เขม็ขดั  ใชเ้ขม็ขดัสนี ้าตาล หวัเขม็
ขดัลูกเสอื ไม่มลีวดลายใดๆ 

รองเทา้  ใชผ้า้ใบสนี ้าตาลหุม้สน้ชนิด
ผูกเชอืกไม่มลีวดลายหูตาไก่รอ้ยเชอืก
และเชอืกผูกรองเทา้ส ีน ้าตาล  หา้ม
ใชร้องเทา้ชนิดหวัตดัหวัแหลม   สน้
สงูและรองเทา้ผา้ใบทีม่ขีอบน ้าตาล
โดยเดด็ขาด  และหา้มท าการกดั สี
รองเทา้หรอืยอ้มใหเ้ป็นสอีื่นทีแ่ปลก
ไปจากสเีดมิ  และใหส้วมหุม้สน้
ตลอดเวลา 

 ถุงเทา้  มสีนี ้าตาลลว้นไม่มลีวดลาย ไม่
ใชลู้กฟูกหนา ยาวครึง่น่อง ไม่พบัหรอื
มว้นขอบถุงเทา้เวลาสวมเครื่องแบบ
อื่นๆ ใหใ้ชต้ามทีโ่รงเรยีนก าหนด 

 อกัษรยอ่ พร.พ. ชื่อนามสกุล 
ภาษาไทยเทา่นัน้ ดว้ยดา้ยหรอืไหม
สนี ้าเงนิ เหนอือกัษรย่อ ปักจุดบอก 
ชัน้ปี เรยีนทีโ่รงเรยีนก าหนดให ้ม.๑ 
จ านวน ๑ จุดม.๒ จ านวน ๒ จดุ 
และม.๓ จ านวน ๓ จดุ เรยีงขนาน
กบัปกเสือ้   



โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม 
เครือ่งแบบและการแตง่กายของนกัเรยีน 

....................................................................................................... 
การแตง่กายนกัเรยีนหญงิ ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผม  ใหไ้วผ้มสัน้ ใหไ้วเ้กนิติง่หูไม่
เกนิ  ๒  เซนตเิมตร ไม่ดดั ยดื หรอื
ซอย  ไมม่เีครือ่งประดบัผมทุกชนิด
ยกเวน้ตดิกิบ๊ธรรมดาสดี า  หา้มไว้
ผมมา้ 

 เสือ้  ใชผ้า้สขีาวเกลี้ยงไม่บาง
จนเกนิไป เป็นเสือ้คอพบัในตวั แขน
ยาวเพยีงเหนือขอ้ศอก ปลายแขนจบี
ดา้นละ 3 จบี หนัจบีออก ขอบแขน
เสือ้มรีอยพบัขนาด 3 เซนตเิมตร 
ปากกระเป๋าพบัเยบ็รมิกวา้ง 2 
เซนตเิมตร ความยาวของเสือ้
พอเหมาะกบัล าตวั ไมห่ลวมหรอื
รดัรูปจนเกนิไป 

กระโปรง  ใชส้กีรมทา่เนื้อเกลี้ยงไมม่ี
ลวดลาย ไม่ใชผ้า้มนั ดา้นหนา้และ
ดา้นหลงัมจีบีพบัจบีออกดา้นนอกดา้นละ 
3 จบี จบีตเีกรด็ยาวประมาณ 8 ถงึ 12 
เซนตเิมตร กระโปรงยาวคลุมเขา่วดัจาก
กลางลูกสะบา้ขนาดยนืตรงลงไปไม่เกนิ 
15 เซนตเิมตร ชายกระโปรงพบัรมิขอบ
กวา้ง 2-4 เซนตเิมตร ไม่ตดัแบบทรงแคบ
รดัรูป และรองต ่าจนดไูม่สภุาพ 

หูกระต่าย ใชผ้า้สกีรมท่า ชายเป็น
สามเหลีย่มกวา้ง 8-10 เซนตเิมตร 

รองเทา้  ใชร้องเทา้หนังหุม้สน้ชนิดหวัมน
สดี า ไม่มลีวดลาย ไมม่สีายรดัหลงัเทา้ 
สน้สงูไม่เกนิ 3 เซนตเิมตร 

 ถุงเทา้  ใชส้ขีาวลว้น ไม่มลีวดลาย ไม่
บางจนเกนิไป เมือ่สวมแลว้พบัขอบถุง
เทา้ลงไปใหก้วา้ง 5-7 เซนตเิมตร เนื้อขอ้
เทา้ 4-5 เซนตเิมตร 

 

 อกัษรยอ่ พร.พ. ชื่อนามสกุล 
ภาษาไทยเทา่นัน้ ดว้ยดา้ยหรอืไหมสี
น ้าเงนิ เหนืออกัษรย่อ ปักจุดบอก ชัน้
ปี เรยีนทีโ่รงเรยีนก าหนดให ้ม.๑ 
จ านวน ๑ จุดม.๒ จ านวน ๒ จดุ และม.
๓ จ านวน ๓ จุด เรยีงขนานกบัปกเสือ้   



โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม 
เครือ่งแบบและการแตง่กายของนกัเรยีน 

....................................................................................................... 
การแตง่กายชุดพลศกึษานกัเรยีนชาย ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผม  ใหต้ดัผมทรงรองหวเีบอร ์๑ 
ดา้นหน้ายาวไม่เกนิ  ๔  
เซนตเิมตร  ไมห่วแีสกกลาง ไม่
ทาเจล   

เสือ้โปโลสฟ้ีา คอปกสฟ้ีา 

มตีราโรงเรยีนบน กระเป๋าเสือ้ 

ถุงเทา้สนี ้าขาว ไม่มลีวดลาย  
ความยาว เกนิครึง่น่อง หา้มพบั

ถุงเทา้ 

กางเกงกฬีา ผา้ยดืสนี ้า
เงนิ เนื้อเกลี้ยงไมม่ี

ลวดลาย ดา้นขา้งมแีถบสี
ฟ้า 

รองเทา้ผา้ใบหุม้สน้สขีาว 
ชนิดผูกเชอืก ไมม่ี

ลวดลาย 



โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม 
เครือ่งแบบและการแตง่กายของนกัเรยีน 

....................................................................................................... 
การแตง่กายชุดพลศกึษานกัเรยีนหญงิ ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตีราโรงเรยีนบน กระเป๋าเสือ้ 

 ผม  ใหไ้วผ้มสัน้ ใหไ้วเ้กนิติง่หูไม่
เกนิ  ๒  เซนตเิมตร ไม่ดดั ยดื 
หรอืซอย  ไม่มเีครื่องประดบัผมทุก
ชนิดยกเวน้ตดิกิบ๊ธรรมดาสดี า  
หา้มไวผ้มมา้ 

เสือ้โปโลสฟ้ีา คอปกสี
ฟ้า 

กางเกงกฬีา ผา้ยดืสนี ้า
เงนิ เนื้อเกลี้ยงไมม่ี

ลวดลาย ดา้นขา้งมแีถบสี
ฟ้า 

รองเทา้ผา้ใบหุม้สน้สขีาว 
ชนิดผูกเชอืก ไมม่ี

ลวดลาย 

ถุงเทา้สนี ้าขาว ไม่มลีวดลาย   



โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม 
เครือ่งแบบและการแตง่กายของนกัเรยีน 

....................................................................................................... 
การแตง่กายนกัเรยีนชาย ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทรงผมดา้นหนา้ยาวไม่เกนิ ๕ 
เซนตเิมตรดา้นขา้งดา้นบนไม่เกนิ
หน้าผมและดา้นหลงัดา้นขา้งยาวไม่
เกนิตนีผม (รองทรงสงู) 

เสือ้  ใชผ้า้สขีาวเนื้อเกลี้ยงไม่บาง
จนเกนิไป ตดัแบบเสือ้เชิต้คอตัง้ ผ่าอก
ตลอด มสีาบดา้นหน้ากวา้ง 3 
เซนตเิมตร แขนเสือ้สัน้เหนือขอ้ศอก มี
กระเป๋าตดิแนบราวนมดา้นซา้ย ไม่รดั
หรอืหลวมจนเกนิไป ไหล่ไม่ตก ไม่มี
กระดุมทีป่ก ไมม่จีบีหลงัสวมใสไ่วใ้น
กางเกง แบบสุภาพ ไม่ปล่อยหรอืดงึ
เสือ้คลมุเขม็ขดั 

 อกัษรยอ่ พร.พ. ชื่อนามสกุล 
ภาษาไทยเทา่นัน้ ดว้ยดา้ยหรอืไหมสี
น ้าเงนิ เหนืออกัษรย่อ ปักจุดบอก ชัน้
ปี เรยีนทีโ่รงเรยีนก าหนดให ้ม.4 
จ านวน ๑ จุด ม.5 จ านวน ๒ จดุ และ
ม.6 จ านวน ๓ จุด เรยีงขนานกบัปก
เสือ้   

กางเกง  ใชผ้า้สกีรมท่า ไมใ่ชผ้า้มนั ตดั
แบบทรงกางเกงไทยมจีบีขา้งละ 2 จบี 
ขาสัน้เหนือเขา่เมื่อยนืตรงพน้จากกลาง
ลูกสะบา้ประมาณ 2 - 5 เซนตเิมตร 
ปลายขาพบัเขา้ดา้นในกวา้งประมาณ 
3-5 เซนตเิมตร  ผ่าตรงกลางส่วนหน้า 
มกีระเป๋าตามแนวตะเขบ็ขา้งละกระเป๋า
หลงั ไม่เป็นแบบรองต ่า 

 เขม็ขดั  ใหใ้ชเ้ขม็ขดัหนังสดี า ไมม่ี
ลวดลาย หวัเขม็ขดัเป็นโลหะสเีงนิ 
รูปสีเ่หลีย่มผนืผา้  

รองเทา้ผา้ใบหุม้สน้สดี า หวัมนไม่
มลีวดลาย มสีายรดัหนงัเทา้ 

ถุงเทา้  ใชส้ขีาวลว้นไม่มลีวดลาย หา้ม
พบัหรอืมว้น เมือ่สวมแลว้ยาวไม่เกนิครึง่
น่อง 



โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม 
เครือ่งแบบและการแตง่กายของนกัเรยีน 

....................................................................................................... 
การแตง่กายนกัเรยีนหญงิ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-ม.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผม  นกัเรยีน ม.4 และ ม.5 ใหไ้วผ้มสัน้
เสมอคาง ความยาวเท่ากนัทัง้ศรีษะ  ไม่
ดดั หรอืซอย  ไม่มเีครื่องประดบัผมทุก
ชนิดยกเวน้ตดิกิบ๊ธรรมดาสดี า  หา้มไว้
ผมมา้ 

เขม็ขดั  ใชเ้ขม็ขดัสดี ากวา้ง 3-4 
เซนตเิมตร  หวัแบบรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้
มดี าชนิดหวักลดัมปีลอกสเีดยีวกนั
ส าหรบัสอดปลายเขม็ขดั ใหค้าดทบั
กระโปรง ไม่ใหส้งูหรอืต ่า จนเหน็ขอบ
กระโปรง 

 อกัษรยอ่ พร.พ. ชื่อนามสกุล 
ภาษาไทยเทา่นัน้ ดว้ยดา้ยหรอืไหมสี
น ้าเงนิ เหนืออกัษรย่อ ปักจุดบอก ชัน้
ปี เรยีนทีโ่รงเรยีนก าหนดให ้ม.4 
จ านวน ๑ จุด ม.5 จ านวน ๒ จดุ และ
ม.6 จ านวน ๓ จุด เรยีงขนานกบัปก
เสือ้   

เสือ้  ใชผ้า้สขีาวเนื้อเกลี้ยงไม่บาง
จนเกนิไป ตดัแบบคอเชิต้ผ่าอกตลอด มี
สาบเสือ้ตลบเขา้ในกวา้ง 3 เซนตเิมตร 
ตดิกระดุมสขีาว แขนยาวเหนือขอ้ศอก 
ตน้แขนและปลายแขนจบีเลก็นอ้ย 
ประกอบดว้ยผา้ 2 ชิน้ กวา้ง 3 
เซนตเิมตร ทบัชายเสือ้ไวใ้นกระโปรง 
เสือ้สวมใส่ไวใ้นกระโปรงแบบสุภาพไม่
ปล่อยหรอืดงึเสือ้มาคมุเขม็ขดั 

กระโปรง  ใชผ้า้สกีรมทา่เนื้อเกลี้ยง ไม่
ใชผ้า้มนั ดา้นหน้าและดา้นหลงัพบัเป็น
กลบีดา้นละ 6 จบีแต่ละจบีตตีะเขบ็ลกึ 
6-12 เซนตเิมตร  หา้มตดัเป็นทรงรดัรูป 
ตวักระโปรงไม่เป็นเอวต ่า หรอืสงูจนดู
ไม่สภุาพ เมื่อสวมใส่ใหย้าวคลุมเขา่ ลง
ไปจากกลางลูกสะบา้ประมาณไม่เกนิ 
15 เซนตเิมตร รองเทา้  ใชร้องเทา้ชนดิหุม้สน้สดี า หวั

มนไม่มลีวดลาย มสีายรดัหนังเทา้ สน้สงู
ไม่เกนิ 3 เซนตเิมตร 

ถุงเทา้  ใชส้ขีาวลว้น ไม่มลีวดลาย เมื่อสวม
ใหพ้บัขอบกวา้ง 5-7 เซนตเิมตร อยู่เหนือ
ขอ้เทา้ประมาณ 4-5 เซนตเิมตร 



โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม 
เครือ่งแบบและการแตง่กายของนกัเรยีน 

....................................................................................................... 
การแตง่กายนกัเรยีนหญงิ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผม ไวผ้มยาวเฉพาะนักเรยีน ม.6 ไวผ้ม
ยาวใหร้วบผมใหเ้รยีบรอ้ย โดยใหใ้ช้
รบิบิ้นสกีรมท่าเท่านัน้ ความยาววดัจาก
ตนีผมไม่เกนิ 20 เซนตเิมตร ไม่ดดั หรอื
ซอย  ไมม่เีครือ่งประดบัผมทุกชนิด
ยกเวน้ตดิกิบ๊ธรรมดาสดี า  หา้มไวผ้มมา้ 

เขม็ขดั  ใชเ้ขม็ขดัสดี ากวา้ง 3-4 
เซนตเิมตร  หวัแบบรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้
มดี าชนิดหวักลดัมปีลอกสเีดยีวกนั
ส าหรบัสอดปลายเขม็ขดั ใหค้าดทบั
กระโปรง ไม่ใหส้งูหรอืต ่า จนเหน็ขอบ
กระโปรง 

 อกัษรยอ่ พร.พ. ชื่อนามสกุล 
ภาษาไทยเทา่นัน้ ดว้ยดา้ยหรอืไหมสี
น ้าเงนิ เหนืออกัษรย่อ ปักจุดบอก ชัน้
ปี เรยีนทีโ่รงเรยีนก าหนดให ้ม.4 
จ านวน ๑ จุด ม.5 จ านวน ๒ จดุ และ
ม.6 จ านวน ๓ จุด เรยีงขนานกบัปก
เสือ้   

เสือ้  ใชผ้า้สขีาวเนื้อเกลี้ยงไม่บาง
จนเกนิไป ตดัแบบคอเชิต้ผ่าอกตลอด มี
สาบเสือ้ตลบเขา้ในกวา้ง 3 เซนตเิมตร 
ตดิกระดุมสขีาว แขนยาวเหนือขอ้ศอก 
ตน้แขนและปลายแขนจบีเลก็นอ้ย 
ประกอบดว้ยผา้ 2 ชิน้ กวา้ง 3 
เซนตเิมตร ทบัชายเสือ้ไวใ้นกระโปรง 
เสือ้สวมใส่ไวใ้นกระโปรงแบบสุภาพไม่
ปล่อยหรอืดงึเสือ้มาคมุเขม็ขดั กระโปรง  ใชผ้า้สกีรมทา่เนื้อเกลี้ยง ไม่

ใชผ้า้มนั ดา้นหน้าและดา้นหลงัพบัเป็น
กลบีดา้นละ 6 จบีแต่ละจบีตตีะเขบ็ลกึ 
6-12 เซนตเิมตร  หา้มตดัเป็นทรงรดัรูป 
ตวักระโปรงไม่เป็นเอวต ่า หรอืสงูจนดู
ไม่สภุาพ เมื่อสวมใส่ใหย้าวคลุมเขา่ ลง
ไปจากกลางลูกสะบา้ประมาณไม่เกนิ 
15 เซนตเิมตร 

รองเทา้  ใชร้องเทา้ชนดิหุม้สน้สดี า หวั
มนไม่มลีวดลาย มสีายรดัหนังเทา้ สน้สงู
ไม่เกนิ 3 เซนตเิมตร 

ถุงเทา้  ใชส้ขีาวลว้น ไม่มลีวดลาย เมื่อสวม
ใหพ้บัขอบกวา้ง 5-7 เซนตเิมตร อยู่เหนือ
ขอ้เทา้ประมาณ 4-5 เซนตเิมตร 



โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม 
เครือ่งแบบและการแตง่กายของนกัเรยีน 

....................................................................................................... 
การแตง่กายชุดพลศกึษานกัเรยีนชาย ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ทรงผมดา้นหนา้ยาวไม่เกนิ ๕ 
เซนตเิมตรดา้นขา้งดา้นบนไม่เกนิ
หน้าผมและดา้นหลงัดา้นขา้งยาวไม่
เกนิตนีผม (รองทรงสงู) 

ถุงเทา้  ใชส้ขีาวลว้นไม่มลีวดลาย หา้ม
พบัหรอืมว้น เมือ่สวมแลว้ยาวไม่เกนิครึง่
น่อง 

รองเทา้ผา้ใบหุม้สน้สดี า หวัมนไม่
มลีวดลาย มสีายรดัหนงัเทา้ 

เสือ้โปโลสฟ้ีา คอปกสขีาว 

กางเกงกฬีา ผา้ยดืสนี ้า
เงนิ เนื้อเกลี้ยงไมม่ี

ลวดลาย ดา้นขา้งมแีถบสี
ขาว 

มตีราโรงเรยีนบน กระเป๋าเสือ้ 



โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม 
เครือ่งแบบและการแตง่กายของนกัเรยีน 

....................................................................................................... 
การแตง่กายชุดพลศกึษานกัเรยีนหญงิ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4-ม.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองเทา้ผา้ใบหุม้สน้สขีาว 
ชนิดผูกเชอืก ไมม่ี

ลวดลาย 

ถุงเทา้  ใชส้ขีาวลว้น ไม่มลีวดลาย เมื่อสวม
ใหพ้บัขอบกวา้ง 5-7 เซนตเิมตร อยู่เหนือ
ขอ้เทา้ประมาณ 4-5 เซนตเิมตร 

เสือ้โปโลสฟ้ีา คอปกสขีาว  

กางเกงกฬีา ผา้ยดืสนี ้า
เงนิ เนื้อเกลี้ยงไมม่ี

ลวดลาย ดา้นขา้งมแีถบสี
ขาว 

มตีราโรงเรยีนบน กระเป๋าเสือ้ 

 ผม  นกัเรยีน ม.4 และ ม.5 ใหไ้วผ้มสัน้
เสมอคาง ความยาวเท่ากนัทัง้ศรีษะ  ไม่
ดดั หรอืซอย  ไม่มเีครื่องประดบัผมทุก
ชนิดยกเวน้ตดิกิบ๊ธรรมดาสดี า  หา้มไว้
ผมมา้ 



โรงเรยีนพรพุพีทิยาคม 
เครือ่งแบบและการแตง่กายของนกัเรยีน 

....................................................................................................... 
การแตง่กายชุดพลศกึษานกัเรยีนหญงิ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองเทา้ผา้ใบหุม้สน้สขีาว 
ชนิดผูกเชอืก ไมม่ี

ลวดลาย 

ถุงเทา้  ใชส้ขีาวลว้น ไม่มลีวดลาย เมื่อสวม
ใหพ้บัขอบกวา้ง 5-7 เซนตเิมตร อยู่เหนือ
ขอ้เทา้ประมาณ 4-5 เซนตเิมตร 

เสือ้โปโลสฟ้ีา คอปกสขีาว  

กางเกงกฬีา ผา้ยดืสนี ้า
เงนิ เนื้อเกลี้ยงไมม่ี

ลวดลาย ดา้นขา้งมแีถบสี
ขาว 

มตีราโรงเรยีนบน กระเป๋าเสือ้ 

ผม ไวผ้มยาวเฉพาะนักเรยีน ม.6 ไวผ้ม
ยาวใหร้วบผมใหเ้รยีบรอ้ย โดยใหใ้ช้
รบิบิ้นสกีรมท่าเท่านัน้ ความยาววดัจาก
ตนีผมไม่เกนิ 20 เซนตเิมตร ไม่ดดั หรอื
ซอย  ไมม่เีครือ่งประดบัผมทุกชนิด
ยกเวน้ตดิกิบ๊ธรรมดาสดี า  หา้มไวผ้มมา้ 


