
 

 

 

ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  
ว่าด้วย เรื่องการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

เพื่อให้การแต่งกายนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เป็นระเบียบ เกิดวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นแบบอย่างท่ีดี  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เห็นควรปรับปรุงระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยแต่งกาย
นักเรียนให้เหมาะสม ตามสภาพและทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
  อาศัยอ านาจตามประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ 
วันท่ี 18  มกราคม พ.ศ. 2548 โรงเรียนจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา” ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 
2563 

ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป 
ข้อ  3  ให้ยกเลิก  

(1)  ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2562  
(2)  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังอื่นใดของโรงเรียนในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วและ/หรือซึ่ง

ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ  4  นิยามในระเบียบนี้ 

 “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
  “นักเรียน” หมายถึง นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
  ข้อที่ 5 การแต่งกายนักเรียน โรงเรียนบังคับให้นักเรียนปฏิบัติตน ดังนี้ 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

1. นักเรียนชาย             
ก. เส้ือเช้ิตคอพับ สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป เนื้อผ้าตามสมัยนิยม ใช้กระดุมสีขาวกลมขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร มีกระเป๋าบริเวณหน้าอกซ้าย 
ข. กางเกงขาส้ันสีน้ าเงิน ความยาวระดับเข่าพ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 เซนติเมตร  ไม่เป็นผ้ามัน มี

จีบข้างละ 2 จีบ ผ่าด้านหน้าท่ีกระเป๋าด้านข้าง ไม่มีมีกระเป๋าด้านหลัง และมีช่องส าหรับสอดเข็มขัดบริเวณรอบเอว 
ค. รองเท้าหุ้มส้นสีด าชนิดผูก (ส าหรับชุดนักเรียนและชุดพละ) ท าด้วยผ้าใบขอบสีด า มีรอยเชือกเป็นสี

ด า ห้ามสวมรองเท้าท่ีมีลวดลายหรือหนังกลับ และห้ามเหยียบส้นรองเท้า  
ง.  รองเท้าหุ้มส้นสีน้ าตาลชนิดผูก (ส าหรับชุดลูกเสือ) ท าด้วยผ้าใบขอบสีน้ าตาล มีรอยเชือกเป็นสีน้ าตาล 

ห้ามสวมรองเท้าท่ีมีลวดลายหรือหนังกลับ และห้ามเหยียบส้นรองเท้า 
จ. เข็มขัดหนังสีด า ขนาดกว้างต้ังแต่ 2.5 เซนติเมตร ถึง 4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดสีเงิน ให้มีเข็มขัดส าหรับ

สอดรูเข็มขัดเพียงเข็มเดียว 
ฉ. ถุงเท้าสีขาว หรือ สีขาวพื้นเทาด าแบบไม่พับขอบ ไม่มีลวดลาย ความยาวครึ่งน่อง และห้ามใช้ถุงเท้า

ข้อส้ัน 



 

2. นักเรียนหญิง 
ก. เส้ือสีขาวแบบคอพับในตัว ลึกพอสวมศีรษะได้สะดวก เนื้อผ้าตามสมัยนิยม ไม่บางเกินควร ไม่มี

ลวดลาย ไม่รัดรูปสาบตลบเข้าข้างใน มีปกขนาด 10 เซนติเมตร แขนส้ันเหนือข้อศอก ปลายแขนจีบเล็กน้อย มี
กระเป๋าริมขอบล่างขวาของเส้ือ และต้องสวมเส้ือซับช้ันในสีขาว ไม่มีลวดลายเท่านั้น 

ข.  กระโปรงสีกรมท่า ด้านหน้าและด้านหลังจับเป็นกลีบ ด้านละ 3 กลีบ หันกลีบออกด้านนอก เย็บทับ
บนกลีบจากใต้ขอบกระโปรงลงมา ระยะห่าง 6 ถึง 10 เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม กระโปรง
ยาวคลุมเข่าไม่เกิน 5 เซนติเมตร ไม่รัดรูปหรือมีลวดลาย 

ค.  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า (ส าหรับชุดนักเรียนและชุดเนตรนารี) ปลายเท้ามน มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่
เกิน 2 เซนติเมตร  

 รองเท้าผ้าใบสีขาว (ส าหรับชุดพละ) ไม่มีตัวอักษร ลวดลาย หรือแถบสีใดมาตกแต่ง และให้สวมชุดพล
ศึกษาตามแบบของโรงเรียนเท่านั้น 

ง.  ถุงเท้าสีขาว หรือสีขาวพื้นด าเทา ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ถุงเท้าข้อส้ัน หากเป็นถุงเท้ายาว ให้พับขอบ
ความกว้าง 3-4 เซนติเมตร  

จ.   หูกระต่ายสีกรมท่า 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. นักเรียนชาย  
ก.  เส้ือเช้ิตคอพับ สีขาว ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป เนื้อผ้าตามสมัยนิยม ใช้กระดุมสีขาวกลมขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร มีกระเป๋าบริเวณหน้าอกซ้าย 
ข.  กางเกงขาส้ันสีด า ความยาวระดับเข่าพ้นกลางลูกสะบ้าประมาณ 5 เซนติเมตร  ไม่เป็นผ้ามัน มีจีบข้าง

ละ 2 จีบ ผ่าด้านหน้าท่ีกระเป๋าด้านข้าง ไม่มีมีกระเป๋าด้านหลัง และมีช่องส าหรับสอดเข็มขัดบริเวณรอบเอว 
ค. รองเท้าหุ้มส้นสีด าชนิดผูก (ส าหรับชุดนักเรียนและชุดพละ) ท าด้วยผ้าใบขอบสีด า มีรอยเชือกเป็นสี

ด า ห้ามสวมรองเท้าท่ีมีลวดลายหรือหนังกลับ และห้ามเหยียบส้นรองเท้า  
ง.  เข็มขัด หนังสีด า ขนาดกว้างต้ังแต่ 2.5 เซนติเมตร ถึง 4 เซนติเมตร หัวเข็มขัดสีเงิน ให้มีเข็มขัด

ส าหรับสอดรูเข็มขัดเพียงเข็มเดียว 
จ.  ถุงเท้า สีขาว หรือ สีขาวพื้นด าเทาแบบไม่พับขอบ ไม่มีลวดลาย ความยาวครึ่งน่อง และห้ามใช้ถุงเท้า

ข้อส้ัน 
 

2. นักเรียนหญิง 

ก.  เส้ือสีขาวคอเช้ิต ท่ีอกเส้ือท าเป็นสาบตลบเข้าข้างในกว้าง 3 เซนติเมตร ไม่มีจีบยกท่ีไหล่และจีบรัดท่ี
ปลายแขน ขอบแขนกว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร ตัวเส้ือไม่มีเกล็ด ไม่รัดรูป ไม่มีลวดลาย และต้องสวมเส้ือซับช้ันในสี
ขาวไม่มีลวดลายเท่านั้น 

ข.  กระโปรงสีกรมท่า ด้านหน้าและด้านหลังจับเป็นกลีบ ด้านละ 3 กลีบ หันกลีบออกด้านนอก เย็บทับ
บนกลีบจากใต้ขอบกระโปรงลงมา ระยะห่าง 6 ถึง 10 เซนติเมตร เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม กระโปรง
ยาวต่ ากว่าใต้เข่า 5 เซนติเมตร ไม่รัดรูปหรือมีลวดลาย 
 ค. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า (ส าหรับชุดนักเรียน) ปลายเท้ามน มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 2 เซนติเมตร  
 



 
 
     รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีขาว (ส าหรับชุดพละ) ไม่มีตัวอักษร  ลวดลายหรือแถบใดมาตกแต่ง  และสวมชุด
พลศึกษาตามแบบของโรงเรียนเท่านั้น 

ง.  ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาว หรือสีขาวพื้นเทา ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ถุงเท้าข้อส้ัน หากเป็นถุงเท้ายาวให้พับ
ขอบความกว้าง 3-4 เซนติเมตร 

จ.  ริบบิ้นผ้าสีกรมท่าส าหรับผูกผม ขนาด  กว้าง 2.5 เซนติเมตร - ยาว 82 เซนติเมตรและไม่ใช่ริบบิ้น
ส าเร็จรูป 

 

หมายเหตุ 
 1. นักเรียนท้ังชายและหญิงจะต้องปักอักษรย่อ ท.พ. สีน้ าเงินทึบ บริเวณอกเส้ือด้านขวา ปักติดเนื้อผ้าใน
ระดับแนวเหนือหน้าอก ห่างจากตะเข็บไหล่ประมาณ 12 เซนติเมตร แบบตัวอักษรตัวพิมพ์ตามท่ีโรงเรียน
ก าหนดให้ ห้ามใช้ตัวอักษรส าเร็จรูปติดโดยเด็ดขาด   

-นักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 (ม.1-3) ด้านบนอักษรย่อ  ท.พ.  ให้ปักจุดกลมสีน้ าเงินทึบขนาดเล็ก โดยแต่
ละช่วงช้ันมีจ านวนจุดเท่ากับเลขระดับช้ันนั้น  ๆ  

โดย ช้ัน ม.1 = หนึ่งจุด     ช้ัน ม.2 = สองจุด ช้ัน ม.3 = สามจุด 
-นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 (ม.4-6) ด้านบนอักษรย่อ ท.พ. ให้ปักดาวสีน้ าเงินทึบขนาดเล็ก โดยแต่ละ

ช่วงช้ันมีจ านวนดาวเท่ากับเลขระดับช้ันนั้น  ๆ 
โดย ช้ัน ม.4 = หนึ่งดวง     ช้ัน ม.5 = สองดวง ช้ัน ม.6 = สามดวง 

2.  นักเรียนทุกคนจะต้องปักช่ือ – นามสกุล บริเวณอกเส้ือทางด้านขวาต่ าจากอักษรย่อ ท.พ. ประมาณ 
1.5  เซนติเมตร  

3.  นักเรียนทุกคนจะต้องปักเลขประจ าตัวนักเรียน ด้วยเลขอารบิก บริเวณอกเส้ือด้านซ้ายเหนือกระเป๋า
เส้ือ ระดับเดียวกับ ช่ือ – นามสกุล (ปักเฉพาะชุดนักเรียนเท่านั้น) 

4.  ห้ามนักเรียนสวมเครื่องประดับทุกชนิดมาโรงเรียน ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสีด าหรือสีสุภาพ 
5. ห้ามนักเรียนแต่งหน้า ทาปาก เขียนค้ิว หรือทาเล็บ 
6.  นักเรียนทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อลดความเส่ียงในการติดต่อแพร่กระจาย

ของโรค Covid19 
7.   นักเรียนทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองรับผิดชอบดูแลความประพฤติ และผู้ปกครองจะต้องพร้อมท่ีจะสละ

เวลาเพื่อมาติดต่อกับทางโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแต่งกายนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

นักเรียนชาย ม. ต้น นักเรียนหญิง ม. ต้น 

ลูกเสือ เนตรนารี 

ชุดพละหญิง 
 

ชุดพละชาย 



การแต่งกายนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

นักเรียนชาย ม. ปลาย นักเรียนหญิง ม. ปลาย 

นักศึกษาวิชาทหาร 
 

อาสาพัฒนา 
 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน ์
 



 
    
  ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

 
 

นางเพียงแข ชิตจุ้ย 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


