
 
ระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรยีนโรงเรยีนนางรอง 

 
เคร่ืองแต่งนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

1. ชุดนักเรียน 
1.1 เส้ือนักเรียน เป็นแบบเช้ิตคอต้ัง ผ้าขาวเกล้ียง ไม่มีจุดลายในตัว ไม่บาง ไม่แลดูเป็นมัน  

ผ่าอกตลอดใช้กระดุมขาวแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. สาบนอก กว้าง 3 ซ.ม. แขนส้ันเหนือ 
ข้อศอก เหนืออกด้านขวาปักสัญลักษณ์ น.ร. ใต้อักษร น.ร. ปักเลขประจ าตัวนักเรียนด้ายไหมสีนาเงินเป็น 
เลขไทยด้านซ้ายตรงกับสัญลักษณ์ น.ร. ให้ปักช่ือ-สกุล 0.8 ซ.ม. เหนือกระเป๋าด้วยด้ายสีน้ าเงิน กระเป๋ามี 
ขนาดกว้าง 10-15 ชม ท้ังนี้พอเหมาะสมกับขนาดเส้ือเวลาสอดชายเส้ือไว้ในกางเกงต้องให้มองเห็นเข็มขัด 
ได้รอบเอวกางเกง 

1.2 กางเกง ผ้าสีกรมท่าเนื้อเรียบ ขนาดกางเกงวัดได้เมื่อยืนตรงจะได้ขนาดดังนี้ ขาส้ัน 
เหนือเข่าพ้นจากกึ่งกลางลูกสะบ้าไม่เกิน 5 ซ.ม. ส่วนกว้างของชายกางเกงห่างจากขาประมาณ 8-10 ซ.ม. 
เมื่อวัดตามส่วนของขนาดขาโดยรอบปลายขาพบชายเข้าข้างในกว้างประมาณ 4.5 ซ.ม. ผ่าตรงหน้าใช้ไปช่อน
ไว้ในสาบมีกระเป๋าด้านข้างตามตะเข็บข้างละ 1 ใบ ไม่มีกระเป๋าหลัง ด้านหน้ามีจีบข้างละ 2 จีบ หูกางเกง 
กว้างประมาณ 1 ช.ม. มี 6-7 หู ติดเป็นระยะท่ีขอบกางเกงไว้รอยเข็มขัดขนาดกว้าง 4 ซ.ม. ความยาวของ
กระเป๋ากางเกงมีขนาดพอสมควรไม่ตึงจนเกินไปเวลาสวมทับชายเส้ือให้เรียบร้อย  
    1.3  เข็มขัด หนังหรือยางสีด า ขนาดกว้าง 4 ซ.ม. เจาะรูแถวเดียว หัวมนส่ีเหล่ียมผืนผ้าโลหะ 
สีเงิน ไม่มีลวดลายหรือตัวอักษร เวลาคาดต้องร้อยไว้ในหูกางเกงทุกหู และให้พอดีกับขนาดเอว 
     1.4  ถุงเท้า สีขาวเกล้ียง ไม่เป็นลูกฟูก เมื่อสวมแล้วยาวเลยข้อเท้าขึ้นมาอย่างน้อย 1 นิ้ว  
ใส่ห้ามเหยียบส้นรองเท้า 
     1.5  รองเท้าผ้าใบสีด า ไม่มีส้น ชนิดผูกเชือก หุ้มส้น ขอบสีเดียวกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย ใส่ห้าม
เหยียบส้นรองเท้า 
     1.6  เครื่องหมายบอกระดับ  
     มัธยมศึกษาตอนต้นปักเครื่องหมายบอกระดับเหนือช่ือ-สกุล 

จุดสีน้ าเงิน 1 จุด ม.1 
       2 จุด ม.2 
       3 จุด ม.3 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย ปักเครื่องหมายบอกระดับเหนือช่ือ-สกุล 

จุดสีแดง 1 จุด ม.4 
       2 จุด ม.5 
       3 จุด ม.6 

2. ชุดพละ  
2.1   นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
      2.1.2   เส้ือพละ นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสรวมเส้ือกราวสีเหลือง ปักช่ือภาษาไทย 

ด้านขวาด้วยไหมสีแดง ขนาด 0.8 ซ.ม. และปักจุดด้านบนชื่อตามระดับช้ัน ดังนี้ 
      ม. 1 จ านวน 1 จุด 



      ม. 2 จ านวน 2 จุด 
      ม. 3 จ านวน 3 จุด 
         2.1.2   กางเกงพละ ให้สรวมกางเกงพละสีด ามีแทบเหลืองแดงตามท่ีโรงเรียนก าหนดและ 
ไม่อนุญาตให้น ากางเกงแบบอื่นหรือต่างจากท่ีโรงเรียนก าหนดมาสรวมใส่ 
         2.1.3 ร้องเท้าผ้าสีด าล้วนหรือสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย 

2.2 นักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.2.1 เส้ือพละ นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสรวมเส้ือกราวสีแดง ปักช่ือภาษาไทย 

ด้านขวาด้วยไหมสีเหลือง ขนาด 0.8 ซ.ม. และปักจุดด้านบนตามระดับช้ัน ดังนี้ 
      ม. 4 จ านวน 1 จุด 
      ม. 5 จ านวน 1 จุด 
      ม. 6 จ านวน 1 จุด 
            2.2.2   กางเกงพละ ให้สรวมกางเกงพละสีด ามีแทบเหลืองแดงตามท่ีโรงเรียนก าหนดและ 
ไม่อนุญาตให้น ากางเกงแบบอื่นหรือต่างจากท่ีโรงเรียนก าหนดมาสรวมใส่ 
        2.2.3 ร้องเท้าผ้าสีด าล้วนหรือสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย 

 
3.  ชุดกิจกรรมบังคับมัธยมศึกษาตอนต้น และชุดนักศึกษาวิชาทหาร 
  ส าหรับชุดกิจกรรมบังคับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ให้นักเรียนแต่งตามระเบียบการแต่งการของ 

กิจกรรมนั้น ๆ  นักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียน นักศึกษาวิชาทหารให้ปฏิบัติตามระเบียบ
การแต่งกายของกรมรักษาดินแดน 
 

4.  ชุดวิถีพุทธ 
4.1  เส้ือวิถีพุธ ให้สรวมเส้ือวิถีพุธตามท่ีโรงเรียนก าหนดให้  ปักช่ือด้วยไหมสีน้ าเงินด้านขวาและ 

จุดตามระดับช้ันแบบเดียวกับเส้ือนักเรียน (ไม่ต้องปักอักษร ย่อ น.ร.) 
4.2 หากวันพระตรงกับวันท่ีเรียนพละ ให้สรวมกางเกงพละ และเส้ือวิถีพุทธ 
4.3 หากวันพระตรงกับวันท่ีแต่งกิจกรรมบังคับ  ให้สรวมชุดกิจกรรมบังคับ 

 

เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ชุดนักเรียน  

1.1  เส้ือ ใช้ผ้าขาวเกล้ียงไม่บางจนเกินไป ไม่มีลาย แม้จะเป็นลายในตัว สาบตลบข้างในมีปกขนาด  
10-12  ซ.ม. ใช้ผ้าสองช้ันเย็บแบบเข้าถ้ า ปลายแขนยาวเหนือข้อศอก 5 ซ.ม. ปลายแขนจีบข้างละ 6 จีบ 
ปลายจีบประกอบด้วยผ้า 2 ช้ันกว้าง 3 ซ.ม. ขนาดตัวเส้ือต้ังแต่แขนถึงขอบล่างมีความกว้างพอเหมาะกับตัว 
เนื้ออกด้านขวาปักสัญลักษณ์ น.ร. ใต้สัญลักษณ์ น.ร. ปรับตัวเลขประจ าตัวด้วยเลขไทยด้วยไหมสีน้ าเงิน 
ด้านซ้ายระดับเดียวกับสัญลักษณ์ น.ร. ให้ปักช่ือ-สกุล ขนาด 0.8 ซ.ม. ด้วยไหมสีน้ าเงิน ริมขอบล่างด้านหน้า
ข้างขวาติดกระเป๋าขนาดกว้าง 4-9 ซ.ม. ยาว  7-10 ซ.ม. ตามส่วนของขนาดเส้ือ ปากกระเป๋าพับเป็นริมกว้าง
ไม่เกิน 2 ซ.ม. ผูกคอเส้ือด้วยคอซองสีกรมท่าชายสามเหล่ียมผูกเงื่อนกะลาสี ต้องใส่เส้ือบังทรงสีขาวล้วน ให้มี
ลักษณะสุภาพเรียบร้อยไม่มีลวดลาย  
   1.2   คอซอง ใช้คอซองชนิดส าเร็จรูปท่ีผูกเรียบร้อยแล้ว  
   1.3   กระโปรงสีกรมท่าหนาพอสมควรไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังจีบลึกด้านละ 3 จีบ หันจีบ
ออกด้านข้าง เย็บจีบจากขอบกระโปรงด้านบนลงมาประมาณ 6-10 ซ.ม. เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม 
กระโปรงยาวเพียงคลุมเข่าให้ยาวถึงกึ่งกลางสะบ้าหัวเข่าเวลานั่งคุกเข่ายาวมิดหัวเข่า ให้ชายกระโปรงตกถึงพื้น  



   1.4  ถุงเท้า สีขาวเกล้ียง ไม่เป็นลูกฟูก เมื่อสวมแล้วยาวเลยข้อเท้าขึ้นมาอย่างน้อย 1 นิ้ว  
ใส่ห้ามเหยียบส้นรองเท้า 
   1.5  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีส้น ชนิดผูกเชือก หุ้มส้น ส้นสูงไม่เกิน 3 ซ.ม. ไม่มีลวดลาย 
    1.6  เครื่องหมายบอกระดับ ปักเครื่องหมายบอกระดับเหนือช่ือ-สกุล 

จุดสีน้ าเงิน 1 จุด ม.1 
       2 จุด ม.2 
       3 จุด ม.3 

2. ชุดพละ 
2.1.เส้ือพละ นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสรวมเส้ือกราวสีเหลือง ปักช่ือภาษาไทย 

ด้านขวาด้วยไหมสีแดง ขนาด 0.8 ซ.ม. และปักจุดด้านบนชื่อตามระดับช้ัน ดังนี้ 
  ม. 1 จ านวน 1 จุด 
  ม. 2 จ านวน 2 จุด 
  ม. 3 จ านวน 3 จุด  
2.1.2   กางเกงพละ ให้สรวมกางเกงพละสีด ามีแทบเหลืองแดงตามท่ีโรงเรียนก าหนดและ 

ไม่อนุญาตให้น ากางเกงแบบอื่นหรือต่างจากท่ีโรงเรียนก าหนดมาสรวมใส่ 
    2.1.3 ร้องเท้าผ้าสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย สรวมถุงเท้าตามท่ีก าหนด 

3. ชุดกิจกรรมบังคับ 
ส าหรับชุดกิจกรรมบังคับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ให้นักเรียนแต่งตามระเบียบการแต่งการของ 

กิจกรรมนั้น ๆ   
4. ชุดวิถีพุทธ 

4.1  เส้ือวิถีพุธ ให้สรวมเส้ือวิถีพุธตามท่ีโรงเรียนก าหนดให้  ปักช่ือด้วยไหมสีน้ าเงินด้านขวาและ 
จุดตามระดับช้ันแบบเดียวกับเส้ือนักเรียน (ไม่ต้องปักอักษร ย่อ น.ร.) 

4.2  หากวันพระตรงกับวนัท่ีเรียนพละ ให้สรวมกางเกงพละ และเส้ือวิถีพุทธ 
4.3  หากวันพระตรงกับวนัท่ีแต่งกิจกรรมบังคับ  ให้สรวมชุดกิจกรรมบังคับ 
 

เครื่องแต่งกายนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1  ชุดนักเรียน 

1.1 เส้ือนักเรียน ผ้าขาวเนื้อเกล้ียง ไม่บางเกินไป ให้ใส่เส้ือทับบังทรงสีขาวล้วน ลักษณะของเส้ือ 
คอเช้ิตผ่าอกตลอด ใช้กระดุมกลมขาวแบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. สาบตลบเข้าข้างในกว้าง 3 
ซ.ม. แขนเส้ือยาวเหนือศอกเล็กน้อย ปลายแขนจีบ ตัวเส้ือขนาดพอดีตัวใส่เส้ือไว้ในกระโปรงเส้ือไมป่ิดทับเข็ม
ขัด เหนืออกด้านขวาปักสัญลักษณ์ น.ร. ใต้อักษร น.ร. ปักเลขประจ าตัวนักเรียนด้วยไหมสีน้ าเงินเป็นเลขไทย
ด้านซ้ายตรงกับสัญลักษณ์ น.ร. ให้ปักช่ือ-สกุลสูง 0.8 ซ.ม. ด้วยไหมสีน้ าเงินเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 ซ.ม. เหนือ
กระเป๋าด้วยด้ายสีแดง  
 

1.2 กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่าหนา ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลังจับจีบลึกด้านละ 6 จีบ 
 ข้างละ 3 จีบ โดยหันจีบออกด้านข้าง เย็บจีบจากใต้ขอบกระโปรงลงมาประมาณ  6-12 ซ.ม. เว้นระยะความ
กว้างตรงกลางพองาม กระโปรงยาวเพียงคลุมเข่าให้ยาวถึงกึ่งกลางสะบ้าหัวเข่าเวลานั่งคุกเข่ายาวมิดหัวเข่า  
ให้ชายกระโปรงตกถึงพื้น  
 
 



1.3 เข็มขัด หนังเรียบหรือยังสีด าขนาดกว้าง 3-4 ซ.ม. เจาะรูแถวเดียว หัวเข็มขัดรูปส่ีเหล่ียม 
ผืนผ้า ใช้หนังสีด าหุ้มมีปลอกหนังขนาดกว้าง 1 ซ.ม. ส าหรับสอดลายเข็มขัด เข็มขัดไม่มีลวดลายหรือ
เครื่องหมายการค้า ห้ามใช้เข็มขัดชนิดหนังแก้วสีด า เวลาค่าท่ีเก็บปลายเข็มขัดให้เรียบร้อย 
        1.4  ถุงเท้า สีขาวเกล้ียง ไม่เป็นลูกฟูก เมื่อสวมแล้วยาวเลยข้อเท้าขึ้นมาอย่างน้อย 1 นิ้ว  
ใส่ห้ามเหยียบส้นรองเท้า 
         1.5  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีส้น ชนิดผูกเชือก หุ้มส้น ส้นสูงไม่เกิน 3 ซ.ม. ไม่มีลวดลาย 
          1.6  เครื่องหมายบอกระดับ ปักเครื่องหมายบอกระดับท่ีเหนือช่ือ 

จุดสีแดง 1 จุด ม.4 
       2 จุด ม.5 
       3 จุด ม.6 

2 ชุดพละ 
2.1.เส้ือพละ นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสรวมเส้ือกราวสีเหลือง ปักช่ือภาษาไทย 

ด้านขวาด้วยไหมสีแดง ขนาด 0.8 ซ.ม. และปักจุดด้านบนชื่อตามระดับช้ัน ดังนี้ 
  ม. 1 จ านวน 1 จุด 
  ม. 2 จ านวน 2 จุด 
  ม. 3 จ านวน 3 จุด  
2.1.2   กางเกงพละ ให้สรวมกางเกงพละสีด ามีแทบเหลืองแดงตามท่ีโรงเรียนก าหนดและ 

ไม่อนุญาตให้น ากางเกงแบบอื่นหรือต่างจากท่ีโรงเรียนก าหนดมาสรวมใส่ 
4.3.1 ร้องเท้าผ้าสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย สรวมถุงเท้าตามท่ีก าหนด 

 3. ชุดกิจกรรมบังคับ 
ส าหรับชุดกิจกรรมบังคับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ให้นักเรียนแต่งตามระเบียบการแต่งการของ 

กิจกรรมนั้น ๆ   
 4. ชุดวิถีพุทธ 

     4.1  เส้ือวิถีพุธ ให้สรวมเส้ือวิถีพุธตามท่ีโรงเรียนก าหนดให้  ปักช่ือด้วยไหมสีน้ าเงินด้านขวาและ 
จุดตามระดับช้ันแบบเดียวกับเส้ือนักเรียน (ไม่ต้องปักอักษร ย่อ น.ร.) 

     4.2  หากวันพระตรงกับวันท่ีเรียนพละ ให้สรวมกางเกงพละ และเส้ือวิถีพุทธ 
     4.3  หากวันพระตรงกับวันท่ีแต่งกิจกรรมบงัคับ  ให้สรวมชุดกิจกรรมบังคับ 

เคร่ืองประดับและการรักษาสุขภาพอานามัย 

 เคร่ืองประดับ  
1. สร้อยพระ ให้สรวมสร้อยพระท่ีเป็นสแตนเลส สายผ้าหรือสายหนัง เมื่อสรวมแล้วจะต้องห้อยยาวลง

มาถึงกระดุมเม็ดท่ี 2  
2. นาฬิกาข้อมือ ท่ีมีตัวเรือนและสายท่ีสุภาพ  
3. ไม่อนุญาตให้สรวมสร้อยค าทองค า แหวนทองค า   
4. การสรวมใส่ตุ้มหู อนุญาตเฉพาะนักเรียนหญงิเท่านั้น และสามารถใส่ได้เฉพาะ แบบห่วงไม่เกินขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซ็น  
ด้านสุขภาพอนามัย 

1. เล็บ   ต้องตัดตัดส้ัน ไม่ไว้เล็บและทาสีเล็บหรือตกแต่งสีเล็บ 
2. นักเรียนไม่ควรแต่งหน้าด้วยเครื่องแต่งหน้าท่ีมีสีสันสดใส  

 
 


