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ระเบียบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563
*********************
ตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 กาหนดข้อปฏิบัติและ
ข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อ ยและ
เสริมสร้างระเบียบวินัยของนักเรียนให้เคร่งครัด
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
นักเรียนชาย
ให้นักเรียนตัดผมรองทรง ด้านข้าง ด้านหลัง ยาวไม่เกินตีนผม ด้านหน้า ยาวไม่เกิน 6 ซม. ด้านบนยาวไม่
เกิน 5 ซม. ไม่ดัดผม, ไม่ย้อมสีผม, ไม่ไว้หนวดไว้เครา, ไม่ใส่นามันใส่ผมหรือเจล, ไม่ตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรง
สัญลักษณ์ เป็นลวดลาย หรือดัดแปลงทรงผมตามแฟชั่น
นักเรียนหญิง
ให้นักเรียนไว้ผมสันหรือยาวก็ได้
หากนักเรียนไว้ผมสัน ให้ตัดผมสันทรงนักเรียน ยาวเท่ากันทุกด้าน แต่ยาวไม่ถึงปกเสือ ไม่ย้อม, ไม่โกรก,
ไม่ดัด, ไม่ซอย, ไม่สไลด์, ไม่ถักเปีย, ไม่ตัดหน้าม้า, ไม่ใช้วิธีใดที่ทาให้สีผมผิดไปจากธรรมชาติหรือดัดแปลงทรงผม
ตามแฟชั่น
หากนักเรียนไว้ผมยาว ต้องยาวไม่เกินกลางหลัง แล้วรวบให้เรียบร้อยอยู่กลางศีรษะด้านหลังสูงจากตีนผม
ไม่น้อยกว่า 5 ซม.แล้วผูกด้วยริบบินผ้า สีกรมท่า กว้างไม่เกิน 1 ซม. ไม่ใช้สิ่งต่างๆติดผม นอกจากกิ๊บดาเพียงสี
เดียว, ไม่ย้อม, ไม่โ กรก, ไม่ดัด, ไม่ซอย, ไม่ส ไลด์ , ไม่ถักเปี ย , ไม่ตัดหน้าม้า, ไม่ใช้วิธีใ ดที่ทาให้ สีผ มผิดไปจาก
ธรรมชาติหรือดัดแปลงทรงผมตามแฟชั่น
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
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ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย
นักเรียนชาย
เสื้อ

แบบเชิต้ คอตัง้   ผ้าขาวเนือ้ เกลีย้ งไม่หนาไม่บางเกินไป ผ่าอกตลอด สาบทีอ่ กเสือ้ กว้าง ๓-๔ เซนติเมตร
กระดุมเสือ้ ขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร แขนสัน้ สูงจากข้อศอก ๓-๔ เซนติเมตร
มีกระเป๋าติดราวนมข้างซ้าย ขนาดกว้าง ๘-๑๐ เซนติเมตร ลึก ๑๐-๑๕ เซนติเมตร ตามความเหมาะสม
ของเสื้อ ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกงไม่ดึงจนปิดเข็มขัดในขณะแต่งเครื่องแบบนักเรียน
กรณีใส่เสื้อซับในให้ใช้สีขาวแบบสุภาพ  ห้ามสวมเสื้อคอกลมโผล่ติดคอไว้ด้านใน
กางเกง
ผ้าสีกากี (ห้ามใช้สีซีดจนมองคล้ายสีขาว) รูปทรงนักเรียนขาสั้นเหนือเข่าวัดจากกลางสะบ้าขึ้นมา
๕-๗ เซนติเมตร ใช้ซิปซ่อนไว้ด้านในมีกระเป๋า ตามแนวตะเข็บกางเกงข้างละ ๑ ใบ ไม่มีกระเป๋าหลังหรือ
ที่อื่นอีก ด้านหน้ามีจีบข้างละ ๒ จีบ รอบเอวมีหูส�ำหรับร้อยเข็มขัด ๗ หู แต่ละหูกว้างไม่เกิน ๒ เซนติเมตร  
ความยาวขนาดพอสอดเข็มได้
เข็มขัด
นักเรียนชาย ม.ต้น ใช้เข็มขัดลูกเสือ  นักเรียนชาย ม.ปลาย ใช้เข็มขัดสีน�้ำตาลแบบนักเรียน ขนาด
กว้าง  ๒.๕-๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มสีทอง มีเข็มกลัดส�ำหรับสอดรูเข็มอันเดียว มีปลอกหนัง
เข็มขัด ๑ ปลอก พื้นหนังเรียบไม่มีลวดลาย ไม่ตัดปลายเป็นรูปต่าง ๆ ห้ามขีดเขียนและตกแต่งเพิ่มเติม
เมื่อแต่งเครื่องแบบเข็มขัดต้องสอดใส่ในหูกางเกงครบทุกหู
รองเท้า
ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีน�้ำตาล (ห้ามใส่สีน�้ำตาลไหม้) มีเชือกผูกสีเดียวกับรองเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบ
ไม่มีลวดลาย หัวมนส้นเตี้ย ต้องสวมรองเท้าให้เรียบร้อยไม่พับหรือเหยียบส้นรองเท้า
ถุงเท้า

ใช้ถุงเท้านักเรียนสีน�้ำตาล สีไม่อ่อนหรือแก่จนเป็นสีน�้ำตาลไหม้ ยาวกลางน่อง ไม่มีลวดลาย  
ไม่พับขอบ  และห้ามน�ำถุงเท้าลูกเสือมาใช้เมื่อแต่งเครื่องแบบนักเรียน
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เล็บ

ต้องตัดให้สั้นตามริมเนื้อ  ห้ามไว้เล็บยาวทุกนิ้ว  และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

นักเรียนหญิง

เสื้อ (มัธยมศึกษาตอนต้น)
๑. ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป คอปกกะลาสีแบบนักเรียน  ผ่าหน้าไม่ลึกจนเกินไปมีสาบและ
ติดกระดุมแป๊ก ๑ เม็ด ปกเสื้อยาวไม่เกิน ๑ เซนติเมตร  ความยาวเสื้อคลุมสะโพกบนไม่ยาวเกินสะโพก
ล่าง  พับปลายไม่เกิน ๓ เซนติเมตร  แขนเสื้อยาวไม่เกินข้อศอก
๒. กระเป๋าเสื้อกว้างไม่เกิน ๑๒ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร อยู่ทางด้านล่างขวาของเสื้อ
๓. ผ้าผูกคอสีน�้ำเงินชายสามเหลี่ยมกว้าง  ๑๐-๑๕  เซนติเมตร  ผูกเงื่อนกะลาสี  (หูกระต่าย)
๔. ให้สวมเสื้อทับซับในเสื้อชั้นในอย่างสุภาพ  ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลมโผล่ติดคอไว้ด้านใน
เสื้อ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
๑. ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป คอเชิ้ตผ่าตลอดอก และเสื้อต้องไม่คอดเอว หรือรัดรูป
จนเกินไป  สาบเสื้อท�ำเป็นแบบสาบตลบเข้าข้างในกว้าง ๓ เซนติเมตร
๒. กระดุมเสื้อสีขาวกลมแบน  (มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร จ�ำนวน ๔ เมตร)
๓. แขนยาวเหนือข้อศอก  สูงจากข้อศอก  ๔-๕ เซนติเมตร  ปลายแขนมีจีบข้างละ ๖ จีบ ต้นแขน
ไม่มีจีบหรือรูด  ประกอบด้วยผ้า ๒  ชิ้น  ขอบเย็บด้วยผ้ากว้าง  ๓  เซนติเมตร
๔. ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรงเมื่ออยู่ในชุดนักเรียน ไม่ดึงเสื้อลงมาปิดเข็มขัด และให้สวมเสื้อทับ
เสื้อชั้นในแบบสุภาพ  ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลมโผล่ติดคอไว้ด้านใน
กระโปรง
๑. ใช้ผ้าสีกรมท่าเนื้อเกลี้ยง  ไม่บางจนเกินไป  ตัดแบบธรรมดา  ต้องมีขอบสะเอวทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง  พับเป็นกลีบข้างละ  ๓  กลีบ  หักกลีบข้างละ ๓  กลีบ  หักกลีบออกด้านนอก  เย็บทับบนกลีบ
จากใต้ขอบกระโปรงลงมาประมาณ  ๖-๑๒ เซนติเมตร  เว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม
๒. กระโปรงยาวใต้เข่าประมาณ  ๔-๗  เซนติเมตร  มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บด้านขวาปลายกระโปรง
ไม่รัดรูป  ไม่แคบ  และไม่กว้างจนเกินไป
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เข็มขัด
นักเรียน   ม.ปลาย   ใช้เข็มขัดสีด�ำ  กว้างประมาณ ๓-๔ เซนติเมตร หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิด
หัวกลัด ใช้หนังสีด�ำหุ้ม มีปลอกหนังสีด�ำ  ๑ อัน ขนาดกว้าง ๑ เซนติเมตร ส�ำหรับสอดปลายเข็มขัด  
ให้คาดทับขอบกระโปรงให้แน่น ดึงชายเสื้อให้เห็นเข็มขัด ดูสุภาพเรียบร้อย ห้ามใช้อุปกรณ์อื่น ๆ หนีบ  
หรือตกแต่งบนเข็มขัด
รองเท้า
ใช้รองเท้าหนังหุม้ ส้นสีดำ 
� ปลายรองเท้ามน มีสายรัดหลังเท้า ไม่มลี วดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๓  เซนติเมตร  
ในกรณีวันเรียนพลศึกษา  ให้สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว  แบบหุ้มส้นไม่มีลวดลาย
ถุงเท้า

ใช้ถุงเท้าสีขาวล้วนไม่มีลวดลาย พับขอบ ๒ ครั้ง พับละ ๒-๓ ซม. สูงจากขอบรองเท้าขึ้นมา                 
ประมาณ  ๒  นิ้ว
เล็บ

เล็บต้องตัดให้สั้นตามริมเนื้อ  ห้ามทาเล็บ  ต้องรักษาเล็บสะอาดอยู่เสมอ

เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาดและผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์
ใช้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ลู ก เสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาดและผู ้ บ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ แต่ ง ตามวั น ที่
โรงเรียนก�ำหนด
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
นักเรียนชั้น ม.ปลาย ที่สมัครนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารอย่างน้อย
คนละ ๑ ชุด แต่งตามวันที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชารักษาดินแดนก�ำหนด
ชุดพลศึกษา
- นักเรียนทุกคนต้องมีชดุ พลศึกษาตามทีโ่ รงเรียนก�ำหนด  ปกั ชือ่ สกุลด้วยไหมสีแดงทีห่ น้าอกด้านขวา
ขนาดความสูงตัวอักษรสูง ๑ เซนติเมตร  เมื่ออยู่ในชุดพละศึกษาต้องเก็บชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย
ตลอดเวลา  สวมรองเท้าและถุงเท้านักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยระเบียบรองเท้าและถุงเท้า
- อนุญาตให้สวมชุดพลศึกษามาโรงเรียนเฉพาะวันที่มีการเรียนวิชาพลศึกษาเท่านั้น
- ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมรองเท้าแตะ รองเท้าแบบรัดส้น หรือรองเท้าแบบอื่นๆในเครื่องแบบ
นักเรียนหรือชุดพลศึกษา  กรณีนกั เรียนมีความจ�ำเป็นจริง ๆ  ให้ขออนุญาตทีก่ ลุม่ บริหารงานพัฒนานักเรียน
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การปักเสื้อนักเรียน
ให้ปักอักษรย่อ บ.ม. บนหน้าอกด้านขวา  ขนาดตัวอักษร ๑.๕ ซ.ม. และใต้อักษร บ.ม. ปักชื่อและ
นามสกุล ขนาด ๑ ซ.ม. ด้วยไหมสีน�้ำเงิน ใช้ตัวอักษรแบบทางราชการ ห้ามปักผ้าอื่นมาเย็บติดหรือ
น�ำสติกเกอร์ บ.ม. มาติด
การตรวจบุคลิกภาพนักเรียน
โรงเรียนก�ำหนดให้ทุกคนตัดผมตามระเบียบที่โรงเรียนก�ำหนด และตรวจผมทุกสัปดาห์ที่ ๑
ของเดือน กรณีสปั ดาห์ที่ ๑ ตรงกับวันหยุดให้เลือ่ นไปสัปดาห์ถดั ไป หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพัฒนา
นักเรียนก�ำหนด
การตรวจเล็บและเครื่องแต่งกายในเครื่องแบบอื่น ๆ ตรวจสม�่ำเสมอ
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เครื่องแต่งกายนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่องแต่งกายนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ทรงผมนักเรียนชาย
นักเรียนไว้ผมสั้น

นักเรียนไว้ผมยาว

ให้นักเรียนตัดผมรองทรง ด้านข้าง ด้านหลัง ยาวไม่เกินตีนผม ด้านหน้า ยาวไม่เกิน 6 ซม. ด้านบน
ยาวไม่เกิน 5 ซม. ไม่ดัดผม, ไม่ย้อมสีผม, ไม่ไว้หนวดไว้เครา, ไม่ใส่น�้ำมันใส่ผมหรือเจล, ไม่ตัดแต่งทรงผม
เป็นรูปทรงสัญลักษณ์ เป็นลวดลาย หรือดัดแปลงทรงผมตามแฟชั่น
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ทรงผมนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนไว้ผมสั้น

นักเรียนไว้ผมสัน้ ให้ตดั ผมสัน้ ทรงนักเรียน ยาวเท่ากันทุกด้าน แต่ยาวไม่ถงึ ปกเสือ้ ไม่ยอ้ ม, ไม่โกรก,
ไม่ดัด, ไม่ซอย, ไม่สไลด์, ไม่ถักเปีย, ไม่ตัดหน้าม้า, ไม่ใช้วิธีใดที่ท�ำให้สีผมผิดไปจากธรรมชาติหรือดัดแปลง
ทรงผมตามแฟชั่น
นักเรียนไว้ผมยาว

นักเรียนไว้ผมยาว ต้องยาวไม่เกินกลางหลัง แล้วรวบให้เรียบร้อยอยู่กลางศีรษะด้านหลังสูง
จากตีนผมไม่น้อยกว่า 5 ซม. แล้วผูกด้วยริบบิ้นผ้า สีกรมท่า กว้างไม่เกิน 1 ซม. ไม่ใช้สิ่งต่างๆ
ติดผม นอกจากกิ๊บด�ำเพียงสีเดียว, ไม่ย้อม, ไม่โกรก, ไม่ดัด, ไม่ซอย, ไม่สไลด์, ไม่ถักเปีย, ไม่ตัดหน้าม้า,
ไม่ใช้วิธีใดที่ท�ำให้สีผมผิดไปจากธรรมชาติหรือดัดแปลงทรงผมตามแฟชั่น
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ทรงผมนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนไว้ผมสั้น

นักเรียนไว้ผมสัน้ ให้ตดั ผมสัน้ ทรงนักเรียน ยาวเท่ากันทุกด้าน แต่ยาวไม่ถงึ ปกเสือ้ ไม่ยอ้ ม, ไม่โกรก,
ไม่ดัด, ไม่ซอย, ไม่สไลด์, ไม่ถักเปีย, ไม่ตัดหน้าม้า, ไม่ใช้วิธีใดที่ท�ำให้สีผมผิดไปจากธรรมชาติหรือดัดแปลง
ทรงผมตามแฟชั่น
นักเรียนไว้ผมยาว

นักเรียนไว้ผมยาว ต้องยาวไม่เกินกลางหลัง แล้วรวบให้เรียบร้อยอยู่กลางศีรษะด้านหลังสูง
จากตีนผมไม่น้อยกว่า 5 ซม. แล้วผูกด้วยริบบิ้นผ้า สีกรมท่า กว้างไม่เกิน 1 ซม. ไม่ใช้สิ่งต่างๆ
ติดผม นอกจากกิ๊บด�ำเพียงสีเดียว, ไม่ย้อม, ไม่โกรก, ไม่ดัด, ไม่ซอย, ไม่สไลด์, ไม่ถักเปีย, ไม่ตัดหน้าม้า,
ไม่ใช้วิธีใดที่ท�ำให้สีผมผิดไปจากธรรมชาติหรือดัดแปลงทรงผมตามแฟชั่น
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การแต่งกายชุดพละ
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เครื่องแต่งกายยุวกาชาด และผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์

เครื่องแต่งกายของ ลูกเสือ และเนตรนารี
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ระเบียบว่าด้วยการใช้กระเป๋า กระเป๋าสะพายหลัง
กระเป๋าผ้า และของใช้จ�ำเป็นอื่น ๆ
๑. กระเป๋านักเรียน อนุญาตให้ใช้ตามแบบทีโ่ รงเรียนก�ำหนดเท่านัน้   (ดูภาพตัวอย่างด้านล่าง) ส�ำหรับ
ใส่หนังสือ  สมุด  เอกสารต่าง ๆ และอุปกรณ์เครื่องเขียน
๒. กระเป๋าสะพายหลัง อนุญาตให้ใช้กระเป๋าสะพายหลังของโรงเรียนเบญจมราชูทิศเท่านั้น  (ดูภาพ
ตัวอย่างด้านล่าง)  ส�ำหรับใส่สัมภาระหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ชุดว่ายน�้ำ ชุดกีฬา รองเท้ากีฬา ฯลฯ
๓. กระเป๋าผ้า อนุญาตให้ใช้เป้ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศเท่านั้น (ดูภาพตัวอย่างด้านล่าง)
๔. สร้อยคอ อนุญาตให้สวมสร้อยคอเพื่อแขวนพระบูชาหรือเหรียญพระเท่านั้น โดยสายสร้อยคอท�ำ
ด้วยเงินหรือสแตนเลสขนาดเล็ก รูปแบบตามความเหมาะสม สวมเสือ้ ทับมิดชิด ทัง้ สายสร้อยและพระบูชา
ห้ามใช้เชือก  ด้าย  ลูกประค�ำ หรือสร้อยทองค�ำ นาค สร้อยสามกษัตริย์
๕. นาฬิกาข้อมือ อนุญาตให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการดูเวลา ไม่ใช้เป็นเครื่องประดับรูปแบบต้องสุภาพ
ขนาดและราคาพอเหมาะ สายโลหะหรือสายหนังสีด�ำหรือสีน�้ำตาล
๖. แหวน อนุญาตให้สวมแหวนทีไ่ ม่มลี กั ษณะเป็นเครือ่ งประดับ เช่น แหวนรุน่ แหวนพระ ทีม่ รี ปู แบบ
สุภาพ ขนาดเหมาะสมเพียงหนึ่งหรือสองวงเท่านั้น
๗. แว่น/ คอนแทคเลนส์ อนุญาตให้ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องสายตา ต้องมีขนาดและรูปแบบ
ที่สุภาพ เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาเรื่องสายตาเท่านั้น ไม่อนุญาตใช้แว่นกั้นแดดสีขาวหรือสีด�ำ  ยกเว้นมี
ปัญหาเรื่องแสง ต้องขออนุญาตกลุ่มบริหารงานพัฒนานักเรียนโดยมีใบรับรองแพทย์ประกอบ
๘. ต่างหู อนุญาตให้ใช้เฉพาะนักเรียนหญิงเท่านัน้ และต้องเป็นต่างหูหว่ งขนาดเล็ก เรียบ ไม่มลี วดลาย
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑.๓ เซนติเมตร เพียง ๑ คู่ (ข้างละ ๑ อัน) และหูเจาะข้างละ ๑ รู เท่านั้น
๙. เครื่องประดับของมีค่าอื่น ๆ และของใช้ไม่จ�ำเป็น เช่น สร้อยทอง ก�ำไล เครื่องส�ำอาง แต่งหน้า
วิทยุเทป/ซาวด์อเบาท์/กล้องถ่ายรูป/วิทยุสอื่ สาร/โทรศัพท์มอื ถือ/เครือ่ งเล่น MP๓, MP๔ ฯลฯ ห้ามนักเรียน
น�ำมาใช้ หากมีความจ�ำเป็นต้องใช้เป็นครั้งคราวเพื่อประกอบการเรียน หรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ต้องขอ
อนุญาตครูประจ�ำวิชาหรือกลุ่มบริหารงานพัฒนานักเรียนก่อน และต้องดูแลรักษา หากช�ำรุดสูญหายทาง
โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ

กระเป๋านักเรียน

กระเป๋าผ้า

กระเป๋าสะพายหลัง
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