
 
 

ระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 
ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียนประจ า  พ.ศ.๒๕๖๓ 

*************************** 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียน ๑๒ โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น เนื่อง

ใน วโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารีทรงเจริญอายุครบ ๓ รอบ ดังนั้นเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบได้รับพระราชทานรา
ชานุญาต นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบอย่างถูกต้อง ตามกาลเทศะอันควร เพื่อเชิดชูเกียรติของนักเรียน และ
สถาบันการศึกษา 

อาศัยอ านาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๑๓๒ ข้อ ๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๕ 
โรงเรียนจึงวางระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนประจ า พ.ศ.๒๕๖๓ ดังต่อไปนี ้
๑. เครื่องแบบนักเรียน 

๑.๑ นักเรียนชาย 
๑.๑.๑ ผม   

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ตัดผมด้านข้างเกรียน ด้านบนผมยาวไม่เกิน ๒ เซนติเมตร  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ตัดผมด้านข้างเกรียน หรือตัดรองทรงสูง ด้านบนผม
ยาวไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ห้ามตัดเปิดข้างหรือกันขอบข้างทั้งศีรษะ ห้ามตัดทรงหัวแหลม ห้าม
ไว้หนวดเครา ห้ามใส่น้ ามันหรือเจลแต่งผม ห้ามย้อมหรือกัดสีผม และต้องตัดผมทุกรอบกลับ
บ้านก่อนเข้าโรงเรียนตามตารางการกลับบ้านทุกครั้ง 

๑.๑.๒ เสื้อ เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าสีขาวไม่บางเกินไป ตัวตัดตรงไม่รัดรูป (ไม่มีเกล็ดด้านหลัง) มีสาบที่อกตลบ
ออกด้านนอกกว้าง ๔ เซนติเมตร ใช้กระดุมสีขาวกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ 
เซนติเมตร มีกระเป๋าทางอกซ้าย ๑ กระเป๋า ให้เก็บชายเสื้อไว้ในกางเกงและไม่ดึงเสื้อมาปกคลุม
สายเข็มขัด 

๑.๑.๓ เข็มเครื่องหมายโรงเรียน และชื่อ - ชื่อสกุล ให้ติดเข็มเครื่องหมายโรงเรียนไว้ที่เสื้อบริเวณหน้าอก
ด้านขวา และปักชื่อ - ชื่อสกุลของนักเรียนด้วยไหมหรือด้ายสีน้ าเงินบริเวณหน้าอกด้านขวาขนาด
ตัวอักษรสูง ๐.๗ เซนติเมตร กว้าง ๐.๒ เซนติเมตร 

๑.๑.๔ กางเกง ใช้ผ้าสีกรมท่า มีจีบข้างหน้า ข้างละ ๒ จีบ ขาสั้นเหนือเข่า พ้นจากลูกสะบ้าประมาณ ๕ 
เซนติเมตร ส่วนความกว้างของกางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ ๘ – ๑๒ เซนติเมตร ตามขนาด   
ของขา ปลายขาพับชายข้างในกว้าง ๕ เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้า มีกระเป๋าด้านข้าง ห้ามมี
กระเป๋าด้านหลังและต้องตัดให้เป้ากางเกงยาว เพื่อคาดเข็มขัดไว้ตรงเอว 

๑.๑.๕ เข็มขัด ใช้สีด าแบบนักเรียน ขนาดกว้าง ๒.๕ – ๔ เซนติเมตร หัวเข็มขัดต้องเป็นแบบที่โรงเรียน
ก าหนด 

๑.๑.๖ รองเท้า ใช้รองเท้าหนัง หุ้มส้น มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย สีด า พื้นรองเท้ามีส้นสูง ๒ – ๒.๒๕ 
เซนติเมตร  หัวรองเท้ามนไม่แหลมหรือโตเกินไป 

๑.๑.๗ ถุงเท้า สีขาวล้วนแบบนักเรียน ไม่มีแถบสีและลวดลาย ไม่พับข้อ ยาวครึ่งน่อง ห้ามใช้ถุงเท้าที่ท า
ด้วยผ้าลูกฟูกชนิดหนา หรือถุงเท้าเสมอข้อเท้า 

๑.๑.๘ ต่างหูและสร้อยข้อมือ ไม่อนุญาตให้ใช้ 



๑.๑.๙ สร้อยคอ อนุญาตให้สวมส าหรับผู้ต้องการมีพระติดตัวไว้ และต้องให้มีความยาวพอสมควรที่จะมอง
ไม่เห็นพระ สายสร้อยท าด้วยเงิน หรือสเตนเลส 

๑.๑.๑๐  กระเป๋า เป็นแบบที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งจะมีเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนบนกระเป๋า 
ยกเว้นกระเป๋าที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเท่านั้น 

๑.๒ นักเรียนหญิง 

๑.๒.๑ ผม 

๑.๒.๑.๑ ความยาวจรดปกเสื้อพอด ีปลายเสมอกัน ถ้ายาวเกินกว่านี้ให้ตัดหรือรวบให้เรียบร้อย 
๑.๒.๑.๒ ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย 
๑.๒.๑.๓  ใช้ริบบิ้นผูกผมที่รวบไว้ ริบบิ้นต้องมีเนื้อเรียบ ห้ามใช้ผ้าลูกไม้หรือมีลวดลาย ขนาดของ

ริบบิ้นกว้าง ๑ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ปลายริบบิ้นตัดตรง ใช้เฉพาะสีน้ าเงินเท่านั้น 
๑.๒.๑.๔ ไม่อนุญาตให้ใช้ที่คาดผม เชือกรัดผม โบผูกตรงกลางศีรษะหรือก๊ิบขนาดใหญ่ 
๑.๒.๑.๕ กิ๊บที่ใช้ติดผม ต้องมีขนาดเล็ก กว้างไม่เกิน ๑.๕ เซนติเมตร สีด า 
๑.๒.๑.๖  ห้ามสไลด์ผม ตกแต่งทรงผมตามแฟชั่น เช่น กัดสีผม ไฮไลท์ ท าทรงแปลก ๆ เช่น ผมสอง

ข้างที่ตัดยาวไม่เท่ากัน ผมม้าที่ยาวเกือบปิดตา ผมสั้นมากเหมือนผู้ชาย ผมตรงกลางสั้นและ
ตั้งตรง  ผมที่จอนยาวกว่าส่วนอื่น ผมที่มีส่วนของท้ายทอยยาวเหมือนหางเต่า ผมที่ใส่เจลให้
แข็ง ผมที่ใส่น้ ามันมากจนเป็นมันเยิ้ม ผมที่ถักเปียเล็ก ๆ หลาย ๆ เส้นไว้บนศีรษะ เป็นต้น 

๑.๒.๒ เสื้อ  

๑.๒.๒.๑  ใช้ผ้าสีขาวเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย และหนาพอที่จะไม่เห็นเสื้อชั้นใน ห้ามใช้ผ้าแพร หรือผ้า
ไหมขนาดตัวเสื้อกว้างพอเหมาะกับตัวนักเรียน ไม่คับหรือหลวมเกินไป ไม่จับเกล็ดทั้ง
ด้านหน้า ด้านหลัง เสื้อเป็นคอบัวกลมแขนยาว ใช้ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางหรือหนาเกินไป ไม่ใช้
ผ้าฝ้าย ผ้าดิบ ผ่าอกตลอด สาบเสื้อด้านหน้ากว้าง ๓ เซนติเมตร มีกระดุมโลหะสีเงินหรือสี
ทอง ตราสัญลักษณ์โรงเรียน จ านวน ๕ เม็ด ที่ปลายแขนเสื้อรูดเล็กน้อย ปลายแขนพับทบ
ขนาด ๑.๕ เซนติเมตร ติดกระดุม ให้เก็บชายเสื้อไว้ ในกระโปรง และไม่ให้ดึงเสื้อลงมาปก
คลุมสายเข็มขัด 

๑.๒.๒.๒ ให้ใส่เสื้อบังทรงสีขาว แขนกุด ไม่เว้าหลังหรือลายไขว้ หรือลักษณะคล้ายเสื้อกล้าม ไม่ใช้แบบ
เกาะอก ใช้ผ้าสีขาว ไม่มีลวดลาย เนื้อเรียบ 

๑.๒.๓ เข็มเครื่องหมายโรงเรียนและชื่อ-ชื่อสกุล ให้ติดเข็มเครื่องหมายโรงเรียนไว้ที่เสื้อบริเวณอก
ด้านขวา  และปักชื่อ - นามสกุลของนักเรียนด้วยไหมหรือด้ายสีน้ าเงิน บริเวณหน้าอกด้านขวา 
ขนาดตัวอักษรสูง ๐.๗ เซนติเมตร กว้าง ๐.๒ เซนติเมตร 

๑.๒.๔ กระโปรง ใช้ผ้ากรมท่าผ้าเรียบไม่มีลวดลาย ห้ามใช้ผ้าแพรหรือผ้าไหมด้านหน้าและด้านหลัง พับ
เป็นจีบข้างละ ๓ จีบ ความลึกของจีบ ๓ – ๔ เซนติเมตร หันจีบออกด้านนอก เย็บทับบนจีบจากใต้
ขอบเอวของกระโปรงลงมา ๗ – ๘ เซนติเมตร ชายกระโปรงต้องยาวคลุมเข่า ไม่เกิน ๗ เซนติเมตร 

๑.๒.๕ เข็มขัด ใช้เข็มขัดหนังสีด าแบบนักเรียน หัวเข็มขัดเป็นแบบที่โรงเรียนก าหนด ห้ามติดรูปลอกที่เข็ม
ขัด  ถ้าต้องการไม่ให้ขอบกระโปรงหลุดจากเข็มขัด ให้ใช้คลิบหนีบสีด าติดระหว่างขอบกระโปรงกับ
เข็มขัด  ห้ามใช้คลิบสีอื่นหรือที่มีลวดลายต่าง ๆ 

๑.๒.๖ รองเท้า หนังสีด าหุ้มส้น มีสายรัดด้านบนแบบนักเรียน ไม่มีลวดลาย ห้ามสวมรองเท้าหัวแหลมหรือ
ส้นสูง 

๑.๒.๗ ถุงเท้า สีขาวล้วนแบบนักเรียน ไม่มีลวดลาย ไม่มีแถบสีและดอกดวง ห้ามใช้ถุงเท้าที่ท าด้วยผ้า
ลูกฟูกชนิดหนา และให้พับขอบไว้เหนือตาตุ่ม 



๑.๒.๘ ต่างหู อนุญาตให้ใช้เพื่อป้องกันรูหูอุดตัน เพียงข้างละ ๑ รูเท่านั้น ให้ใช้ต่างหูเงินเป็นรูปห่วงกลม
เล็ก ๆ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ เซนติเมตร 

๑.๒.๙ สร้อยข้อมือ ไม่อนุญาตให้ใส่ทุกชนิด 
๑.๒.๑๐ สร้อยคอ อนุญาตให้สวมส าหรับผู้ที่ต้องการมีพระติดตัวไว้ และต้องให้ความยาวพอสมควรที่จะ

ซ่อนพระไว้ไม่ให้มองเห็น เป็นสายสร้อยท าด้วยเงิน หรือสเตนเลส 
๑.๒.๑๑  กระเป๋า เป็นแบบที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งจะมีเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนบนกระเป๋า 

ยกเว้นกระเป๋าที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเท่านั้น 

๒. เครื่องแบบชุดพิธีการ 
๒.๑ นักเรียนชาย 

๒.๑.๑ เสื้อ 
๒.๑.๑.๑ เสื้อข้างใน ใช้เสื้อนักเรียนปกติ 
๒.๑.๑.๒ เสื้อข้างนอก เป็นเสื้อนอก คอตั้ง สีขาว ๕ ตะเข็บ ติดกระดุมโลหะตราสัญลักษณ์

โรงเรียน จ านวน ๕ เม็ด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้กระดุมสีเงิน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้กระดุมสีทอง 

๒.๑.๒ แผงคอ ใช้สีกรมท่าประดับแถบดิ้นสีทอง ขนาด ๓ – ๕ เซนติเมตร ยาว ๘ – ๑๐ เซนติเมตร ตาม
ความเหมาะสมของขนาดตัวนักเรียน แถบดิ้นสีทองมีขนาดกว้าง ๑ เซนติเมตร ติดทาบอยู่ตรงกลาง 
โดยตลอดแผงคอทั้งสองข้าง ตรงกลางติดเข็มโลหะตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้เข็มสีเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เข็มสีทอง 

๒.๑.๓ กางเกง ใช้แบบนักเรียนปกติ 
๒.๑.๔ เข็มขัด ใช้แบบนักเรียนปกติ 
๒.๑.๕ รองเท้า ใช้แบบนักเรียนปกติ 
๒.๑.๖ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีขาว ไม่มีลวดลาย เวลาสวมให้พับตรงข้อพับเป็นขอบ ๕ เซนติเมตร 
๒.๑.๗ หมวก เป็นหมวกหนีบท าด้วยผ้าสักหลาดสีกรมท่า ติดเข็มโลหะตราสัญลักษณ์โรงเรียนในแนวทแยง  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เข็มสเีงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เข็มสีทอง (ขนาดใหญ่) 
๒.๒ นักเรียนหญิง 

๒.๒.๑ เสื้อ 
๒.๒.๑.๑  เสื้อข้างใน ใช้เสื้อนักเรียนปกติ 
๒.๒.๒.๑  เสื้อข้างนอก เป็นเสื้อนอกปกเทเลอร์ธรรมดาสีขาว ตีเกล็ดหน้าและแยกเกล็ดหลั ง  
กระดุมเป็นกระดุมโลหะตราสัญลักษณ์โรงเรียน จ านวน ๓ เม็ด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้
กระดุมสีเงิน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้กระดุมสีทอง 

๒.๒.๒ กระโปรง เป็นกระโปรงเข้ารูปทรงเอ ใช้ผ้าสีกรมท่า กระเป๋าเฉลียงสองข้างป้ายหลัง ความยาวของ
กระโปรงคลุมเข่า ต่ ากว่าสะบ้า ๕ เซนติเมตร 

๒.๒.๓ เข็มขัด ใช้แบบนักเรียนปกติ 
๒.๒.๔ รองเท้า ใช้แบบนักเรียนปกติ 
๒.๒.๕ ถุงเท้า ใช้แบบนักเรียนปกติ 
๒.๒.๖ หมวก ใช้หมวกปีก (แบบข้าราชการหญิง) สีน้ าเงิน หน้าหมวกติดเข็มโลหะตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

(ขนาดใหญ่) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้เข็มสีเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เข็มสีทอง  

๓. ชุดพลศึกษา (ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง) 
๓.๑ ชุดกีฬา 



๓.๑.๑ กางเกง ใช้กางเกงยืดขาสั้นสีน้ าเงินเข้ม หรือกางเกงยืดขายาวสีน้ าเงินเข้ม ความยาวไม่เกิน ๑๕ 
เซนติเมตร จากสายรัดข้อขา ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 

๓.๑.๒ เสื้อ ใช้เสื้อยืดผ้ามันเป็นแบบแขนสั้น คอโปโล มีปก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้สีส้ม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายใช้สีน้ าเงิน 

๓.๒ ชุดกิจกรรม 
๓.๒.๑ กางเกง ใช้กางเกงขายาวสีน้ าเงินเข้ม ความยาวไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร จากสายรัดข้อขา ตามแบบที่

โรงเรียนก าหนด 
๓.๒.๒ เสื้อ ใช้เสื้อคอโปโล ผ้าโทเรอ่อนสีส้ม/ สีน้ าเงิน ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
๓.๒.๓ รองเท้า เป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย 
๓.๒.๔ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้านักเรียนปกติ 

๓.๓ ชุดวอร์ม 
๓.๓.๑ กางเกง ใช้กางเกงยืดขายาวสีน้ าเงินเข้มติดแถบสี ความยาวไม่เกิน ๑๕ เซนติเมตร จากสายรัดข้อ

ขา ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
๓.๓.๒ เสื้อ ใช้เสื้อยืดแขนยาว สีน้ าเงินล้วน ติดแถบสีตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
๓.๓.๓ รองเท้า เป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย 
๓.๓.๔ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้านักเรียนปกติ 

๓.๔ ชุดกีฬา (ออกก าลังกาย) 
๓.๔.๑ กางเกง ใช้กางเกงขาสั้นสีน้ าเงิน ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
๓.๔.๒ เสื้อ ใช้เสื้อยืดหรือเสื้อกิจกรรมตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
๓.๔.๓ รองเท้า เป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย 
๓.๔.๔ ถุงเท้า ใช้ถุงเท้านักเรียนปกติ 

หมายเหตุ  รองเท้าที่ใช้เฉพาะเล่นกีฬาบางประเภท เช่น รองเท้าสตาร์ท รองเท้าฟุตซอล รองเท้าบาสเกตบอล หาก      
             น ามาใช้และสูญหาย โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ ควรท าต าหนิ เครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นของตนเอง หรือเขียน
ชื่อไว้ 
     เป็นเครื่องหมายได้ 
๔. ชุดนอน 

เป็นชุดที่แต่งหลังจากอาบน้ าในตอนเย็น (เวลา ๑๘.๓๐ น.) เป็นต้นไป จนกระทั่งตื่นนอนในตอนเช้า ให้ใส่
เฉพาะในหอพักเท่านั้น 

๔.๑ ชุดนอนชาย 
๔.๑.๑ เสื้อ ใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าชนิดระบายความร้อนได้ดี และไม่บางจนเกินไป สีฟ้าเข้มสกรีนตราสัญญา

ลักษณ์ของโรงเรียนที่หน้าอกเสื้อ ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
๔.๑.๒  กางเกง ใช้ผ้าชนิดเดียวกับเสื้อ ลักษณะแบบกางเกงจีน 
๔.๑.๓  รองเท้า ใช้รองเท้าแตะแบบฟองน้ าที่โรงเรียนก าหนด 

๔.๒ ชุดนอนหญิง ใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าชนิดระบายความร้อนได้ดี และไม่บางจนเกินไป สีส้มอ่อน สกรีนตรา
สัญญลักษณ์ของโรงเรียนที่หน้าอกเสื้อ ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 

๕. ชุดกันหนาว 
๕.๑ ชุดกันหนาวนักเรียนชาย 

๕.๑.๑ เสื้อ ใช้ผ้าปลุกขนอย่างหนา ใช้สวมใส่ช่วงอากาศหนาวเย็นในเวลากลางคืน สีน้ าเงินเข้ม สกรีนตรา
สัญญลักษณ์ของโรงเรียนที่หน้าอกเสื้อตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 

๕.๑.๒ กางเกง ใช้ผ้าชนิดเดียวกับเสื้อ ลักษณะแบบกางเกงจีนรัดข้อเท้า 



๕.๒ ชุดกันหนาวนักเรียนหญิง 
๕.๒.๑ เสื้อ ใช้ผ้าปลุกขนอย่างหนา ใช้สวมใส่ช่วงอากาศหนาวเย็นในเวลากลางคืน สีน้ าเงินฟ้า สกรีนตรา

สัญญลักษณ์ของโรงเรียนที่หน้าอกเสื้อ ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
๕.๒.๒ กางเกง ใช้ผ้าชนิดเดียวกับเสื้อ ลักษณะแบบกางเกงจีนรัดข้อเท้า 

๖. ชุดพื้นเมือง 
 ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
๗. ชุดลูกเสือ-เนตรนาร ี  
 เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแต่งกายลูกเสือ-เนตรนารี ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
๘. ชุดนักศึกษาวิชาทหาร   
 เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษาวิชาทหารสังกัดศูนย์บังคับบัญชาการก าลังส ารอง 

หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ว่าด้วย
การแต่งกายนักเรียนประจ า พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ก าหนดนี้จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนประจ า พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป อนึ่ง เครื่องประดับใด ๆ หากสูญหาย เพราะ
ความเลินเล่อโรงเรียนไม่รับผิดชอบ  

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
(นายประดิษฐ์  โพธิกลาง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย  เชียงราย 
 

 


