ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
*********************************************************************************
เครื่องแบบนักเรียน
1. เครื่องแบบนักเรียนชาย ม.ต้น และ ม.ปลาย
แบบเสื้อ เชิ้ตคอตั้ง ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินควร ห้ามใช้ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ตัดตัวตรงไม่รัดรูป ผ่าอก
ตลอด สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซม. (สาบนอก) ใช้กระดุมสีขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่ าศูนย์กลาง 1 ซม. แขนสั้นเพียง
ข้อศอก มีกระเป๋ าติดราวนมข้างซ้าย 1 กระเป๋า ขนาดกว้าง 8-10 ซม. ลึ ก 10 - 15 ซม. ด้า นหลั งเสื้อไม่มีจีบ
นักเรียนต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้มองเห็นเข็มขัด
เครื่องหมายปักที่อกเสื้อ
อกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อ บ.ช. ด้วยไหมสีน้าเงินตามขนาดแบบของโรงเรียน
อกเสื้อด้านซ้าย เหนือแนวกระเป๋า ปัก ชื่อ ชื่อสกุล ของนักเรียนด้วยไหมสีน้าเงิ นขนาดสูง 0.8 ซม. และ
ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอักษรย่อ บ.ช.
รหัส ใช้รูปดาว ปักด้วยไหมตามขนาดแบบ และสีที่โรงเรียนก้าหนดให้อยู่กึ่งกลางเหนือชื่อ ชื่อสกุล ให้มี
ระยะห่างสวยงาม
รหัสดาวประจาปี 2563
ม.1 ดาวสีแดง
ม.4 ดาวสีเขียว
ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ต้องปักตราประจ้าโรงเรียนด้วยไหมสีน้าเงินเหนืออักษรย่อ บ.ช
แบบกางเกง ผ้าโทเร หรือผ้าเสิร์ทสีด้า ขาสั้นเพียงเหนือเข่า พ้นกลางลูกสะบ้าหัวเข่า 5 ซม. ส่วนกว้าง
ของกางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขา 8 – 10 ซม. ผ่าหน้าใช้ซิป มีกระเป๋าด้านข้าง ข้างละ 1 กระเป๋าห้ามมีกระเป๋าหลัง
หรือที่อื่นอีก มีจีบข้างละ 2 จีบ มีหูส้าหรับร้อยเข็มขัด 7 หู หูกว้าง 1 ซม. เวลาสวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย และ
ต้องสวมกางเกงที่มีขนาดเหมาะสมกับร่างกายตนเองเท่านั้น
เข็ม ขั ด หนั งสี ด้า ขนาดกว้าง 2.5 – 4 ซม. ตามส่ ว นขนาดของตั วนั กเรียน หั ว เข็มขั ดเป็ น โลหะสี ขาว
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดหัวกลัด มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด 1 ปลอก ส้าหรับสอดปลายเข็มขัด ห้ามตัดปลายชายธง
ใช้เข็มขัดนี้ร้อยหูกางเกง คาดทับกางเกงให้เรียบร้อย
รองเท้า แบบหุ้มส้นชนิดผูก ผ้าใบสีด้า ไม่มีส้น ไม่มีลวดลาย
ถุงเท้า สั้นสีขาวเกลี้ยงไม่พับปลาย ห้ามใช้ถุงเท้าผ้าลูกฟูก ชนิดหนายาวครึ่งน่อง
นักเรียนชาย ม. ต้ น ให้ ไว้ทรงผมนั กเรียน ด้านบนผมยาวประมาณ 0.5 ซ.ม. ด้านหน้าผมยาวประมาณ 1 ซ.ม.
ด้านข้างและด้านหลังตัดเกรียนเห็นหนังศีรษะ
ห้าม ใส่น้ามัน เจล ย้อมสีผม ห้ามหวีผมแสกกลาง ไม่ตัดผมทรงสกินเฮด

นักเรียนชาย ม. ปลาย ให้ไว้ผมรองทรงสูง ด้านหน้าผมยาว 3 ซ.ม. ด้านบนผมยาวประมาณ 2.5 – 3 ซ.ม. ด้านข้าง
และด้านหลังผมตัดสั้นติดหนังศีรษะสูงขึ้นไปประมาณกึ่งกลางใบหู แล้วไล่ความสั้นยาวของผม แต่ต้องไม่เกิน 3 ซ.ม.
ห้าม ใส่น้ามัน เจล ย้อมสีผม ห้ามหวีผมแสกกลาง ไม่ตัดผมทรงสกินเฮด
2. เครื่องแบบนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบเสื้อ ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยงไม่บาง ไม่มีลาย ห้ามใช้ผ้าลินิน ผ้าฝ้ายดิบ ผ้าแพร ปกกะลาสี คอซองสีด้า
หรือกรมท่าสีเดียวกับกระโปรง อกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อ บ.ช. ด้วยไหมสีน้าเงินตามขนาดแบบของโรงเรียน อก
เสื้อด้านซ้าย เหนือแนวกระเป๋า ปักชื่อ ชื่อสกุลของนักเรียนด้วยไหมสีน้าเงินขนาดสูง 0.8 ซม. และให้อยู่ในระดับ
เดียวกันกับอักษรย่อ บ.ช. รหัส ใช้รูปดาว ปักด้วยไหมตามขนาดแบบและสี ที่โรงเรียนก้าหนดให้อยู่กึ่งกลางเหนือชื่อ
ชื่อสกุล ให้มีระยะห่างสวยงาม
กระโปรง ผ้าโทเรเนื้อเกลี้ยงสีด้า หรือสีกรมท่า ด้านหน้าและด้านหลังจับจีบข้างละ 3 จีบ เย็บทับจีบจาก
ขอบกระโปรงลงมา 3 - 5 นิ้ว ชายกระโปรงยาววัดจากกลางสะบ้าหัวเข่าลงไป 5 นิ้ว ปลายบาน ไม่สอบ
รองเท้า หนังสีด้าแบบหุ้มส้น หัวมน ไม่มีลวดลาย มีสายรัดหลังเท้า
ถุงเท้า สีขาวไม่มีลวดลาย พับปลายตลบลงมากว้าง 3 – 4 ซม. เหนือตาตุ่มเล็กน้อย ห้ ามใส่ถุงเท้าสั้น
ถุงเท้าลูกฟูก และถุงเท้าที่มีสีที่พื้นและส้นเท้า
ทรงผม ผมสั้นหรือผมยาวรวบรัดมัดให้เรียบร้อย
ห้าม ซอย ห้ามสไลด์ ห้ามดัดหรือท้าสีผม ห้ามต่อผม และห้ามไว้ผมหน้าม้า
ผมยาวต้องรวบสูงระดับใบหูด้านบนผูกโบว์ และผมยาวจากโบว์ผูกผมถึงปลายผมไม่เกิน 7 นิ้ว โบว์ผูกผมเป็น
ผ้าพื้นเรียบไม่มีลวดลาย สีขาว ด้า กว้างประมาณ 1 นิ้ว
3. เครื่องแบบนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แบบเสื้อ ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยงไม่บาง ห้ามใช้ผ้าลินิน ผ้าฝ้ายดิบ ผ้าแพร แบบคอเชิ้ต ผ่าอกตลอด ที่อก
เสื้อท้าเป็นสาบตลบเข้าข้างในกว้าง 3 ซม. แขนยาวเพียงเหนือศอก ปลายแขนมีจีบข้างละ 6 จีบ จีบกลับกันข้างละ 3
จีบ ประกอบด้วยผ้าสองชั้น กว้าง 3 ซม. ไม่สวมเสื้อไหล่ตกและไม่คับหรือหลวมเกินไป มีเสื้อสวมทับเสื้อชั้นใน
อกเสื้อด้านขวา ปักอักษรย่อ บ.ช. ด้วยไหมสีน้าเงินตามขนาดแบบของโรงเรียน อกเสื้อด้านซ้าย เหนือแนวกระเป๋า
ปักชื่อ ชื่อสกุล ของนักเรียนด้วยไหมสีน้าเงินขนาดสูง 0.8 ซม. และให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอักษรย่อ บ.ช. รหัส
ใช้รูป ดาว ปักด้วยไหมตามขนาดแบบ และสี ที่โรงเรียนก้าหนดให้ อยู่กึ่งกลางเหนือชื่อ ชื่อสกุล ให้ มีระยะห่ าง
สวยงาม และปักตราประจ้าโรงเรียนด้วยไหมสีน้าเงินเหนืออักษรย่อ บ.ช
กระโปรง ผ้าโทเรเนื้อเกลี้ยงสีด้า หรือสีกรมท่า ห้ามใช้ผ้าเนื้อนิ่ม ด้านหน้าและด้านหลังจับจีบ ข้างละ
3 จีบ ลึก 1 นิ้ว หันจีบออกด้านนอก เย็บทับบนจีบจากใต้ขอบกระโปรงลงมา 4 นิ้ว ให้ชายกระโปรงคลุมเลยกลาง
สะบ้าไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ปลายบาน ไม่สอบ
เข็มขัด หนังสีด้าแบบนักเรียน ไม่มีลวดลาย
รองเท้า หนังสีด้าแบบหุ้มส้น หัวมน มีสายรัดหลังเท้า
ถุงเท้า สีขาวไม่มีลวดลาย พับปลายตลบลงมากว้าง 3 – 4 ซม. เหนือตาตุ่มเล็กน้อย ห้ามใส่ถุงเท้าสั้น
หรือถุงเท้าลูกฟูก และถุงเท้าที่มีสีที่พื้นและส้นเท้า

ทรงผม ผมสั้นหรือผมยาวรวบรัดมัดให้เรียบร้อย
ห้าม ซอย ห้ามดัดหรือย้อมสีผม และห้ามไว้ผมหน้าม้า
ผมยาวต้องรวบสูงระดับใบหูด้านบนผูกโบว์ และผมยาวจากโบว์ผูกผมถึงปลายผมไม่เกิน 7 นิ้ว โบว์ผูกผมเป็น
ผ้าพื้นเรียบไม่มีลวดลาย สีขาว ด้า กว้างประมาณ 1 นิ้ว

นักเรียนที่ผมผิดระเบียบข้างต้น ให้ตัดสั้นเสมอปกเสื้อขอบบน
และเลี้ยงผมให้เสมอกันจึงอนุญาตให้ไว้ผมยาวได้
4. เครื่องแบบชุดพลศึกษา
เสื้อ
เสื้อแขนสั้นตามแบบและสี ที่โรงเรียนก้าหนด
กางเกง
ใช้กางเกงวอร์มของโรงเรียน
รองเท้า
ผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย
ถุงเท้า
สีขาวเกลี้ยง
5. กระเป๋าหนังสือ
ให้ใช้กระเป๋าเป้ที่มีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเท่านั้น จัดจ้าหน่ายโดยร้านค้าสวัสดิการเครื่องเขียนโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
6. การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม
แว่น ตา ห้ามสวมแว่น ตารูป แปลก ๆ มีกรอบเป็นสี ขาว หรือสีต่าง ๆ สี กรอบแว่นที่ใช้ได้ คือ ด้า เทาแก่
น้้าตาลไหม้
สายนาฬิกา ให้เป็นโลหะหรือหนัง ไม่มีลวดลายและสีต่าง ๆ
เครื่องประดับทุกชนิด ห้ามใช้ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ สร้อยคอสเตนเลส เพื่อแขวนพระ
ต่างหู อนุญาตให้ใส่เฉพาะนักเรียนหญิง เพื่อป้องกันรูหู ตัน เป็นรูปห่วงวงกลมไม่มีลวดลายเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่เกิน 1 ซม. และไม่ใช้ต่างหูแฟชั่น
เครื่องสาอาง น้้าหอมห้ามใช้ และห้ามไว้เล็บ
หมายเหตุ นักเรียนคนใดฝ่าฝืนระเบียบการแต่งกายนี้ และถูกริบสิ่งของ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับคืน
หากไม่มาถือว่าไม่ต้องการสิ่งของนั้น และโรงเรียนจะด้าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
อุปกรณ์สื่อสาร โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเล่นที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน ห้ามน้ามาโรงเรียน

************************************************************************

ข้อที่ผู้ปกครองพึงปฏิบัติ
1. ดูแลให้นักเรียนของท่านไปโรงเรียนสม่้าเสมอ และไปโรงเรียนทันเวลาตามที่โรงเรียนก้าหนด เพราะทุก
เช้าจะมีการอบรมและแจ้งเรื่องส้าคัญที่นักเรียนต้องปฏิบัติเป็นประจ้า
2. ดูแ ลให้ นั กเรี ย นแต่งกายให้ ถูก ต้อ งตามระเบี ยบที่ โรงเรีย นก้าหนด ได้แ ก่ ชุ ดนั ก เรียน ชุ ดพลศึ กษา
ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี
3. ไม่ควรให้นักเรียนใส่เครื่องประดับที่มีค่ามาโรงเรียน เช่น สร้อยคอ แหวน และเครื่องประดับที่มีค่าอื่นๆ
เพราะไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
4. หมั่นสอบถามหรือดูงานของนักเรียนที่ครูให้มาท้าเป็นการบ้าน ไม่ควรให้นักเรี ยนอ่านหนังสือที่ไม่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน
5. ไม่ควรให้นักเรียนหยุด การเรียนโดยไม่มีเหตุจ้าเป็นและถ้าหยุดเรียนนักเรียนต้องเขียนใบลาชี้แจงเหตุผล
อย่างชัดเจน และในการหยุดเรียนผู้ปกครองที่แท้จริงลงนามรับรองการลา ได้แก่ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง จะให้ผู้อื่นที่
ไม่ใช่ผู้ปกครองลงนามรับรองการลาไม่ได้ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
6. เครื่องเรียนทุกอย่างที่ก้าหนดให้มีขอได้โปรดจัดหาให้ครบ เพื่อประโยชน์แก่นักเรียนของท่าน และเพื่อ
สะดวกต่อครูผู้สอน
7. ควรกวดขันเรื่องเวลากลับบ้านของนักเรียนให้ตรงเวลา เพราะนักเรียนอาจถือโอกาสประพฤติในทางที่ไม่
ควร
8. ให้สังเกตการคบเพื่อนของนักเรียนว่าเป็นไปในทางใด มีนักเรียนจ้านวนมากเสียการเรียน เพราะคบเพื่อน ที่
ไม่ดี
9. ดูแลการใช้จ่ายของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความมัธยัสถ์ เช่น ไม่ซื้อของเล่นที่ไม่จ้าเป็น ไม่ให้เงินมากเกิน
ความจ้าเป็น หากมีการอ้างอิงเอาชื่อโรงเรียนมาขอเงิน กรณีเป็นที่สงสัย โปรดสอบถามไปที่โรงเรียนทันที หมายเลข
โทรศัพท์ (032) 337302 ต่อ 103
10. ตรวจสมุดรายงานและผลการสอบที่โรงเรียนส่งมาให้ทุกครั้ง ขอได้โปรดลงความเห็นตามความเป็นจริง
แล้วรีบคืนสมุดรายงานให้กับโรงเรียน
11. ความประพฤติต่อไปนี้โรงเรียนไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ลักทรัพย์ ท้าลายทรัพย์สิน เล่นการพนัน ยาเสพติด
ทุกชนิด พกพาอาวุธ ประพฤติตนท้านองชู้สาว ฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนอยู่เสมอ ไม่เคารพเชื่อฟังครู ฯ ลฯ จึง
ขอให้ท่านช่วยอบรมดูแลร่วมกับทางโรงเรียน ป้องกันมิให้นักเรียนประพฤติเช่นนั้น
12. หากนักเรียนแจ้งผู้ปกครองว่ามีปัญหากับโรงเรียน ผู้ปกครองได้โปรดรับฟังและสอบถามทางโรงเรียน
ให้แน่ชัดก่อนที่จะสรุป
13. การช้ าระเงิน บ้ ารุ งการศึ ก ษาทุ ก ครั้ง หากท่ านให้ เ งิน กั บ นั ก เรีย นไปช้ าระโปรดเรี ย กใบเสร็จ รับ เงิน
ตรวจสอบทุกครั้ง และขอให้เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
14. เพื่อสะดวกในการติดต่อ เมื่อท่านย้ายที่อยู่ โปรดแจ้งที่อยู่ใหม่ให้โรงเรียนทราบด้วย
15. พึงระลึกเสมอว่า เมื่อนักเรียนของท่านเข้าโรงเรียนได้แล้ว มิใช่ท่านหมดหน้ าที่ในการอบรมเด็กของท่าน
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูแต่ฝ่ายเดียว ท่านจะต้องให้ความร่วมมือกับครูอย่างใกล้ชิดด้วย เด็กของท่านจึงจะเป็นคนดี
ได้ตามพึงปรารถนา การหมั่นแวะเยี่ยมโรงเรียนพบปะครูย่อมเป็นผลดีแก่เด็กของท่าน

16. การติดต่อขอพบนักเรียนในเวลาเรียน ต้ องติดต่อที่ส้านักงานกิจการนักเรียน โปรดจ้าชื่อจริง นามสกุล
ระดับชั้น และห้องให้แม่นย้า เพื่อสะดวกและรวดเร็วต่อการติดตามนักเรียน
17. การขอรับนักเรียนกลับบ้าน หรือไปท้าธุระข้างนอก ท่านต้องมารับด้วยตนเอง โรงเรียนไม่อนุญาตให้
บุคคลอื่นมารับแทน และไม่อนุญาตทางโทรศัพท์
18. ห้ามผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น เข้าไปพบนักเรียนตามอาคารเรียน หรือห้องเรียน
19. ผู้ปกครอง ต้องให้ความร่วมมือเสียสละเวลาพบครูทุกท่านและทุกฝ่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียนเมื่อโรงเรียนเชิญหรือผู้ปกครองมีความประสงค์
20. นักเรียนต้องเข้าโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น.
21. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในชั่วโมงเรียนหรือขณะท้ากิจกรรม
โรงเรียนหวังในความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

