ระเบียบโรงเรียนดาราจรัส ทรงผมและการแต่งกาย ของนักเรียนชาย
ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (ป.1- ม.3)
ทรงผม
ทรงนักเรียน
1. ผมด้ านข้ างเกรียน ผมด้ านหน้ ายาวไม่เกิน 2 ซม.
2. ห้ ามตัดผมทรงสกินเฮด
ทรงรองทรงสูง
1. ตัดผมบริเวณต้ นคอสันเกรียน
2. ผมด้ านหน้ ายาวไม่เกิน 4 ซม. ผมด้ านบนยาวไม่เกิน 2 ซม.
3. ห้ ามย้ อมผม หรือทําสีผม
4. ห้ ามใส่นํามัน เจล โฟม หรือเครืองเสริมทรงผมทุกชนิด
หมายเหตุ หากถูกตักเตือนไม่วา่ กรณีใดก็ตามเกินกว่า 2 ครัง ต้ องตัดผมทรงนักเรียนทันทีโดยไม่มี
ข้ อยกเว้ นใด
เครืองแบบนักเรียน
1. เสือ
เสือเชิตคอตัง สีขาวเกลียง ไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอด มีสาบเสือทีอก
กว้ าง 3 - 4 ซ.ม. ใช้ กระดุมสีขาวกลม – แบน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. จํานวน 5
เม็ด แขนสันเหนือศอก 3- 5 ซ.ม. ช่วงต่อระหว่างแขนเสือและไหล่ไม่ตกลงมา กระเป๋ าไม่
มีฝาปิ ด ติดทีหน้ าอกเสือด้ านซ้ าย 1 ใบ ขนาดพอเหมาะกับตัวเสือ ตัวเสือต้ องมีขนาด
เหมาะสมกับผู้ใส่ ทีหน้ าอกเสือด้ านขวาปั กอักษรย่อ ด.จ. และหมายเลขประจําตัวนักเรียน
แบบตัวอักษรให้ ใช้ เฉพาะตามแบบทีโรงเรียนกําหนดเท่านัน ทีหน้ าอกด้ านซ้ ายเหนือ
กระเป๋ าให้ ปักชือ – นามสกุลของนักเรียน แบบตัวพิมพ์ธรรมดา ขนาดความสูง 1 ซ.ม.
ความกว้ างพองาม ตัวอักษรและเลขประจําตัวปั กด้ วยไหมสีแดง (ทีกระเป๋ าไม่มีตรา
สัญลักษณ์ของโรงเรียน)
2. กางเกง
กางเกงขาสันสีนําเงิน ผ่าตรงส่วนหน้ า ใส่ซิปขนาดย่อมไว้ ข้างใน มีจีบข้ างละ 2 จีบ มี
กระเป๋ าตามแนวตะเข็บด้ านข้ าง ข้ างละ 1 ใบ เมือยืนตรงปลายขากางเกงสูงเหนือกลาง
สะบ้ าเหนือเข่า 5 ซ.ม. เวลาสวมใส่ให้ สวมทับชายเสือไว้ ข้างในกางเกง เป้ากางเกงต้ องไม่
สันหรือยาวจนเกินไป เวลาสวมขอบกางเกงต้ องไม่ตํากว่าแนวสะดือ

3. เข็มขัด
4. รองเท้ า
5. ถุงเท้ า
6. ชุดพละ
.

ใช้ สายหนังสีดํา พืนเรียบเป็ นมัน ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้ าง 3 - 4 ซ.ม. หัวเข็มขัดเป็ นโลหะ
มีตราโรงเรียน
เป็ นรองเท้ าผ้ าใบดํา หุ้มส้ นชนิดผูกเชือก พืนเสมอ ไม่มีลวดลาย เวลาสวมใส่ต้องผูกเชือก
ให้ เรียบร้ อย ห้ ามมิให้ สวมเหยียบส้ นรองเท้ า
ถุงเท้ านักเรียนขาวแบบธรรมดา ไม่มีลวดลายหรือลายในตัว เมือสวมให้ มีความสูง
ประมาณครึงหน้ าแข้ ง ห้ ามมิให้ พบั ลงทีข้ อเท้ า
เสือเชิตคอโปโลสีฟ้า กางเกงขายาวสีดํา ตามแบบของโรงเรียน

ระเบียบโรงเรียนดาราจรัส ทรงผมและการแต่งกาย ของนักเรียนหญิง
ระดับการศึกษาขันพืนฐาน ( ป.1-6 )
ทรงผมนักเรียนหญิง
ทรงผมสัน
1. ตัดตรง ความยาวไม่เกินติงหู หรือยาวพ้ นติงหูได้ ไม่เกิน 2 ซม.
2. ไม่ดดั ผม ไม่ซอยผม ไม่ไว้ ผมหน้ าม้ า และไม่ทําสีผม
3. ไม่มีเครืองประดับผมทุกชนิด ยกเว้น กิบธรรมดาสีดํา
ทรงผมยาวถักเปี ย
1. รวบผมถักเปี ย 2 ข้ างเท่านัน และผูกด้ วยโบว์สีนําเงินของโรงเรียน
2. ไม่ดดั ผม ไม่ซอยผม ไม่ไว้ ผมหน้ าม้ าและไม่ทําสีผม
หมายเหตุ หากถูกตักเตือนไม่วา่ กรณีใดก็ตามเกินกว่า 2 ครัง ต้ องตัดผมสันทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นใด
เครืองแบบนักเรียน
1. เสือ
เสือสีขาว ไม่บางเกินควร ปกบัวมน แขนสัน ติดกระดุม มีกระเป๋ าเสือปั กตราโรงเรียนอยู่
ด้ านซ้ าย ไม่มีสาบ เอวจัมมีขอบ เวลาสวมใส่ให้ ขอบเสืออยู่เหนือสะโพกบน ไม่สนหรื
ั อยาว
เกินไป มีโบว์สนี ําเงินขนาด 1.5 ซ.ม. ติดทีคอเสือ ทีหน้ าอกด้ านขวาปั กอักษรย่อ ด.จ.
และหมายเลขประจําตัวนักเรียน แบบตัวอักษรให้ ใช้ เฉพาะตามแบบทีโรงเรียนกําหนด
เท่านัน ทีหน้ าอกด้ านซ้ ายเหนือกระเป๋ าให้ ปักชือ – นามสกุลของนักเรียน แบบตัวพิมพ์
ธรรมดา ขนาดความสูง 1 ซ.ม. ความกว้ างพองาม ตัวอักษรและเลขประจําตัวนักเรียนปั ก
ด้ วยไหมสีแดง
2. กระโปรง สีนําเงินมีขอบกว้ าง 1 นิวครึง ไม่มีลวดลาย มีจีบหน้ า 6 จีบ จีบหลัง 6 จีบปล่อย มีกระเป๋ า
ข้ าง 1 ใบ ความยาวกระโปรงต้ องตํากว่าลูกสะบ้ าประมาณ 3 นิว เมือยืนตรง ให้ ขอบ
กระโปรงอยู่ระดับเอว
3. รองเท้ า
เป็ นรองเท้ าหนังสีดํา หัวมน ไม่มีลวดลาย และมีสายคาดติดตายตัว
4. ถุงเท้ า
ถุงเท้ านักเรียนขาวแบบธรรมดา ไม่มีลวดลายหรือลายในตัว เมือสวมให้ พบั ปลายลง มี
ความสูงประมาณ 3 – 4 ซ.ม. เหนือข้ อเท้ า
5. ชุดพละ
เสือเชิตคอโปโลสีฟ้า กางเกงขายาวสีดํา ตามแบบของโรงเรียน
.

ระเบียบโรงเรียนดาราจรัส ทรงผมและการแต่งกาย ของนักเรียนหญิง
ระดับการศึกษาขันพืนฐาน ( ม.1-3 )
ทรงผมนักเรียนหญิง
ทรงผมสัน
1. ตัดตรง ความยาวไม่เกินติงหู หรือยาวพ้ นติงหูได้ ไม่เกิน 2 ซม.
2. ไม่ดดั ผม ไม่ซอยผม ไม่ไว้ ผมหน้ าม้ า และไม่ทําสีผม
3. ไม่มีเครืองประดับผมทุกชนิด ยกเว้น กิบธรรมดาสีดํา
ทรงผมยาวถักเปี ย
1. รวบผมถักเปี ย 2 ข้ างเท่านัน และผูกด้ วยโบว์สีนําเงินของโรงเรียน
2. ไม่ดดั ผม ไม่ซอยผม ไม่ไว้ ผมหน้ าม้ าและไม่ทําสีผม
หมายเหตุ หากถูกตักเตือนไม่วา่ กรณีใดก็ตามเกินกว่า 2 ครัง ต้ องตัดผมสันทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นใด
เครืองแบบนักเรียน
1. เสือ
เสือสีขาว ไม่บางเกินควร ปกบัวมน แขนยาวชิดข้ อมือ ติดกระดุม เวลาสวมห้ ามพับแขน มี
กระเป๋ าเสือปั กตราโรงเรียนอยู่ด้านซ้ าย กําหนดให้ มจี ีบ 3 จีบ ด้ านหน้ าและด้ านหลัง
ไม่มีสาบ เอวจัม มีขอบ เวลาสวมใส่ให้ ขอบเสืออยูเ่ หนือสะโพกบน ไม่สนหรื
ั อยาวเกินไป มี
โบว์สีนําเงินขนาด 1.5 ซ.ม. ติดทีคอเสือ ทีหน้ าอกด้ านขวาปั กอักษรย่อ ด.จ. และ
หมายเลขประจําตัวนักเรียน แบบตัวอักษรและตัวเลขให้ ใช้ เฉพาะตามแบบทีโรงเรียน
กําหนดเท่านัน ทีหน้ าอกด้ านซ้ ายเหนือกระเป๋ าให้ ปักชือ – นามสกุลของนักเรียน แบบ
ตัวพิมพ์ธรรมดา ขนาดความสูง 1 ซ.ม. ความกว้ างพองาม ตัวอักษรและเลขประจําตัว
นักเรียนปักด้ วยไหมสีแดง
2. กระโปรง สีนําเงินมีขอบกว้ าง 1 นิวครึง ไม่มีลวดลาย มีจีบหน้ า 6 จีบ จีบหลัง 6 จีบปล่อย มีกระเป๋ า
ข้ าง 1 ใบ ความยาวกระโปรงต้ องตํากว่าลูกสะบ้ าประมาณ 3 นิว เมือยืนตรง ให้ ขอบ
กระโปรงอยู่ระดับเอว
3. รองเท้ า
เป็ นรองเท้ าหนังสีดํา หัวมน ไม่มีลวดลาย และมีสายคาดติดตายตัว
4. ถุงเท้ า
ถุงเท้ านักเรียนขาวแบบธรรมดา ไม่มีลวดลายหรือลายในตัว เมือสวมให้ พบั ปลายลง มี
ความสูงประมาณ 3 – 4 ซ.ม. เหนือข้ อเท้ า
5. ชุดพละ
เสือเชิตคอโปโลสีฟ้า กางเกงขายาวสีดํา ตามแบบของโรงเรียน

ระเบียบโรงเรียนดาราจรัส ทรงผมและการแต่งกาย ของนักเรียนชาย
ระดับปฐมวัย
ทรงผม
ทรงนักเรียน
1. ผมด้ านข้ างเกรียน ผมด้ านหน้ ายาวไม่เกิน 2 ซม.
2. ห้ ามตัดผมทรงสกินเฮด
ทรงรองทรงสูง
1. ตัดผมบริเวณต้นคอสันเกรียน
2. ผมด้ านหน้ ายาวไม่เกิน 4 ซม. ผมด้ านบนยาวไม่เกิน 2 ซม.
3. ห้ ามย้ อมผม หรือทําสีผม
4. ห้ ามใส่นํามัน เจล โฟม หรือเครืองเสริมทรงผมทุกชนิด
เครืองแบบนักเรียน
1. เสือ
เสือสีขาว ไม่บางเกินควร ปกบัวมน ผ่าอกตลอด
ใช้ กระดุมสีขาวกลม – แบน เส้ นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. จํานวน 4 เม็ด แขนสันเหนือ
ศอก 3- 5 ซ.ม. ช่วงต่อระหว่างแขนเสือและไหล่ไม่ตกลงมา กระเป๋ าไม่มีฝาปิ ดและมีตรา
โรงเรียนทีกระเป๋ า ติดทีหน้ าอกเสือด้ านซ้ าย 1 ใบ ขนาดพอเหมาะกับตัวเสือ ตัวเสือต้ องมี
ขนาดเหมาะสมกับผู้ใส่
2. กางเกง
กางเกงขาสันสีนําเงิน ผ่าตรงส่วนหน้ า ใส่ซิปขนาดย่อมไว้ ข้างใน มีจีบข้ างละ 2 จีบ มี
กระเป๋ าตามแนวตะเข็บด้ านข้ าง ข้ างละ 1 ใบ เมือยืนตรงปลายขากางเกงสูงเหนือกลาง
สะบ้ าเหนือเข่า 5 ซ.ม. เวลาสวมใส่ให้ สวมทับชายเสือไว้ ข้างในกางเกง เป้ากางเกงต้ องไม่
สันหรือยาวจนเกินไป เวลาสวมขอบกางเกงต้ องไม่ตํากว่าแนวสะดือ
3. รองเท้ า
เป็ นรองเท้ าหนังสีดํา หัวมน หุ้มส้ น พืนเสมอ ไม่มลี วดลาย ห้ ามมิให้ สวมเหยียบส้ นรองเท้ า
4. ถุงเท้ า
ถุงเท้ านักเรียนขาวแบบธรรมดา ไม่มีลวดลายหรือลายในตัว เมือสวมให้ มีความสูง
ประมาณครึงหน้ าแข้ ง ห้ ามมิให้ พบั ลงทีข้ อเท้ า
5. ชุดพละ
เสือยืดคอโปโลสีแดง กางเกงขาสันสีขาว ตามแบบของโรงเรียน
.

ระเบียบโรงเรียนดาราจรัส ทรงผมและการแต่งกาย ของนักเรียนหญิง
ระดับปฐมวัย
ทรงผม
ทรงผมสัน
1. ตัดตรง ความยาวไม่เกินติงหู หรือยาวพ้ นติงหูได้ ไม่เกิน 2 ซม.
2. ไม่ดดั ผม ไม่ซอยผม ไม่ไว้ ผมหน้ าม้ า และไม่ทําสีผม
3. ไม่มีเครืองประดับผมทุกชนิด ยกเว้น กิบธรรมดาสีดํา
ทรงผมยาวถักเปี ย
1. รวบผมถักเปี ย 2 ข้ างเท่านัน และผูกด้ วยโบว์สีนําเงินของโรงเรียน
2. ไม่ดดั ผม ไม่ซอยผม ไม่ไว้ ผมหน้ าม้ าและไม่ทําสีผม
เครืองแบบนักเรียน
1. เสือ
เสือสีขาว ไม่บางเกินควร ปกบัวมน ผ่าอกตลอด ใช้ กระดุมสีขาวกลม – แบน
เส้ นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซ.ม. จํานวน 4 เม็ด แขนสันเหนือศอก 3- 5 ซ.ม. ช่วงต่อ
ระหว่างแขนเสือและไหล่ไม่ตกลงมา กระเป๋ าไม่มีฝาปิ ดและมีตราโรงเรียนทีกระเป๋ า ติดที
หน้ าอกเสือด้ านซ้ าย 1 ใบ ขนาดพอเหมาะกับตัวเสือ ตัวเสือต้ องมีขนาดเหมาะสมกับผู้ใส่
2. กระโปรง สีนําเงินมีขอบกว้ าง 1 นิวครึง ไม่มีลวดลาย มีจีบหน้ า 6 จีบ จีบหลัง 6 จีบปล่อย มีกระเป๋ า
ข้ าง 1 ใบ ความยาวกระโปรงต้ องตํากว่าลูกสะบ้ าประมาณ 3 นิว เมือยืนตรง ให้ ขอบ
กระโปรงอยู่ระดับเอว
3. รองเท้ า
เป็ นรองเท้ าหนังสีดํา หัวมน ไม่มลี วดลาย และมีสายติดตายตัว
4. ถุงเท้ า
ถุงเท้ านักเรียนขาวแบบธรรมดา ไม่มีลวดลายหรือลายในตัว เมือสวมให้ พบั ปลายลง มี
ความสูงประมาณ 3 – 4 ซ.ม. เหนือข้ อเท้ า
5. ชุดพละ
เสือยืดคอโปโลสีแดง กางเกงขาสันสีขาว ตามแบบของโรงเรียน
.

ทรงผมนักเรียนชาย (ประถมศึกษา)

ทรงผมนักเรียนขาย (มัธยมศึกษา)

ทรงผมนักเรียนหญิง

การแตงกายชุดนักเรียน
ระดับชัน้ อนุบาล 1

ระดับชัน้ อนุบาล 2

ระดับชัน้ อนุบาล 3

ระดับชัน้ ประถมศึกษา

ระดับชัน้ มัธยมศึกษา

การแตงการชุดลูกเสือ – เนตรนารี
ลูกเสือสํารอง ป.1-ป.3

ลูกเสือสามัญ ป.4-ป.6

ลูกเสือสามัญรุน ใหญ ม.1-ม.3

