ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
พ.ศ.2563
---------------------------------------------------------เพื่อให้นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปแต่งกายให้อยู่ในระเบียบวินัยและเป็นการส่งเสริมบุคลิคภาพที่ดี
ในฐานะนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป จึงกาหนดระเบียบการแต่งกายของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ดังนี้
ข้อที่ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ว่าด้วยการแต่งกาย
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) พ.ศ.2563”
ข้อที่ 2. ขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนดังนี้
นักเรียนชาย
ผม 1. ตัดสั้นเกรียนรอบศีรษะ ผมข้างหน้า และกลางศีรษะยาวไม่เกิน 3 ซ.ม. ห้ามไว้
หนวดและเครา
2. ห้ามใส่น้ามัน เจลที่ทาให้ผมแข็ง ห้ามทาการใดๆ ให้สีผมผิดธรรมชาติ
เสื้อ 1. แบบเสื้อคอเชิ้ต ผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่บางจนเกินควร ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า
2. ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ไม่เข้ารูป รอบอกเสื้อกว้างกว่าอกจริงประมาณ 15 ซ.ม.
3. สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซ.ม. ใช้กระดุมสีขาว กลม แบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
เกิน 1 ซ.ม.
4. มีกระเป๋าติดระดับอกเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า กว้างประมาณ 8 – 12 ซ.ม. และลึก
ประมาณ 10 – 15 ซ.ม.
5. แขนเสื้อสั้นเหนือข้อศอกประมาณ 4 – 6 ซ.ม. ความกว้างห่างจากแขน
ประมาณ 6 – 8 ซ.ม.
6. ด้านหลังต่อไหล่ ไม่มีจีบใดๆ ทั้งสิ้น รอยตะเข็บที่เย็บเป็นตะเข็บเดียวตลอด
ทั้งตัว
7. ปักอักษรย่อ น.ศ. และ เลขประจาตัว (ขนาดและแบบที่วิทยาลัยกาหนด)
ที่ด้านขวาเหนือราวนม ด้านซ้ายปัก ชื่อ–สกุล ขนาดประมาณ 0.7 ซ.ม.
(ปักด้วยไหมปักเสื้อสีน้าเงินเข้ม)
8. ปักดาว ที่ด้านซ้ายเหนือชื่อ - สกุล จานวนดาวตามชั้นปี ปักด้วยไหมปักเสื้อ
สีน้าเงิน (นักเรียนหอพักวิทยาลัยฯปักด้วยไหมปักเสื้อสีแดง)
กางเกง 1. ผ้าโทเรหรือผ้าเสิร์ตสีดาขาสั้น พ้นกลางลูกสะบ้าขึ้นมาประมาณ 5 ซ.ม.
เมื่อยืนตรงพับปลายขาประมาณ 4-5 ซ.ม.
2. ส่วนกว้างของขากางเกง เมื่อยืนตรงวัดได้ประมาณ 4-8 ซ.ม.
3. ขอบกางเกงอยู่ระดับเอว มีหู 5-7 หู (หูกว้างประมาณ 1 ซ.ม.)

4. ด้านหน้ามีจีบ ข้างละ 2 จีบ
5. มีกระเป๋าด้านข้าง ตามแนวตะเข็บ ข้างละ 1 กระเป๋า ไม่มีกระเป๋าหลัง
เข็มขัด 1. เข็มขัดหนังสีดาไม่มีลวดลาย ขนาดกว้างประมาณ 2.5-4 ซ.ม. ความยาว
ตามความเหมาะสมกับขนาดตัวนักเรียน
2. หัวเข็มขัดเครื่องหมายวิทยาลัย
ถุงเท้า 1. ถุงเท้า ความยาวประมาณครึ่งน่อง สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่บาง หรือหนา
จนเกินไป ทาด้วยฝ้าย หรือ ไนล่อน ไม่พับปลาย
รองเท้า 1. รองเท้าหุ้มส้น สีดาล้วน ไม่มีลวดลาย เป็นหนังหรือผ้าใบชนิดผูกเชือก
ห้ามใช้รองเท้าหนังกลับ
นักเรียนหญิง
ผม

เสื้อ

1. ให้ไว้ผมยาวเสมอกัน แต่งทรงผมให้เรียบ รวบไว้เหนือท้ายทอย
2. ผูกผมด้วยโบว์สีดา หรือสีกรมท่า แบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้าง 1 นิ้ว
โดยปิดทับยางรัดผมให้มิดชิด และเหลือชาย 2 ข้างยาวพอสมควร
3. ห้ามผูกแกละ ดัดผม ตัด หรือซอย
4. ห้ามใส่เจล หรือน้ายาที่ทาให้ผมแข็ง หรือทาการใดๆ ให้สีผมผิดธรรมชาติ
5. ใช้กิ๊บสีดาธรรมดา
1. ผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า เนื้อผ้าไม่บางจนเกินควร
2. ปกเสื้อแบบปกกะลาสี กว้าง 10 ซ.ม. ใช้ผ้าสองชั้น เย็บแบบเข้าถ้า คอเสื้อลึก
พอสวมศีรษะได้สะดวก สาบเย็บตลบเข้าข้างใน
3. แขนเสื้อยาวเพียงเหนือข้อศอก ส่วนบนไม่มีจีบ ส่วนล่างจีบเล็กน้อย ขอบแขน
เสื้อประกอบด้วยผ้า 2 ชิ้น กว้าง 3 ซ.ม.
4. ตัวเสื้อไม่เข้ารูป มีความกว้างพอเหมาะกับลาตัว พับชายเสื้อด้านล่างประมาณ
3 ซ.ม. ชายเสื้อยาวระดับข้อมือที่เหยียดตรง
5. กระเป๋าเสื้อกว้างประมาณ 8-12 ซ.ม. ยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. ปาก
กระเป๋าพับกว้างประมาณ 2 ซ.ม. ติดริมขอบล่างด้านหน้าข้างขวา
6. ผ้าผูกคอสีกรมท่า หรือสีดา (ตามสีกระโปรง) ยาว 80-100 ซ.ม. ตอนปลาย
เป็นรูปสามเหลี่ยมกว้าง 7 ซ.ม. ผูกเงื่อนกะลาสี อยู่ในระดับที่พอควร
7. ปักอักษรย่อ น.ศ.และเลขประจาตัว(ขนาดและแบบที่วิทยาลัยกาหนด)
ที่ด้านขวาเหนือราวนม ด้านซ้ายปัก ชื่อ – สกุล ขนาดประมาณ 0.7 ซ.ม.
(ปักด้วยไหมปักเสื้อสีน้าเงินเข้ม)
8. ปักดาว ที่ด้านซ้ายเหนือชื่อ - สกุล จานวนดาวตามชั้นปี ปักด้วยไหมปักเสื้อ
สีน้าเงิน (นักเรียนหอพักวิทยาลัยฯปักด้วยไหมปักเสื้อสีแดง)
9. สวมเสื้อบังทรงสีขาวแบบสุภาพ ทับเสื้อชั้นใน ก่อนสวมเครื่องแบบ

กระโปรง 1. ผ้าโทเรหรือผ้าเสิร์ต เนื้อผ้าเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย สีกรมท่า หรือสีดา
2. แบบกระโปรงนักเรียน ด้านหน้า และด้านหลังจับจีบข้างละ 3 จีบ หันจีบออก
ด้านนอก เย็บทับจีบยาวลงมา 6-10 ซ.ม. จีบลึกประมาณ 2 ซ.ม. เว้นระยะ
ความกว้างตรงกลางพองาม
3. ความยาวของกระโปรงเลยกึ่งกลางลูกสะบ้าเข่าลงไปประมาณ 6-8 ซ.ม.
4. ซิปอยู่ด้านซ้ายของลาตัว ด้านขวามีกระเป๋า 1 ใบ
5. ขอบเอวกระโปรงอยู่ระดับเอว กว้างไม่เกิน 3 ซ.ม.
ถุงเท้า
ถุงเท้า สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่บาง หรือหนาจนเกินไป ทาด้วยฝ้ายหรือ
ไนล่อน พับปลายสองทบ กว้างประมาณ 3-4 ซ.ม.
รองเท้า แบบรองเท้านักเรียนหญิง หุ้มส้น สีดา ไม่มีลวดลาย มีสายรัดหลังเท้า หัวมน
ส้นสูง ไม่เกิน 2 ซ.ม.
ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นายกิตติ อัตถาผล
(ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป)

ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ชั้น ปวช.ปีที่ 1 , 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
พ.ศ.2563
---------------------------------------------------------เพื่อให้นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปแต่งกายให้อยู่ในระเบียบวินัยและเป็นการส่งเสริมบุคลิคภาพที่ดี
ในฐานะนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป จึงกาหนดระเบียบการแต่งกายของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ชั้น ปวช.ปีที่ 1 , 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ดังนี้
ข้อที่ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ว่าด้วย
การแต่งกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ปวช.ปีที่ 1 , 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ดังนี้
ข้อที่ 2. ขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนดังนี้
นักเรียนชาย
ผม 1. ตัดแบบรองทรงสูง ผมข้างหน้า และกลางศีรษะยาวไม่เกิน 5 ซ.ม. ห้ามไว้หนวด
และเครา
2. จัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อยห้ามใส่เจล หรือน้ายาที่ทาให้ผมแข็ง หรือทาการใดๆ
ให้สีผมผิดธรรมชาติ
เสื้อ 1. แบบเสื้อคอเชิ้ต ผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า เนื้อผ้าไม่บางจนเกินควร
2. ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ไม่เข้ารูป รอบอกเสื้อกว้างกว่าอกจริงประมาณ 15 ซ.ม.
3. สาบที่อกเสื้อกว้าง 4 ซ.ม.ใช้กระดุมสีขาว กลม แบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่เกิน 1 ซ.ม.
4. มีกระเป๋าติดระดับอกเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า กว้างประมาณ 8-12 ซ.ม.
และลึกประมาณ 10-15 ซ.ม.
5. แขนเสื้อสั้นเหนือข้อศอกประมาณ 4-6 ซ.ม. ความกว้างห่างจากแขน 6-8 ซ.ม.
6. ด้านหลังต่อไหล่ ไม่มีจีบใด ๆ ทั้งสิ้น รอบตะเข็บที่เย็บเป็นตะเข็บเดียวตลอด
ทั้งตัว
7. อกเสื้อด้านขวา ติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัย ด้านซ้ายปัก ชื่อ-สกุล ขนาด
ประมาณ 0.7 ซ.ม. เหนือกระเป๋า (ปักด้วยไหมปักเสื้อสีน้าเงินเข้ม)
8. ปักดาว ที่ปกเสื้อด้านซ้าย จานวนดาวตามชั้นปี ปักด้วยไหมปักเสื้อสีน้าเงิน
(นักเรียนหอพักวิทยาลัยฯปักด้วยไหมปักเสื้อสีแดง)

กางเกง 1. ผ้าโทเรหรือผ้าเสิร์ต สีกากี ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า ตามที่วิทยาลัยกาหนด
2. แบบสากกล ขายาว ทรงสุภาพ ปลายขากางเกงกว้าง 20-25 ซ.ม.
ยาวปิดข้อเท้า
3. ขอบกางเกงอยู่ระดับเอว มีหู 5-7 หู (หูกว้างประมาณ 1 ซ.ม.)
4. ตะเข็บกางเกงเป็นตะเข็บเดียวตลอดทั้งตัว ด้านหน้าใช้ซิป (ห้ามใช้กระดุม)
5. มีกระเป๋าข้าง ตามแนวตะเข็บข้างละ 1 กระเป๋า ถ้ามีกระเป๋าหลัง ต้องเป็นแบบ
เจาะ ไม่มีฝาปิด ไม่มีกระดุมอยู่ทางด้านฝากระเป๋า
เข็มขัด 1. เข็มขัดหนังสีดาไม่มีลวดลาย ขนาดกว้างประมาณ 2.5-4 ซ.ม. ความยาว
ตามความเหมาะสมกับขนาดตัวนักเรียน
2. หัวเข็มขัดเครื่องหมายวิทยาลัย
ถุงเท้า
ถุงเท้า สีดา ไม่มีลวดลาย ไม่บาง หรือหนาจนเกินไป ทาด้วยฝ้าย หรือ ไนล่อน
ดึงขึ้นสุดไม่พับปลาย
รองเท้า รองเท้าหุ้มส้นสีดาล้วน ไม่มีลวดลาย เป็นหนังหรือผ้าใช้แบบธรรมดา
ชนิดผูกเชือก ส้นรองเท้าสูงไม่ต่ากว่า 1 ซ.ม. และไม่เกิน 2.5 ซ.ม.
ห้ามใช้รองเท้าหนังกลับ หรือรองเท้าทหาร
นักเรียนหญิง
ผม

เสื้อ

1. ให้ไว้ผมยาวเสมอกัน แต่งทรงผมให้เรียบ รวบไว้เหนือท้ายทอย
2. ผูกผมด้วยโบว์สีดา หรือสีกรมท่า แบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้าง 1 นิ้ว
โดยปิดทับยางรัดผมให้มิดชิด และเหลือชาย 2 ข้าง ยาวประมาณ 5-8 ซ.ม.
3. ห้ามผูกแกละ ดัดผม ตัด หรือซอย
4. ห้ามใส่เจล หรือน้ายาที่ทาให้ผมแข็ง หรือทาการใดๆ ให้สีผมผิดธรรมชาติ
5. ใช้กิ๊บสีดาธรรมดา
1. ผ้าสีขาวเกลี้ยง ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า เนื้อผ้าไม่บางจนเกินควร
2. แบบเสื้อคอเชิ้ต ตัวเสื้อผ่าอกตลอด ไม่เข้ารูป รอบอกเสื้อกว้างกว่าอกจริง
ประมาณ 15 ซ.ม.
1. สาบเสื้อด้านขวาตลบ กว้าง 3 ซ.ม. เจาะรังดุม 4 รู ด้านซ้ายเจาะตาไก่ตรงกัน
2. ต่อบ่าเฉพาะด้านหน้า จับเกล็ดตื้นๆ ข้างละ 3 เกร็ด หันจีบออกด้านนอก
3. ติดกระดุมเครื่องหมายวิทยาลัย 5 เม็ด ห้อยเครื่องหมายวิทยาลัยที่กระดุมคอ
เสื้อด้านซ้าย
4. แขนเสื้อยาวเพียงเหนือข้อศอก ต้นแขนและปลายแขนจับจีบด้านหน้า 3 จีบ
ด้านหลัง 3 จีบ ขอบแขนเสื้อประกอบด้วยผ้า 2 ชิ้น กว้าง 3 ซ.ม. เย็บเป็นรูป
สามเหลี่ยม
5. อกเสื้อด้านขวา ติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัย ด้านซ้ายปัก ชื่อ-สกุล ขนาด

ประมาณ 0.7 ซ.ม. เหนือกระเป๋า (ปักด้วยไหมปักเสื้อสีน้าเงินเข้ม)
6. ปักดาว ที่ปกเสื้อด้านซ้าย จานวนดาวตามชั้นปี ปักด้วยไหมปักเสื้อสีน้าเงิน
(นักเรียนหอพักวิทยาลัยฯปักด้วยไหมปักเสื้อสีแดง)
7. สวมเสื้อบังทรงสีขาวแบบสุภาพ ทับเสื้อชั้นใน ก่อนสวมเครื่องแบบ
กระโปรง 1. ผ้าโทเร หรือผ้าเสิร์ต เนื้อผ้าเกลี้ยงไม่มีลวดลาย สีกรมท่า หรือสีดา
2. แบบกระโปรงนักเรียน ด้านหน้า และด้านหลังจีบข้างละ 3 จีบ หันจีบออก
ด้านนอก เย็บทับยาวลงมา 6-10 ซ.ม. จีบลึกประมาณ 2 ซ.ม. เว้นระยะ
ความกว้างตรงกลางพองาม
3. ความกว้างของกระโปรงเลยกึ่งกลางลูกสะบ้าเข่าลงไป ประมาณ 6-8 ซ.ม.
4. ซิปอยู่ทางด้านซ้ายของลาตัว ด้านขวามีกระเป๋า 1 ใบ
5. ขอบเอวกระโปรงอยู่ระดับเอว กว้างไม่เกิน 3 ซ.ม.
เข็มขัด เข็มขัดหนังสีดา ไม่มีลวดลาย ขนาดกว้างประมาณ 2.5-4 ซ.ม. ความยาวตาม
ความเหมาะสมกับขนาดตัวของนักเรียนหัวเข็มขัดเครื่องหมายวิทยาลัย
ถุงเท้า ถุงเท้า สีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่บาง หรือหนาจนเกินไป ทาด้วยฝ้าย
หรือไนล่อน พับปลายสองทบ กว้างประมาณ 3-4 ซ.ม.
รองเท้า แบบรองเท้านักเรียนหญิง หุ้มส้น สีดา ไม่มีลวดลาย มีสายรัดหลังเท้า หัวมน
ส้นสูงไม่เกิน 2 ซ.ม.
การแต่งกายในวิชาปฏิบัติ
วิชาพลศึกษา
เสื้อ

เสื้อคอโปโลสีเขียวเข้ม ตัดตามแบบที่วิทยาลัยกาหนด สวมปล่อยชาย ด้านซ้าย
มีกระเป๋า 1 ใบ ปักเครื่องหมายวิทยาลัย ปักชื่อด้วยไหมปักเสื้อสีขาว
ขนาด 0.7 ซ.ม.ที่อกเสื้อด้านขวา
- สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ปักดาวด้วยไหมสีขาวตาม
ชั้นปีเหนือชื่อ (นักเรียนหอพักวิทาลัยฯปักด้วยดาวสีแดง)
- สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ให้ ปักดาวด้วยไหมสี
ขาวตามชั้นปี ที่บริเวณปกเสื้ อ ด้ า นขวา (นั ก เรี ย นหอพั ก วิ ทาลัยฯ
ปักด้วยดาวสีแดง)
กางเกง
กางเกงวอร์มสีดา ตามแบบที่วิทยาลัยกาหนด
รองเท้า 1. ผู้ชายใช้รองเท้าผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย แบบธรรมดา ชนิดผูกเชือก
2. ผู้หญิงใช้รองเท้าผ้าใบสีขาว ไม่มีลวดลาย แบบธรรมดา ชนิดผูกเชือก

วิชานาฏศิลป์โขน
เสื้อ
ใช้เสื้อยืดคอกลมสีขาวล้วน สอดชายเสื้อไว้ในผ้าแดง
ผ้านุ่ง ใช้ผ้าโจงกระเบนสีแดง เนื้อหนา คาดเอวด้วยเชือกหรือเข็มขัดที่วิทยาลัยกาหนด
วิชานาฏศิลป์ละคร
เสื้อ สวมเสื้อที่เป็นเครื่องแบบนักเรียน สอดชายเสื้อไว้ในผ้าแดง
ผ้านุ่ง ใช้ผ้าโจงกระเบนสีแดง เนื้อหนา คาดเอวด้วยเชือกหรือเข็มขัดที่วิทยาลัยกาหนด
เครื่องประกอบอื่นๆ
กระเป๋า
ให้ใช้กระเป๋านักเรียนสีดา หรือกระเป๋าสะพายหลังตามแบบที่วิทยาลัยกาหนด
เครื่องประดับ
1. ห้ามสวมหมวก และแว่นตาใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นแว่นสายตาเท่านั้น
2. ห้ามสวมเครื่องประดับใดๆ รวมทั้งของมีค่าอื่นๆ ยกเว้น นาฬิกาข้อมือแบบ
สุภาพ เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
3. การห้อยพระ ให้ใช้ได้เฉพาะสร้อยแสตนเลส หรือเชือกร่ม หรือด้ายสายสิญจน์
เท่านั้น และต้องห้อยมิดชิดอยู่ในคอเสื้อ
4. ห้ามใช้เครื่องสาอางใดๆ ที่ไม่จาเป็น และไม่เหมาะสมกับสภาวะของนักเรียน
เครื่องหมายนักเรียนหอพัก
ปักรูปดาวด้วยไหมปักเสื้อสีแดง เหนือชื่อ-สกุล ที่อกเสื้อด้านซ้าย
ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

นายกิตติ อัตถาผล
(ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป)

