
เตรียมเคร�องแบบนักเรียน

ม.1 เรียน เทอม 1/2565
ม.2-3 เรียน เทอม 2/2565

นักเรียน ม.ตน ชุดนักเรียน 2 วัน ชุดพละ 1 วัน

ชุดพละ 1 วัน

ชุดลูกเสือ-เนตรนารี 1 วัน

นักเรียน ม.ปลาย ชุดนักเรียน 3 วัน

นักเรียน ม.ตน และ ม.ปลาย ชุดไปรเวท 1 วัน

ตอนรับเทอมใหม



ระเบียบเคร�องแตงกายชุดนักเรียน

เสื้อ เชิ ้ตสีขาว ผาอกตลอด ดานซายมีกระเปาเสื ้อ 1 ใบ บริเวณเหนือ
กระเปาเสื้อปกตราสัญลักษณโรงเรียนดวยไหมสีกรมทา ลักษณะเสื้อไมมีจีบ
สวมใสโดยใสชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย และเห็นหัวเข็มขัดกางเกง
กางเกง   สีดำ ขาสั้น ซิปหนา ดานหนามีจีบ 2 จีบ ดานขางมีกระเปาตามแนว
ตะเข็บ ขางละ 1 ใบ มีหูกางเกง สำหรับสอดเข็มขัด 6-7 หูความยาวจากปลาย
กางเกงอยูสูงจากเขาประมาณ 6-10 ซม. ขากางเกงไมแคบหรือกวางจนเกินไป
เข็มขัด สายเข็มขัดหนัง สีดำ หัวเข็มขัดโลหะตามแบบที่โรงเรียนกำหนด
ถุงเทา สีขาว ไมมีลวดลาย ยาวหรือพับเหนือขอเทา
รองเทา สีดำหรือสีขาว ลวดลายสีเดียวกันกับตัวรองเทา ยกเวน โลโกของ
แบรนดสินคาน้ัน หุมสนเทา และปลาย เทา แบบผูกเชือกหรือมีสายรัดหลังเทา

เคร�องแบบนักเรียนชาย



ระเบียบเคร�องแตงกายชุดนักเรียน

เคร�องแบบนักเรียนหญิง
เสื้อ สีขาวปลอยตรง ปกเสื้อคอบัว ผาอกตลอดติดกระดุม 5 เม็ด มีโบวไขว
แถบสีกรมทากวางประมาณ 2 ซม. สอดไวรอบคอใตปกเส้ือไขวปลายท้ังสองขางไว
ดานหนาติดกระดุมโลหะตราสัญลักษณโรงเรียน อกเส้ือดานซายปกตราสัญลักษณ
โรงเรียนดวยไหมสีกรมทา มีกระเปาดานลางขวา 1 ใบ
กระโปรง สีกรมทา ดานหนาและดานหลังพับเปนจีบขางละ 3 จีบ พับจีบออก
ดานนอกยาวคลุมเขา
ถุงเทา สีขาว ไมมีลวดลาย  ยาวหรือพับเหนือขอเทา
รองเทา สีดำหรือสีขาว ลวดลายสีเดียวกันกับตัวรองเทา ยกเวน โลโกของ
แบรนดสินคานั้น หุมสนเทาและปลาย เทา แบบผูกเชือกหรือมีสายรัดหลังเทา



เคร�องแบบพลศึกษาชาย-หญิง
เสื้อ เสื้อคอปก ผาโทเร สีฟา ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด ปลอยชายเสื้อ
นอกกางเกง
กางเกง กางเกงวอรม ผารม ขายาว สีดำ หรือผายืด ขายาว สีกรมทา ตาม
ที่โรงเรียนกำหนด
ถุงเทา สีขาว พื้นเทาสีขาวหรือดำ ไมมีลวดลาย ยาวหรือพับถึงขอเทา 
รองเทา รองเทากีฬา สีขาว ดำ เทา น้ำตาล น้ำเงินเขม ลวดลายสีเดียวกัน
กับตัวรองเทา ยกเวน โลโกของแบรนดสินคานั้น หุมสนเทา และปลายเทา
แบบผูกเชือกหรือมีสายรัดหลังเทา     
ปกช�อและนามสกุล ขนาดสูงประมาณ 0.5 ซม. ดวยไหมสีเดียวกับตรา
สัญลักษณของโรงเรียนระดับอกดานขวา

ระเบียบเคร�องแตงกายชุดพลศึกษา



ระเบียบเคร�องแตงกายชุดลูกเสือสามัญ
หมวก หมวกทรงออน สีเลือดหมู มีตราหนาหมวกเปนโลหะสีทอง รูปตราคณะลูกเสือ
แหงชาติ เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยูเหนือคิ้วซาย
เสื้อ สีกากีแขนสั้น ติดกระดุมบน
เคร�องหมายประกอบเคร�องแบบ
   - ปายช�อ-นามสกุล พื้นสีแดง ตัวอักษรสีเหลือง ขนาด 1 ซม. ปกติดเหนือกระเปา
     ดานขวา 1 ซม.
   - ปาย ร.ร.สาธิตพัฒนา ฝายมัธยม ติดแขนเส้ือดานขวาลงมาจากตะเข็บดานบน 1 ซม.
   - เคร�องหมายตัวเลขกลุมกอง ติดแขนเสื้อดานขวาลงมาจากปายโรงเรียน 1 ซม.
   - อินทรธนู สีเลือดหมู มีอักษร ล.ญ. ติดที่บาทั้งสองขาง
   - เคร�องหมายหมู ผารูปสีเหลี่ยมจัตุรัส สีตามสีประจำหมูของตนเองติดที่แขนเสื้อ
     ดานซายลงมาจากตะเข็บบนประมาณ 1 ซม.
   - เคร�องหมายนายหมู แถบผาสีเลือดหมู แนวตั้ง 2 เสน ติดกระเปาเสื้อดานซาย
   - เคร�องหมายรองนายหมู แถบผาสีเลือดหมู แนวต้ัง 1 เสน ติดกระเปาเส้ือดานซาย
ผาผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว สีเหลือง มีตราพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
หวงสวมผาผูกคอ เปนโลหะ สีทอง มีตรารูปหนาเสือ
กางเกง ขาสั้น สีกากี
เข็มขัด หนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเปนโลหะสีทอง มีตรารูปหนาเสือ
ถุงเทา แบบยาว สีกากี พับขอบไวใตเขา
พู สีเลือดหมู ใสไวใตขอบพับถุงเทา ใหเหลือปลายพูไวประมาณ 1 ซม. ทั้ง 2 ขาง
รองเทา รองเทาผาใบ สีน้ำตาล หุมสน ไมมีลวดลาย แบบผูกเชือก
หมายเหตุ :
สำหรับเคร�องหมายลูกเสือ ม.1 เลขกลุมกอง, หมู ลส. นน., ปายช�อโรงเรียน 
นักเรียนยังไมตองติด จะทราบตอนเปดสอนวันแรก

รุนใหญ (ม.1-ม.3)



ระเบียบเคร�องแตงกายชุดเนตรนารี
หมวก ทรงปกแคบ สีเขียวเขม มีเข็มเนตรนารีรูปดอกจิกติดตรงกลางหนาหมวก
เสื้อ สีเขียวเขม แขนส้ัน ติดกระดุมบน
เคร�องหมายประกอบเคร�องแบบ
   - ปายช�อ-นามสกุล พื้นสีแดง ตัวอักษรสีเหลือง ขนาด 1 ซม. ปกติดเหนือกระเปา
         ดานขวา 1 ซม.
   - ปาย ร.ร.สาธิตพัฒนา ฝายมัธยม ติดแขนเส้ือดานขวาลงมาจากตะเข็บดานบน 1 ซม.
   - เคร�องหมายตัวเลขกลุมกอง ติดแขนเส้ือดานขวาลงมาจากปายโรงเรียน 1 ซม.
   - อินทรธนู สีเลือดหมู มีอักษร น.น. ติดท่ีบาท้ังสองขาง
   - เคร�องหมายหมู รูปนกมีช�อนกดานลางตามหมูของตนเองติดที่แขนเสื้อดานซาย
     ลงมาจากตะเข็บบนประมาณ 1 ซม.
   - เคร�องหมายนายหมู แถบผาสีเลือดหมู แนวต้ัง 2 เสน ติดกระเปาเส้ือดานซาย
   - เคร�องหมายรองนายหมู แถบผาสีเลือดหมู แนวต้ัง 1 เสน ติดกระเปาเส้ือดานซาย
ผาผูกคอ รูปสามเหล่ียมหนาจ่ัว สีเหลือง มีตราพระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท
หวงสวมผาผูกคอ เปนโลหะ สีทอง มีตราเนตรนารี
กระโปรง สีเขียวเขม ยาวลงมาเกินเขา
เข็มขัด หนังสีดำ หัวเข็มขัดเปนโลหะ สีทอง มีตราเนตรนารี
ถุงเทา ถุงเทาสีขาว ไมมีลวดลาย ไมมีสีอ�นเจือปน ความสูงเหนือตาตุม ประมาณ 3-5 นิ้ว 
ไมพับขอบถุงเทา
รองเทา รองเทาหนังเรียบ หุมสน สีดำ ไมมีลวดลาย
หมายเหตุ :
สำหรับเคร�องหมายเนตรนารี ม.1 เลขกลุมกอง, หมู ลส. นน., ปายช�อโรงเรียน 
นักเรียนยังไมตองติด จะทราบตอนเปดสอนวันแรก

รุนใหญ (ม.1-ม.3)



การแตงกายชุดไปรเวท

1. นักเรียนแตงชุดไปรเวททุกวันศุกร ยกเวนวันที่มีกิจกรรมซึ่งกำหนดใหแตงเคร�องแบบนักเรียนหรือชุดอ�นๆ
2. นักเรียนชาย ใสเสื้อคลุมไหลสีสุภาพเนื้อผาไมบาง กางเกงขายาวหรือขาสั้นปลายกางเกงอยูสูงจากเขาประมาณ 6-10 ซม.
   หากเปนยีนสตองไมมีรอยขาดหรือฟอกสี รองเทาหุมปลายเทา และสนเทา เคร�องแตงกายไมมีสัญลักษณเกี่ยวกับศาสนา
   ชาติ การเมือง เร�องอนาจารและการ bully ผูอ�น 
3. นักเรียนหญิง ใสเสื ้อคลุมไหลสีสุภาพเนื้อผาไมบาง ไม ใสเสื้อเอวลอย กระโปรงยาวคลุมเขาหรือกางเกงขายาวสีสุภาพ
   หากเปนยีนสตองไมมีรอยขาดหรือฟอกสี รองเทาหุมปลายเทา และสนเทา เคร�องแตงกายไมมีสัญลักษณเกี่ยวกับศาสนา
   ชาติ การเมือง เร�องอนาจารและการ bully ผูอ�น 
4. นักเรียนที่ประสงคจะแตงตัวขามเพศใหใชเกณฑเดียวกับเพศนั้นๆ
5. นักเรียนที่ประสงคจะแตงชุดนักเรียนมาโรงเรียนในวันที่กำหนดใหแตงชุดไปรเวทจะตองแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ
   ปฏิบัติเกี่ยวกับเคร�องแบบนักเรียน
6. หากมีนักเรียนทำผิดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงชุดไปรเวทรอยละ 2 ของนักเรียนทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการ
   แตงชุดไปรเวทในสัปดาหถัดไป

นักเรียนชาย-หญิง



รานคาที่แนะนำในการสั่งซื้อ ชุดนักเรียน และ ชุดลูกเสือ-เนตรนาร ี

หมายเหตุ: 
 ทานสามารถซื้อชุดนักเรียนที่รานอ�น ๆ ได โปรดสอบถามเกี่ยวกับการปกตรา
   สัญลักษณโรงเรียนกับรานดังกลาวอีกครั้ง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม

รานนอมจิตต สาขา Fashion Island
  จำหนายชุดนักเรียนและชุดลูกเสือ-เนตรนารี
  บริการปกสัญลักษณโรงเรียน ช�อและนามสกุล



หมายเหตุ: 
 ทานสามารถซื้อชุดนักเรียนที่รานอ�น ๆ ได โปรดสอบถามเกี่ยวกับการปกตรา
   สัญลักษณโรงเรียนกับรานดังกลาวอีกครั้ง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม

รานนอมจิตต สาขา บางลำภู
  จำหนายชุดนักเรียนและชุดลูกเสือ-เนตรนารี
  บริการปกสัญลักษณโรงเรียน ช�อและนามสกุล

รานคาที่แนะนำในการสั่งซื้อ ชุดนักเรียน และ ชุดลูกเสือ-เนตรนาร ี



หมายเหตุ: 
 ทานสามารถซื้อชุดนักเรียนที่รานอ�น ๆ ได โปรดสอบถามเกี่ยวกับการปกตรา
   สัญลักษณโรงเรียนกับรานดังกลาวอีกครั้ง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม

รานนอมจิตต สาขา บางกระบือ
  จำหนายชุดนักเรียนและชุดลูกเสือ-เนตรนารี
  บริการปกสัญลักษณโรงเรียน ช�อและนามสกุล

รานคาที่แนะนำในการสั่งซื้อ ชุดนักเรียน และ ชุดลูกเสือ-เนตรนาร ี



หมายเหตุ: 
 ทานสามารถซื้อชุดนักเรียนที่รานอ�น ๆ ได โปรดสอบถามเกี่ยวกับการปกตรา
   สัญลักษณโรงเรียนกับรานดังกลาวอีกครั้ง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม

รานนอมจิตต สาขา N’Mark Plaza
  จำหนายชุดนักเรียนและชุดลูกเสือ-เนตรนารี
  บริการปกสัญลักษณโรงเรียน ช�อและนามสกุล

รานคาที่แนะนำในการสั่งซื้อ ชุดนักเรียน และ ชุดลูกเสือ-เนตรนาร ี



ปกช�อ และ ตราโรงเรียน ชุดนักเรียน และ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี
สำหรับผูปกครองและนักเรียนที่ซื้อชุดนักเรียนจากรานอ�น ๆ 
สามารถนำชุดมาปกช�อและตราโรงเรียนไดที่รานเหลานี้หรือราน
ที่สามารถปกไดตามที่โรงเรียนกำหนด

ราน ป.ปกคอมพ
บริการปกสัญลักษณโรงเรียน ช�อและนามสกุล

ถนนหทัยราษฎร

ซอย หทัยราษฎร 39

ซอย หทัยราษฎร 39 ซอย หทัยราษฎร 39

ตลาดมโนรมย 4

วิทยาลัยบริหารธุระกิจ
และการทองเที่ยว

ถนนหทัยราษฎร

ถนนเลียบคลองสอง ถนนเลียบคลองสอง

ราน ป.ปกคอมพ

ซาฟารีเวิลล

The Legacy Golf Club
สนามกอลฟ

โรงเรียนขุนทองวิทยา

โรงเรียนวัดแปนทอง
สามวาวิทยา

ตลาดมเคซี

สาขาซอยหทัยราษฎร 39 (สำนักงานใหญ) เบอรโทร 085-1228148



ปกช�อ และ ตราโรงเรียน
สาขาเพิ่มเติมของป.ปกคอมพ 
ราน ส สกรีน สาขาตลาดมารวย เบอร 085-1228148
ราน ส สกรีน ถ.หทัยราฎษ ปากซอย 3 เบอร 089-1546936

ชุดนักเรียน และ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี



เคร�องหมายโรงเรียน

ÊÒ¸Ôµ ¾Ñ²¹Ò

สัญลักษณโรงเรียน
ปกตราสัญลักษณตามแบบที่โรงเรียนกำหนด บนอกเสื้อดานซาย
ดวยไหมสีกรมทาทั้งชายและหญิง ขนาดความสูงประมาณ 4 ซ.ม.

ช�อและนามสกุล
ปกช�อและนามสกุล ขนาดสูงประมาณ 0.5 ซ.ม. ดวยไหมสีเดียว
กับตราสัญลักษณของโรงเรียน ระดับอกดานขวาทั้งชายและหญิง



เคร�องหมายโรงเรียน

สัญลักษณโรงเรียน
ปกตราสัญลักษณตามแบบที่โรงเรียนกำหนด บนอกเสื้อดานซาย
ดวยไหมสีกรมทาทั้งชายและหญิง ขนาดความสูงประมาณ 4 ซ.ม.

สำหรับทานที่ ไมสะดวกเดินทางมารานนอมจิตตสาขาตาง ๆ และ ไมสะดวก
มารานปกตามที่ ไดแนะนำไว สามารถดาวนโหลด ตราสัญลักษณ โรงเรียน 
ตามลิงกดานลางเพ�อใหรานที่ทานซื้อชุดนักเรียนดำเนินการปกใหได

(โปรดสอบถามรายละเอียดและคาใชจายเพิ่มเติมจากรานที่ ใชบริการ)
https://www.satitpattana.ac.th/Download/Logo_Satitpattana.rar



เคร�องแตงกายที่สามารถซื้อไดที่โรงเรียน

กระดุมเหล็กและโบวไขว

เสื้อพละโปโลมัธยม กางเกงพละ ผารม

เข็มขัดและหัวเข็มขัด


