
 
ระเบียบขอปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฝายประถมศึกษา 

1.   เวลา 
1.1 นักเรียนเขาแถวเคารพธงชาติ 
1.2 นักเรียนมาถึงโรงเรียนอยางเร็วที่สุด เวลา 

เช็คชื่อมาโรงเรียน บริเวณประตู 
1.3 นักเรียนมาถึงโรงเรียนหลังจาก 

จํานวน5 ครั้งจะถือวาขาดเรียน 
1.4 นักเรียนดื่มนม 

    
1.5 นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน  

    
1.6 นักเรียนเตรียมตัวเขาชั้นเรียนในภาคบาย ยูนิท เอ

เพลง “โลกสวยดวยมือเรา” เปนสัญญาณการเตรียมตัวเขาชั้นเรียนในภาคบายของนักเรียนและสําหรับนักเรียน
ยูนิทด,ี อ,ี เอฟ จะเตรียมตัวเขาชั้นเรียนในภาคบายเวลา 

1.7 นักเรียนทุกคนเริ่มเรียนวิชาในภาคบาย เวลา 
1.8 เลิกเรียนเวลา 15.45 

เวลา 15.45  น. – 17.00 น. หากนักเรียนมีเหตุจําเปนตองกลับกอนเวลา 
ประจํายูนิท 

1.9 เมื่อถึงเวลา 17.00 
เลน และไปรอผูปกครองที่ศาลาพักผูปกครองประตู 
(ทิศตะวันออก)  ปดเวลา17.00 
โรงเรียนกําหนด  

 
2.   การรับนักเรียนกลับ 

2.1 โรงเรียนจะดูแลนักเรียนถึงเวลา 
2.2 ผูปกครองสงนักเรียนด

นักเรียนนั้น ผูปกครองสามารถรอรับไดที่บริเวณศาลาพักผูปกครองไมรอรับบริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน
2.3 กรณีที่ผูปกครองตองการติดตอกับนักเรียนหรืออาจารยประจํายูนิท ขอใหมาติดตอไดที่อาคาร

ธุรการของโรงเรียน พรอมนําบัตรประจําตัวมาแลกบัตรผานเขาไปในบริเวณโรงเรียน หรือใหเจาหนาที่ธุรการ
เปนผูประสานงานการติดตอกับอาจารย

คูมือนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกน 

ระเบียบขอปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฝายประถมศึกษา 

นักเรียนเขาแถวเคารพธงชาติ เวลา 08.15 น. 
นักเรียนมาถึงโรงเรียนอยางเร็วที่สุด เวลา 07.30 น. แลวไปสแกนใบหนาเครื่อง 

เช็คชื่อมาโรงเรียน บริเวณประตู 2 (ประตูทิศตะวันตก) และประตู 3 (ประตูทิศตะวันออก
นักเรียนมาถึงโรงเรียนหลังจาก 08.15 น. ถือวามาโรงเรียนสายและถานักเรียนคนใดมาสายเปน

ครั้งจะถือวาขาดเรียน 1 วัน 
 ยูนิทเอ – ยูนิทซี  เวลา 09.40 น.  

 ยูนิทดี – ยูนิทเอฟ เวลา 10.30 น. 
นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน    

ยูนิทเอ – ยูนิทซี  เวลา 11.20 น. 
 ยูนิทดี – ยูนิทเอฟ เวลา 12.10 น. 

นักเรียนเตรียมตัวเขาชั้นเรียนในภาคบาย ยูนิท เอ, บี, ซี, เวลา 12.45 น
เปนสัญญาณการเตรียมตัวเขาชั้นเรียนในภาคบายของนักเรียนและสําหรับนักเรียน

เอฟ จะเตรียมตัวเขาชั้นเรียนในภาคบายเวลา 12.50 น. 
นักเรียนทุกคนเริ่มเรียนวิชาในภาคบาย เวลา 13.00 น. 

45 น. นักเรียนสแกนใบหนาที่เครื่อง AI Camera เพื่อเช็คชื่อกลับบาน ตั้งแต
หากนักเรียนมีเหตุจําเปนตองกลับกอนเวลา 15.45 น

00 น. เสียงสัญญาณกริ่งจะดังขึ้นเพื่อใหนักเรียนที่เลนบริเวณสนามเด็กเลนหยุด
เลน และไปรอผูปกครองที่ศาลาพักผูปกครองประตู 2   โดยประตู 2 (ทิศตะวันตก) ปดเวลา 

17.00 น. จึงขอความกรุณาใหผูปกครองรอรับนักเรียนที่ศาลาพักผูปกครองตามเวลาที่

โรงเรียนจะดูแลนักเรียนถึงเวลา 17.00 น. 
ผูปกครองสงนักเรียนดานประตู 2 (ทิศตะวันตก) ดานประตู 3 (ทิศตะวันออก

นักเรียนนั้น ผูปกครองสามารถรอรับไดที่บริเวณศาลาพักผูปกครองไมรอรับบริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน
กรณีที่ผูปกครองตองการติดตอกับนักเรียนหรืออาจารยประจํายูนิท ขอใหมาติดตอไดที่อาคาร

งเรียน พรอมนําบัตรประจําตัวมาแลกบัตรผานเขาไปในบริเวณโรงเรียน หรือใหเจาหนาที่ธุรการ
เปนผูประสานงานการติดตอกับอาจารย 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกน ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 

ระเบียบขอปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 

แลวไปสแกนใบหนาเครื่อง AI Camera เพื่อ
ประตูทิศตะวันออก) กอนไปที่ยูนิท 

ถือวามาโรงเรียนสายและถานักเรียนคนใดมาสายเปน

น. โดยทางโรงเรียนจะเปด
เปนสัญญาณการเตรียมตัวเขาชั้นเรียนในภาคบายของนักเรียนและสําหรับนักเรียน

เพื่อเช็คชื่อกลับบาน ตั้งแต 
น.  ใหนักเรียนแจงอาจารย

กริ่งจะดังขึ้นเพื่อใหนักเรียนที่เลนบริเวณสนามเด็กเลนหยุด
ปดเวลา 17.10 น. ประตู 3 

จึงขอความกรุณาใหผูปกครองรอรับนักเรียนที่ศาลาพักผูปกครองตามเวลาที่

ทิศตะวันออก)  สวนการรอรับ
นักเรียนนั้น ผูปกครองสามารถรอรับไดที่บริเวณศาลาพักผูปกครองไมรอรับบริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน 

กรณีที่ผูปกครองตองการติดตอกับนักเรียนหรืออาจารยประจํายูนิท ขอใหมาติดตอไดที่อาคาร
งเรียน พรอมนําบัตรประจําตัวมาแลกบัตรผานเขาไปในบริเวณโรงเรียน หรือใหเจาหนาที่ธุรการ
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา 

 
3.   การเรียนวิชานอกยูนิท 
  นักเรียนจะตองเขาแถวหนายูนิทใหเปนระเบียบแลวเดินแถวไปยังยูนิทที่จะเรียนวิชานั้น ๆ อยางเปน
ระเบียบ โดยเดินเงียบ เปนระเบียบตลอดทาง
 

4.   การทําความเคารพอาจารย 
นักเรียนจะยกมือไหวกลาวคําวา 

เดินแถวนักเรียนไมตองหยุดไหวอาจารย แตใหเดินสวนทางไปโดยนักเรียนจะกมศีรษะและคอมตัวเล็กนอยเปน
การแสดงความเคารพเม่ือเดินผาน 

5.   การออกนอกบริเวณโรงเรียน
5.1  โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนกอนเวลาเลิกเรียน 
5.2  ในกรณีที่นักเรียนจะตองกลับบานกอนถึงเวลาเลิกเรียน ขอใหผูปกครองเปนผูมารับและขออนุญาตจาก

อาจารยประจํายูนิท 
 

6. การนําเงินมาโรงเรียน 
 ทางโรงเรียนอนุญาตใหนักเรียนนําเงินมาโรงเรียนไดในกรณีที่จําเปนจริง

ดวยตนเอง และใหนักเรียนนําเงินมาไดไมเกิน 
 

7.  การซื้ออาหารหลังเลิกเรียน 
  โรงเรียนอนุญาตใหนักเรียนซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากรานคาในโรงเรียนเทานั้น  เพราะผานการดูแล
ดานความสะอาดจากโรงเรียน  ไมอนุญาตใหนักเรียนซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากรานคาภายนอกโรงเรียน
 

8.  สิ่งของหาย 
8.1 นักเรียนพบสิ่งของที่ไมใชของตนเอง ใหนําสิ่งของ

คอยรับไวที่ “ตูของหายไดคืน” 
     8.2 นักเรียนที่ทําสิ่งของหายใหไปขอดูสิ่งของนั้นไดที่อาคารธุรการของโรงเรียนจากเจาหนาที่และทาง
โรงเรียนจะไมมีการประกาศของหายเมื่อสิ้นเทอมถาไมมีนักเรียนมารับของหาย 
โรงเรียนที่ดอยโอกาสในชวงปดเทอม 
     8.3 การสง – การรับของหายที่อาคารธุรการจะตองมีการลงชื่อสง 
 

9.   การติดตอระหวางโรงเรียนและผูปกครอง
9.1 การติดตอระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนั้น 

การฝากกับนักเรียน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร)    

นักเรียนจะตองเขาแถวหนายูนิทใหเปนระเบียบแลวเดินแถวไปยังยูนิทที่จะเรียนวิชานั้น ๆ อยางเปน
โดยเดินเงียบ เปนระเบียบตลอดทาง 

 
นักเรียนจะยกมือไหวกลาวคําวา “สวัสดีคะ” หรือ “สวัสดีครับ” กับอาจารยทุกครั้งที่พบกัน

เดินแถวนักเรียนไมตองหยุดไหวอาจารย แตใหเดินสวนทางไปโดยนักเรียนจะกมศีรษะและคอมตัวเล็กนอยเปน

การออกนอกบริเวณโรงเรียน 
โรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนกอนเวลาเลิกเรียน  
ในกรณีที่นักเรียนจะตองกลับบานกอนถึงเวลาเลิกเรียน ขอใหผูปกครองเปนผูมารับและขออนุญาตจาก

ทางโรงเรียนอนุญาตใหนักเรียนนําเงินมาโรงเรียนไดในกรณีที่จําเปนจริง ๆ เชน นักเรียนตองกลับบาน
ดวยตนเอง และใหนักเรียนนําเงินมาไดไมเกิน 30 บาท ตอ 1 วัน 

โรงเรียนอนุญาตใหนักเรียนซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากรานคาในโรงเรียนเทานั้น  เพราะผานการดูแล
ดานความสะอาดจากโรงเรียน  ไมอนุญาตใหนักเรียนซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากรานคาภายนอกโรงเรียน

นักเรียนพบสิ่งของที่ไมใชของตนเอง ใหนําสิ่งของนั้นไปสงที่อาคารธุรการของโรงเรียนซึ่งจะมีเจาหนาที่

นักเรียนที่ทําสิ่งของหายใหไปขอดูสิ่งของนั้นไดที่อาคารธุรการของโรงเรียนจากเจาหนาที่และทาง
โรงเรียนจะไมมีการประกาศของหายเมื่อสิ้นเทอมถาไมมีนักเรียนมารับของหาย ทางโรงเรียนจะนําไปบริจาคให

การรับของหายที่อาคารธุรการจะตองมีการลงชื่อสง – ลงชื่อรับสิ่งของนั้นดวย

การติดตอระหวางโรงเรียนและผูปกครอง 
การติดตอระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนั้น ทางโรงเรียนจะใชหนังสือราชการแจงไปยังผูปกครองโดย

นักเรียนจะตองเขาแถวหนายูนิทใหเปนระเบียบแลวเดินแถวไปยังยูนิทที่จะเรียนวิชานั้น ๆ อยางเปน

กับอาจารยทุกครั้งที่พบกัน ในขณะท่ี 
เดินแถวนักเรียนไมตองหยุดไหวอาจารย แตใหเดินสวนทางไปโดยนักเรียนจะกมศีรษะและคอมตัวเล็กนอยเปน

ในกรณีที่นักเรียนจะตองกลับบานกอนถึงเวลาเลิกเรียน ขอใหผูปกครองเปนผูมารับและขออนุญาตจาก

เชน นักเรียนตองกลับบาน

โรงเรียนอนุญาตใหนักเรียนซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากรานคาในโรงเรียนเทานั้น  เพราะผานการดูแล
ดานความสะอาดจากโรงเรียน  ไมอนุญาตใหนักเรียนซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากรานคาภายนอกโรงเรียน 

นั้นไปสงที่อาคารธุรการของโรงเรียนซึ่งจะมีเจาหนาที ่

นักเรียนที่ทําสิ่งของหายใหไปขอดูสิ่งของนั้นไดที่อาคารธุรการของโรงเรียนจากเจาหนาที่และทาง
ทางโรงเรียนจะนําไปบริจาคให

ลงชื่อรับสิ่งของนั้นดวย 

ทางโรงเรียนจะใชหนังสือราชการแจงไปยังผูปกครองโดย



9.2 ในกรณีที่ผูปกครองตองติดตอกับทางโรงเรียน สามารถติดตอไดในเวลาราชการทุกวันหรือนัดเปนกรณี
ไดท่ีอาคารธุรการ (ดังระเบียบขอ 
     9.3 มีการประชาสัมพันธทางเว็บไซต 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา 
10.  การแตงกาย 
 10.1 นักเรียนชาย 
 เครื่องแบบนักเรียน : 
และปกชื่อและนามสกุลที่หนาอกดานขวา 
 ทรงผม : ไวผมดานหนายาวไมเกิน 
และไมทําสีผม   
 ชุดพละ : กางเกงวอรมสีดํา ขายาวรัดขอ เสื้อคอโปโลสีเทา ปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกนที่กระเปา
หนาอกดานซาย และปกชื่อและนามสกุลที่หนาอกดานขวา รองเทาผาใบสีขาว และถุงเทาสีขาว ทั้งนี้ใหแตงชุด
พละในวันที่เรียนพลศึกษา 

10.2  นักเรียนหญิง 
 เครื่องแบบนักเรียน : กระโปรงสีเทา เสื้อสีขาว ปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกนที่กระเปาหนาอก
ขางซายและปกชื่อนามและสกุลที่หนาอกดานขวา ถุงเทาสีขาว รองเทาหนังสีดํา
 ทรงผม : นักเรียนหญิงควรจัดทรงผมใหเรียบรอยกรณีไวผมสั้นไมควรใหผมดานหนายาวปดตา หากไว
ผมยาวใหรวบ ถักเปย หรือเก็บใหเรียบรอย ไมปลอยสยายผม และไมทําสีผม
 เครื่องประดับ : นักเรียนสามารถใชกิ๊บ โบ ยางรัดผม ที่คาดผมสีดํา หรือ สีนํ้าเงินเทานั้น
 ชุดพละ : กางเกงวอรมสีดํา ขายาวรัดขอ เสื้อคอโปโลสีเทา ปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกนที่กระเปา
หนาอกดานซาย  และปกชื่อและนามสกุล
ชุดพละในวันที่เรียนพลศึกษา 

10.3  กระเปา 
ทางโรงเรียนอนุญาตใหใชกระเปาสะพายหลัง กระเปาหิ้ว ไดตามขนาดและเหมาะสมกับนักเรียน

โดยสามารถใชสีดํา สีเทา สีนํ้าเงิน สีนํ้าตาล ทั้งนี้จะตองไมมีลวดลายบนกระ
นักเรียนตองนําอุปกรณไปเรียนวิชานอกยูนิท

10.4  การใชเครื่องประดับและของมีคา
ทางโรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนสวมเครื ่องประดับที ่มีคามาโรงเรียน เชน สรอย แหวนหรือ

เครื่องประดับตามสมัยนิยม ยกเวนนา ิกา ไมอนุญาตใหนําโทรศัพทมือถือ 
เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตาง

คูมือนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกน 

ในกรณีที่ผูปกครองตองติดตอกับทางโรงเรียน สามารถติดตอไดในเวลาราชการทุกวันหรือนัดเปนกรณี
ดังระเบียบขอ 2.3) 

มีการประชาสัมพันธทางเว็บไซต www.primary.satit.kku.ac.thและFacebook 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร) 

: กางเกงสีเทาขาสั้นเสื้อสีขาวปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกนที่กระเปาหนาอกซาย 
และปกชื่อและนามสกุลที่หนาอกดานขวา ถุงเทาสีขาวแบบยาว รองเทาผาใบหรือรองเทาหนังสีดํา

ไวผมดานหนายาวไมเกิน 6 ซม. ดานขางและทายทอยตัดสั้นพองาม ไมยาวรุงรัง

กางเกงวอรมสีดํา ขายาวรัดขอ เสื้อคอโปโลสีเทา ปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกนที่กระเปา
หนาอกดานซาย และปกชื่อและนามสกุลที่หนาอกดานขวา รองเทาผาใบสีขาว และถุงเทาสีขาว ทั้งนี้ใหแตงชุด

กระโปรงสีเทา เสื้อสีขาว ปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกนที่กระเปาหนาอก
ขางซายและปกชื่อนามและสกุลที่หนาอกดานขวา ถุงเทาสีขาว รองเทาหนังสีดํา 

นักเรียนหญิงควรจัดทรงผมใหเรียบรอยกรณีไวผมสั้นไมควรใหผมดานหนายาวปดตา หากไว
ก็บใหเรียบรอย ไมปลอยสยายผม และไมทําสีผม 

นักเรียนสามารถใชกิ๊บ โบ ยางรัดผม ที่คาดผมสีดํา หรือ สีนํ้าเงินเทานั้น
กางเกงวอรมสีดํา ขายาวรัดขอ เสื้อคอโปโลสีเทา ปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกนที่กระเปา

หนาอกดานซาย  และปกชื่อและนามสกุลที่หนาอกดานขวา รองเทาผาใบสีขาว และถุงเทาสีขาว ทั้งนี้ใหแตง

ทางโรงเรียนอนุญาตใหใชกระเปาสะพายหลัง กระเปาหิ้ว ไดตามขนาดและเหมาะสมกับนักเรียน
โดยสามารถใชสีดํา สีเทา สีนํ้าเงิน สีนํ้าตาล ทั้งนี้จะตองไมมีลวดลายบนกระเปา และควรใชกระเปาผาเมื่อ
นักเรียนตองนําอุปกรณไปเรียนวิชานอกยูนิท 

การใชเครื่องประดับและของมีคา 
ทางโรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนสวมเครื ่องประดับที ่มีคามาโรงเรียน เชน สรอย แหวนหรือ

เครื่องประดับตามสมัยนิยม ยกเวนนา ิกา ไมอนุญาตใหนําโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร ไอแพดแท็บเล็ต และ
เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆมาโรงเรียน 
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ในกรณีที่ผูปกครองตองติดตอกับทางโรงเรียน สามารถติดตอไดในเวลาราชการทุกวันหรือนัดเปนกรณี 

Facebook โรงเรียนสาธิต

กางเกงสีเทาขาสั้นเสื้อสีขาวปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกนที่กระเปาหนาอกซาย 
ถุงเทาสีขาวแบบยาว รองเทาผาใบหรือรองเทาหนังสีดํา 

ดานขางและทายทอยตัดสั้นพองาม ไมยาวรุงรัง(รองทรงสูง)

กางเกงวอรมสีดํา ขายาวรัดขอ เสื้อคอโปโลสีเทา ปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกนที่กระเปา
หนาอกดานซาย และปกชื่อและนามสกุลที่หนาอกดานขวา รองเทาผาใบสีขาว และถุงเทาสีขาว ทั้งนี้ใหแตงชุด

กระโปรงสีเทา เสื้อสีขาว ปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกนที่กระเปาหนาอก 

นักเรียนหญิงควรจัดทรงผมใหเรียบรอยกรณีไวผมสั้นไมควรใหผมดานหนายาวปดตา หากไว

นักเรียนสามารถใชกิ๊บ โบ ยางรัดผม ที่คาดผมสีดํา หรือ สีนํ้าเงินเทานั้น 
กางเกงวอรมสีดํา ขายาวรัดขอ เสื้อคอโปโลสีเทา ปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกนที่กระเปา

ที่หนาอกดานขวา รองเทาผาใบสีขาว และถุงเทาสีขาว ทั้งนี้ใหแตง

ทางโรงเรียนอนุญาตใหใชกระเปาสะพายหลัง กระเปาหิ้ว ไดตามขนาดและเหมาะสมกับนักเรียน 
เปา และควรใชกระเปาผาเมื่อ

ทางโรงเรียนไมอนุญาตใหนักเรียนสวมเครื ่องประดับที ่มีคามาโรงเรียน เชน สรอย แหวนหรือ
คอมพิวเตอร ไอแพดแท็บเล็ต และ
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เครื่องแบบนักเรียนชาย 
เสื้อเสื้อเชิ้ต สีขาวแขนสั้น ไมใสสาบหนา

ผาอกตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเปาที่หนาอกดายซายบน
กระเปาปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกนดานขวาปก ชื่อ
ดวยไหมสีเทาแก ชายเสื้อใหยาวจากเอวลงมาอยางนอย 

กางเกงกางเกงขาสั้นสีเทาแกแบบสุภาพไมมีหู
ขอบกางเกง ใชขอเกี่ยว 

รองเทารองเทาหุมสนสีดํา 
ถุงเทาถุงเทาสีขาวลวน  ไมพับ

 
การแตงกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

เครื่องแบบพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เครื่องแบบนักเรียนหญิง 
 เสื้อ เสื้อสีขาวแขนสั้น ปกคอบัวผาอกตลอดเสื้อปลอยตรง 
ติดกระดุมสีขาว หนาอกดานซายปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกน 
ดานขวาปก ชื่อ-นามสกุลดวยไหมสีเทาแก 

กระโปรงกระโปรงสีเทาแก ดานหนาและดานหลังจีบดาน
ละ 4 จีบ ไมตองเดินเกล็ดยาวพอสมควร

รองเทารองเทาหนัง  หุมสนสีดํา  
ถุงเทาสีขาวลวนแบบยาวและพับลงใหเรียบรอย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร)    

เสื้อเชิ้ต สีขาวแขนสั้น ไมใสสาบหนา 
ผาอกตลอด ติดกระดุมสีขาว มีกระเปาที่หนาอกดายซายบน 
กระเปาปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกนดานขวาปก ชื่อ-นามสกุล  
ดวยไหมสีเทาแก ชายเสื้อใหยาวจากเอวลงมาอยางนอย 6 นิ้ว 

กางเกงขาสั้นสีเทาแกแบบสุภาพไมมีหู 

ถุงเทาสีขาวลวน  ไมพับ 

�เสื้อคอปกโปโลสีเทา ปกตรามหาวิทยาลัย
ขอนแกนดวยไหมสีแสดที่กระเปาบนหนาอกซาย
และปกชื่อและนามสกุลบนหนาอกขวา
�กางเกงวอรมสีดําขายาวแบบรัดขอ
�รองเทาผาใบสีขาว ไมมีลวดลาย 
�ถุงเทาสีขาว 
หมายเหตุ เครื่องแบบพลศึกษาของนักเรียนชาย
และนักเรียนหญิง และเครื่องใชทุกชิ้นใหปกหรือ
เขียนชื่อนักเรียนดวยปากกาเคมี 
 

สีขาวแขนสั้น ปกคอบัวผาอกตลอดเสื้อปลอยตรง  
ติดกระดุมสีขาว หนาอกดานซายปกตรามหาวิทยาลัยขอนแกน  

สกุลดวยไหมสีเทาแก  
กระโปรงสีเทาแก ดานหนาและดานหลังจีบดาน

จีบ ไมตองเดินเกล็ดยาวพอสมควร 
รองเทาหนัง  หุมสนสีดํา  มียางรัด 

สีขาวลวนแบบยาวและพับลงใหเรียบรอย 

ทา ปกตรามหาวิทยาลัย 
ไหมสีแสดที่กระเปาบนหนาอกซาย 

สกุลบนหนาอกขวา 
กางเกงวอรมสีดําขายาวแบบรัดขอ 
รองเทาผาใบสีขาว ไมมีลวดลาย  

เครื่องแบบพลศึกษาของนักเรียนชาย
และนักเรียนหญิง และเครื่องใชทุกชิ้นใหปกหรือ



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

�เสื้อยืดกีฬาสีของนักเรียน
� ชายเสื้อเขาขางในใหเรียบรอย
�กางเกงวอรมสีดําขายาวแบบรัดขอ
�รองเทาผาใบสีขาว
�ถุงเทาสีขาว 

คูมือนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแกน 

เนตรนาร ี

ลูกเสือสามัญ ยูนิทอี – ยูนิทเอฟ 
หมวก หมวกปกสีกากี พับขาง มีเครื่องหมายหนาเสือติดดอกจัน
 ขางหมวก 
เสื้อ สีกากี อกขวาปกชื่อสกุลดวยสีเหลืองพ้ืนดํา ไหลขวาปกปายชื่อ
 โรงเรียนไหลซายปกปาย “จังหวัดขอนแกน
กางเกง สีเดียวกับเสื้อ มีกระเปา 2 ขาง มีหูรอยเข็มขัด
ผาผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว ดานฐานยาว 
 สีตามเขตการศึกษา ดานหลังติดเค
 ตราพระธาตุขามแกน) ใชหวงสวมตราลูกเสือ
เข็มขัด เข็มขัดหนังสีน้ําตาล กวางไมเกิน 3 
 สีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติภายในกรอบชอ
 ชัยพฤกษ ดานลางมีคติพจนลูกเสือ 
ถุงเทา   ถุงเทาสีกากี   
รองเทา รองเทาผาใบสีน้ําตาลแก ไมมีลวดลาย
 

ยืดกีฬาสีของนักเรียน 
ชายเสื้อเขาขางในใหเรียบรอย 

กางเกงวอรมสีดําขายาวแบบรัดขอ 
รองเทาผาใบสีขาว ไมมีลวดลาย  
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หมวกปกสีกากี พับขาง มีเครื่องหมายหนาเสือติดดอกจัน 

อกขวาปกชื่อสกุลดวยสีเหลืองพ้ืนดํา ไหลขวาปกปายชื่อ 
จังหวัดขอนแกน”   
ขาง มีหูรอยเข็มขัด 

รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว ดานฐานยาว 100 ซม.  ดานตั้งยาว 75 ซม.  
สีตามเขตการศึกษา ดานหลังติดเครื่องหมายจังหวัด (สีเลือดหมู,  

ตราลูกเสือ 
3 ซม. หัวเข็มขัดทําดวยโลหะ 

สีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแหงชาติภายในกรอบชอ 
ชัยพฤกษ ดานลางมีคติพจนลูกเสือ “เสียชีพอยาเสียสัตย”   

รองเทาผาใบสีน้ําตาลแก ไมมีลวดลาย 
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เนตรนารีสามัญ  ยูนิทอี
หมวก
เสื้อ 

กระโปรง
ผาผูกคอ
 
 
เข็มขัด
ถุงเทา
รองเทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร)    

 
 
 

เนตรนารีสามัญ  ยูนิทอี– ยูนิทเอฟ 
หมวก สีเขียวไมพับจีบหลัง มีเข็มเครื่องหมายเนตรนารีติดอยูที่หนาหมวก
เสื้อ  สีเขียวอกขวาปกชื่อ-สกุลสีเหลืองพื้นดํา อกซายติดเข็มเนตรนารี  

 ไหลขวาปกปายชื่อโรงเรียน  ไหลซายปกปายจังหวัดขอนแกน
กระโปรง สีเดียวกับเสื้อ 
ผาผูกคอ รูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว ดานฐานยาว 100 ซม. 
 สีตามเขตการศึกษา ดานหลังติดเครื่องหมายจังหวัด 
 ตราพระธาตุขามแกน) ใชหวงสวมตราเนตรนารี
เข็มขัด เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทอง สัญลักษณเนตรนารี
ถุงเทา สีขาวยาวพับลงใหสั้นอยางเรียบรอย 
รองเทา รองเทาหนังสีดํา (รองเทานักเรียน) 

สีเขียวไมพับจีบหลัง มีเข็มเครื่องหมายเนตรนารีติดอยูที่หนาหมวก 
สกุลสีเหลืองพื้นดํา อกซายติดเข็มเนตรนารี   

ไหลขวาปกปายชื่อโรงเรียน  ไหลซายปกปายจังหวัดขอนแกน

. ดานตั้งยาว 75 ซม.  
ดานหลังติดเครื่องหมายจังหวัด (สีเลือดหมู,  

เนตรนารี 
เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทอง สัญลักษณเนตรนารี 


