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12 March 2014 
 
Dear Parents 

House Shirts and School Uniform Policy 
 
As a way of fostering greater House unity, and because most House competitions are held on a 
Friday, it has been decided that all pupils will wear their House shirts every Friday from now on, 
starting from Friday 14 March.  
 
House shirts should be worn with normal school trousers and shoes for boys, and skirts and 
shoes for girls. Casual clothes and training shoes are not acceptable. 
 
I would also like to take this opportunity to remind parents of the school uniform policy for the 
school. The following specific regulations apply: 
 

 Shirts must be tucked in (except for girls' tailored blouses) with all buttons done up. 
 Boys’ trousers must be worn with an appropriate dark coloured belt, buckled at the waist.  
 School hoodies may be worn when the weather is cold. 
 Girls’ skirts must be knee length or just above. 
 Shoes (plain black leather or leather looking) must be clean and polished. 
 Hair should be neat and tidy and of a natural colour. Colouring and extreme styles are 

not acceptable. Girls’ long hair must be tied back if requested by a teacher. Boys’ hair 
must be kept to a reasonable length. Extreme haircuts of any style are not acceptable. If 
requested by the school, a student will modify their hairstyle. 

 Jewellery (beyond the wearing of a wristwatch) is permitted within clearly defined limits 
regardless of gender: 

Maximum of: 2 stud (not pendant) earrings 
     1 necklace 
     1 bracelet 

 When in uniform, girls may wear clear nail varnish only. 
 Girls below the Sixth Form must not wear make up. Sixth Form girls may only wear 

subtle make up with school uniform. 
 Henna may be worn if appropriate for religious or cultural reasons. 

 
We ask for your support in maintaining high standards of dress at Bromsgrove. 
 
Yours faithfully 
 
 
 
J Swan 
Deputy Headmaster 
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วนัที่ 12 มีนาคม 2557 
เรียน  ท่านผูป้กครอง 

การสวมใส่เส้ือพละตามสีประจ าบ้านและชุดเคร่ืองแบบนักเรียน 
 ทางโรงเรียนขอแจง้ใหท่้านผูป้กครองทราบวา่ เน่ืองจากจะมีการแข่งขนัเก็บคะแนนประจ าบา้นภายในโรงเรียนเกิดข้ึน เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงสีประจ าบา้นของตนเอง และโดยส่วนใหญ่จะมีการแข่งขนัในวนัศุกร์ ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นว่า 
นกัเรียนทุกคนควรสวมใส่เส้ือกีฬาสีของตนเองในทุกๆวนัศุกร์ นบัตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 14 มีนาคม 2557 น้ีเป็นตน้ไป 
 การสวมเส้ือพละตามสีประจ าบา้นนั้น เดก็นกัเรียนชายควรใส่คู่กบักางเกงขายาวของโรงเรียนและรองเทา้นักเรียนชาย ส่วนเด็ก
นกัเรียนหญิงใส่คู่กบักระโปรงและรองเทา้นกัเรียนหญิง ชุดล าลองและรองเทา้กีฬาไม่อนุญาตใหน้กัเรียนสวมใส่ 
 ทางโรงเรียนขอใช้โอกาสน้ี เพ่ือเน้นย  ้ าและช้ีแจงถึง การแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบนักเรียน ตามกฏระเบียบของโรงเรียน 
ดงัต่อไปน้ี : 

 เส้ือตอ้งใส่อยูใ่นกางเกง (ยกเวน้ในกรณีนกัเรียนหญิง) และตอ้งติดกระดุมทุกเมด็ 
 นกัเรียนชาย ควรใส่เขม็ขดัสีเขม้ท่ีเหมาะสม และรัดเขม็ขดัท่ีบริเวณเอว 
 เส้ือกนัหนาวโรงเรียน ควรสวมใส่ในช่วงอากาศหนาว 
 นกัเรียนหญิง ควรใส่กระโปรงท่ีความยาวเท่ากบัหวัเข่า หรือเหนือกวา่เลก็นอ้ย 
 รองเทา้ (ควรเป็นหนงัสีด าหรือท่ีดูเหมือนหนงั) ซ่ึงควรดูแลท าความสะอาด และขดัรองเทา้สม ่าเสมอ 
 ผม ควรมดัให้เรียบร้อย ไม่รุ่มร่าม และเป็นสีผมธรรมชาติ โรงเรียนไม่อนุญาตให้ท  าสีผมและท าผมทรงต่างๆ ผมของ

นักเรียนหญิงท่ีไวผ้มยาวควรมดัผมไวท่ี้ดา้นหลงัให้เรียบร้อยตามท่ีคุณครูไดช้ี้แจง ผมของนักเรียนชายควรตดัให้อยู่ใน
ความยาวท่ีเหมาะสม ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ตดัผมในรูปทรงต่างๆ มิฉะนั้น คุณครูจะสามารถแจง้ให้นักเรียนเปล่ียน
ทรงผมได ้

 เคร่ืองประดบั (ท่ีนอกเหนือจาก การสวมใส่นาฬิกาขอ้มือ) จะไดรั้บอนุญาต ภายในขอบเขตท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี :  
 การสวมต่างหู 2 ขา้ง (ไม่เป็นจ้ี) 
 การสวมสร้อยคอ 1 เส้น 
 การสวมสร้อยขอ้มือ 1 เส้น 

 เม่ืออยูใ่นเคร่ืองแต่งกายนกัเรียน นกัเรียนหญิงไม่อนุญาตใหท้าสีเลบ็ 
 นักเรียนหญิงท่ีอยู่ต  ่ากว่าชั้นปีท่ี 12 และ 13 ไม่อนุญาตให้แต่งหน้า  นักเรียนหญิงชั้นปีท่ี 12 และ 13 อนุญาตให้แต่งหน้า

อ่อนๆเท่านั้น 
 การเพน้ทเ์ฮนน่า สามารถท าไดต้ามเหตุผลท่ีเหมาะสมทางศาสนาหรือวฒันธรรม 

 
ทางโรงเรียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านผูป้กครองท่ีช่วยกนัรักษากฏระเบียบของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
เจมส์ สวอน 
รองครูใหญ่ 
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