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ประกาศระเบียบโรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี
ว่าด้วยทรงผมและเครือ่งแต่งกายของนักเรียน 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
________________________________ 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวัง นนทบุรี ว่าด้วยทรงผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียน ให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียน สุภาพเรียบร้อย
สง่างาม เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑                    
และระเบียบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๔                 
จึงได้ก าหนดระเบียบดังต่อไปนี้ 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  ว่าด้วยทรงผม                     
และเครื่องแต่งกายนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ซึ่งโรงเรียน             
จะท าการตรวจแนะน าเรื่องทรงผม และเครื่องแต่งกายนักเรียนทุกวัน โดยการตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย
นักเรียน แบบเข้มทั้งระบบจะด าเนินการในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน 
 

หมวด ๒ 
ทรงผมและเครื่องแต่งกายนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น 

ข้อ ๔ ทรงผม ตัดผมทรงนักเรียนหรือแบบรองทรงสูงเปิดข้าง ด้านข้างยาวไม่เกิน ๑ ซ.ม. ด้านหน้า
และด้านบนยาวไม่เกิน ๕ ซ.ม. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผมทุกชนิด 

ข้อ ๕ เสื้อ เป็นแบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่มีจุดลายในตัว ไม่บาง ไม่แลดูเป็นมัน ผ่าอกตลอดใช้
กระดุมขาวแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. สาบเสื้อ กว้าง ๓ ซ.ม. แขนสั้นเหนือข้อศอก  

- ปักสัญลักษณ์ นมร. ห.ว.น. เหนืออกเสื้อด้านขวา  
- ปักชื่อ-สกุล ไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ ด้วยด้ายสีน้ าเงินเข้ม ขนาด ๐.๘ ซ.ม. เหนืออกเสื้อด้านซ้าย

เหนือกระเป๋าตรงกับสัญลักษณ์ นมร.  
- ปักเครื่องหมายบอกระดับชั้น วงกลมสีแดง ให้มีขนาดกว้าง ๐.๕ ซ.ม. ตามแนวนอนของตะเข็บ

ปกเสื้อด้านซ้าย (เริ่มปีการศึกษา 2564) 
- สวมเสื้อ ให้ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง และต้องให้มองเห็นเข็มขัดได้รอบเอวกางเกง 

ข้อ ๖ กางเกง เป็นผ้าสีด าเนื้อเรียบ ขนาดวัดได้เมื่อยืนตรงปลายขากางเกงจะอยู่เหนือเข่าพ้นจาก
กึ่งกลางลูกสะบ้าไม่เกิน ๕ ซ.ม. ส่วนกว้างของชายกางเกงห่างจากขาประมาณ ๘-๑๐ ซ.ม. เมื่อวัดตามส่วนของ
ขนาดขาโดยรอบปลายขาพับชายเข้าข้างในกว้างประมาณ ๔.๕ ซ.ม. ผ่าด้านหน้าใช้ซิปซ่อน ไว้ในสาบมีกระเป๋า
ด้านข้างตามตะเข็บข้างละ ๑ ใบ  ไม่มีกระเป๋าหลัง  ด้านหน้ามีจีบข้างละ ๒ จีบ หูกางเกงกว้างประมาณ  ๑ ซ.ม. 
มี ๖-๗ หู  ติดเป็นระยะที่ขอบกางเกงส าหรับร้อยเข็มขัดขนาดกว้าง  ๔ ซ.ม. ความยาวของกระเป๋ากางเกงมีขนาด
พอสมควรไม่ตึงจนเกินไป  สวมกางเกงทับชายเสื้อให้เรียบร้อย 
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ข้อ ๗  เข็มขัด 
- หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินรูปสี่เหลียมผืนผ้ามุมมน   
- สายเข็มขัดเป็นหนังหรือยางสีด า ขนาดกว้าง  ๔ ซ.ม. เจาะรูแถวเดียว ไม่มีลวดลายหรือตัวอักษร  
- เวลาคาดต้องร้อยเข็มขัดไว้ในหูกางเกงทุกหู และให้พอดีกับขนาดเอว 

ข้อ ๘  ถุงเท้าสั้น สีขาว ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
ข้อ ๙ รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีด าล้วน ชนิดผูกเชือก ขอบสีเดียวกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย 
ข้อ ๑๐ ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ ที่มีตัวเรือนและสายนาฬิกาสีสุภาพ 
ข้อ ๑๑ เล็บ ตัดสั้นและสะอาดอยู่เสมอ ไม่ไว้เล็บหรือทาสีเล็บหรือตกแต่งสีเล็บ 

 

หมวด ๓ 
ทรงผมและเครื่องแต่งกายนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น 

ข้อ ๑๒ ทรงผม ไว้ได้ ๒ แบบคือ 
 ๑๒.๑  ผมสั้น ปลายผมยาวเสมอกัน ต่ ากว่าติ่งหูไม่เกิน ๕ ซม.ห้ามซอยสไลด์ ดัด ท าสีผม 

๑๒.๒  ผมยาว ต้องรวบผมให้เรียบร้อยหรือถักเป็นเปียเดี่ยว ยาวไม่เกิน ๔๕ ซม. โดยวัดจากก่ึงกลาง
ศีรษะด้านหลัง ผูกด้วยริบบิ้นผ้าสีน้ าตาล เท่านั้น ห้ามซอยหรือตกแต่งใดๆ ห้ามใช้ที่คาดผม หวีสับ กิ๊บติดผม (เว้น
กิบ๊เล็กสีด า) หรือเครื่องประดับผูกผมแต่งผมประเภทต่างๆ ห้ามซอยสไลด์  เซตผม ท าสีผม ต่อผม และไม่ตกแต่ง
ด้วยเครื่องประดับทุกชนิด อนญุาตให้ใช้เฉพาะกิ๊บสีด าเก็บผมให้เรียบร้อยเท่านัน้  

ข้อ ๑๓ เสื้อ ใช้ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางจนเกินไป ไม่มีลาย แม้จะเป็นลายในตัว คอเสื้อลึกพอสวมศีรษะ               
ได้สะดวก สาบเสื้อตลบเข้าข้างในมีปกขนาด ๑๐-๑๒ ซ.ม. ใช้ผ้าสองชั้นเย็บแบบเข้าถ้ า ปลายแขนยาวเหนือ
ข้อศอก ๕ ซ.ม. ปลายแขนจีบข้างละ ๖ จีบ ประกอบด้วยผ้าสองชั้นกว้าง ๓ ซ.ม. ความยาวของเสื้อเมื่อยืนตรง
ชายเสื้อจะห่างจากข้อมือ ๘-๑๐ ซ.ม. ชายเสื้อด้านล่างมีรอยพับไม่เกิน ๓ ซ.ม. ขนาดตัวเสื้อตั้งแต่แขน                   
ถึงขอบล่าง มีความกว้างพอเหมาะกับตัวเสื้อ  

- ปักสัญลักษณ์ นมร. ห.ว.น. เหนืออกเสื้อด้านขวา  
- ปักชื่อ-สกุล ไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ ด้วยด้ายสีน้ าเงินเข้ม ขนาด ๐.๘ ซ.ม. เหนืออกเสื้อด้านซ้าย 

ตรงกับสัญลักษณ์ นมร.  
- ปักเครื่องหมายบอกระดับชั้น วงกลมสีแดง ให้มีขนาดกว้าง ๐.๕ ซ.ม. ตามแนวนอนของตะเข็บ

ปกเสื้อด้านซ้าย (เริ่มปีการศึกษา 2564) 
- ขอบเสื้อล่างด้านหน้าข้างขวาติดกระเป๋าขนาดกว้าง ๔-๙ ซ.ม. ยาว ๗-๑๐ ซ.ม. ตามส่วนของขนาดเสื้อ 

ปากกระเป๋าพับเป็นริมกว้างไม่เกิน ๒ ซ.ม.  
ข้อ ๑๔ เสื้อชั้นใน ใช้สีขาว สีเนื้อ ไม่มีลวดลาย ต้องใส่เสื้อทับบังทรงสีขาวล้วน ให้มีลักษณะสุภาพ

เรียบร้อย  
ข้อ ๑๕ คอซอง ใช้ผูกคอเสื้อด้วยคอซองชนิดผูกส าเร็จรูปสีกรมท่า 
ข้อ ๑๖ กระโปรง ใช้ผ้าโทเรสีน้ าเงินเข้มหรือสีกรมท่าหนา ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลัง        

จับจีบกลางความกว้างประมาณ ๓-๔ นิ้ว ตามความเหมาะสม และจับจีบด้านข้างลึกทั้งซ้ายและขวา ข้างละ ๓ จีบ 
โดยหันจีบออกด้านข้าง เย็บจีบจากใต้ขอบกระโปรงลงมาประมาณ ๖-๑๒ ซม. กระโปรงยาวเพียงคลุมเข่า
หรือจากก่ึงกลางสะบ้าลงไป ไม่เกิน ๑๐ ซม. 

ข้อ ๑๗ ถุงเท้าสั้น  สีขาว ตามที่โรงเรียนก าหนด 
ข้อ ๑๘ รองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้น มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซ.ม. ไม่มีลวดลาย   
ข้อ ๑๙ ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ ที่มีตัวเรือนและสายนาฬิกาสีสุภาพ    

 ข้อ ๒๐ เล็บ ตัดสั้นและสะอาดอยู่เสมอ ไม่ไว้เล็บหรือทาสีเล็บหรือตกแต่งสีเล็บ 
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หมวด ๔ 
   ทรงผมและเครื่องแต่งกายนักเรียนชาย ม.ปลาย 
 ข้อ ๒๑ ทรงผม ตัดผมทรงนักเรียนหรือแบบรองทรงสูงเปิดข้าง ด้านข้างยาวไม่เกิน ๑ ซ.ม. ด้านหน้า
และด้านบนยาวไม่เกิน ๙ ซ.ม. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผมทุกชนิด  

ข้อ ๒๒ เสื้อ เป็นแบบเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่มีจุดลายในตัว ไม่บาง ไม่แลดูเป็นมัน ผ่าอกตลอดใช้
กระดุมขาวแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซ.ม. สาบเสื้อ กว้าง ๓ ซ.ม. แขนสั้นเหนือข้อศอก  

- ปักสัญลักษณ์ นมร. ห.ว.น. เหนืออกเสื้อด้านขวา และติดเข็ม ส.ก.เหนือสัญลักษณ์ นมร. 
- ปักชื่อ-สกุล ไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ ด้วยด้ายสีน้ าเงินเข้ม ขนาด ๐.๘ ซ.ม. เหนืออกเสื้อด้านซ้าย

เหนือกระเป๋าตรงกับสัญลักษณ์ นมร.  
- ปักเครื่องหมายบอกระดับชั้น วงกลมสีน้ าเงินเข้ม ให้มีขนาดกว้าง ๐.๕ ซ.ม. ตามแนวนอนของ

ตะเข็บปกเสื้อด้านซ้าย (เริ่มปีการศึกษา 2564) 
- สวมเสื้อ ให้ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง และต้องให้มองเห็นเข็มขัดได้รอบเอวกางเกง 

ข้อ ๒๓ กางเกง ผ้าสีด าเนื้อเรียบ ขนาดของกางเกงวัดได้เมื่อยืนตรง ปลายขากางเกงจะอยู่เหนือ
กึ่งกลางเข่าไม่เกิน ๕ ซม. ส่วนกว้างของชายขากางเกง ห่างจากขาประมาณ ๘-๑๐ ซม. ปลายขากางเกง                 
พับเข้าข้างใน ๔-๕ ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ซิบซ่อนไว้ในสาบ มีกระเป๋าด้านข้างตามตะเข็บ ข้างละ ๑ ใบ       
ไม่มีกระเป๋าหลัง ด้านหน้ามีจีบข้างละ ๒ จีบ หูกางเกงกว้างประมาณ ๑ ซม. มีหูกางเกง ๖-๗ หู ติดเป็นระยะ
รอบขอบกางเกง ไว้ร้อยเข็มขัดขนาดกว้างประมาณ ๔-๕ ซม. ความยาวของเป้ากางเกง มีขนาดพอดี                 
ไม่ตึงจนเกินไป เวลาสวมให้ทับขายเสื้อให้เรียบร้อย 
 ข้อ ๒๔ เข็มขัด 

- หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินรูปสี่เหลียมผืนผ้ามุมมน   
- สายเข็มขัดเป็นหนังหรือยางสีด า ขนาดกว้าง  ๔ ซ.ม. เจาะรูแถวเดียว ไม่มีลวดลายหรือตัวอักษร  
- เวลาคาดต้องร้อยไว้ในหูกางเกงทุกหู และให้พอดีกับขนาดเอว  

ข้อ ๒๕ ถุงเท้าสั้น สีขาว ตามที่โรงเรียนก าหนด 
 ข้อ ๒๖ รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นสีด าล้วน ชนิดผูกเชือก ขอบสีเดียวกับรองเท้า ไม่มีลวดลาย 

ข้อ ๒๗ ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ ที่มีตัวเรือนและสายนาฬิกาสีสุภาพ     
 ข้อ ๒๘ เล็บ ตัดสั้นและสะอาดอยู่เสมอ ไม่ไว้เล็บหรือทาสีเล็บหรือตกแต่งสีเล็บ 
 

หมวด ๕ 
ทรงผมและเครื่องแต่งกายนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ ๒๙ ทรงผม ไว้ได้ ๒ แบบคือ 
 ๒๙.๑  ผมสั้น ปลายผมยาวเสมอกัน ต่ ากว่าติ่งหูไม่เกิน ๕ ซม.ห้ามซอยสไลด์ ดัด ท าสีผม 

๒๙.๒  ผมยาว ต้องรวบผมให้เรียบร้อยหรือถักเป็นเปียเดี่ยว ยาวไม่เกิน ๔๕ ซม. โดยวัดจากก่ึงกลาง
ศีรษะด้านหลังผูกด้วยริบบิ้นผ้าสีน้ าตาล เท่านั้น ห้ามซอยหรือตกแต่งใดๆ ห้ามใช้ที่คาดผม หวีสับ กิ๊บติดผม 
(เว้นกิ๊บเล็กสีด า) หรือเครื่องประดับผูกผมแต่งผมประเภทต่างๆ ห้ามซอยสไลด์ เซตผม ท าสผีม ต่อผม และไม่ตกแต่ง
เครื่องประดับใด ๆ อนุญาตใหใ้ช้เฉพาะกิ๊บสีด าเก็บผมให้เรยีบร้อยเท่านั้น  

ข้อ ๓๐ เสื้อ ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยง ไม่มีจุดลายในตัว ไม่บาง ไม่แลดูเป็นมัน เป็นเสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ่าอกตลอด 
ใช้กระดุมกลมขาวแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม. สาบเสื้อตลบเข้าข้างในกว้าง ๓ ซม.แขนเสื้อยาวเหนือ
ศอกเล็กน้อย ปลายแขนจีบ ตัวเสื้อขนาดพอดีตัว 
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- ปักสัญลักษณ์ นมร. ห.ว.น. เหนืออกเสื้อด้านขวา และติดเข็ม ส.ก.เหนือสัญลักษณ์ นมร. 
- ปักชื่อ-สกุล ไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ ด้วยด้ายสีน้ าเงินเข้ม ขนาด ๐.๘ ซ.ม. เหนืออกเสื้อด้านซ้าย 

ตรงกับสัญลักษณ์ นมร.  
- ปักเครื่องหมายบอกระดับชั้น วงกลมสีน้ าเงินเข้ม ให้มีขนาดกว้าง ๐.๕ ซ.ม. ตามแนวนอนของ

ตะเข็บปกเสื้อด้านซ้าย (เริ่มปีการศึกษา 2564) 
- สวมเสื้อให้ชายเสื้อสอดไว้ในกระโปรงตลอดเวลา ให้มองเห็นเข็มขัดได้รอบเอวกระโปรง  

ข้อ ๓๑ เสื้อชั้นใน ใช้สีขาว สีเนื้อ ไม่มีลวดลาย ต้องใส่เสื้อทับบังทรงสีขาวล้วน ให้มีลักษณะสุภาพ
เรียบร้อย  
 ข้อ ๓๒ กระโปรง ใช้ผ้าโทเรสีน้ าเงินเข้มหรือสีกรมท่าหนา ไม่มีลวดลาย ด้านหน้าและด้านหลัง         
จับจีบกลางความกว้างประมาณ ๓-๔ นิ้ว ตามความเหมาะสม และจับจีบด้านข้างลึกทั้งซ้ายและขวา ข้างละ ๓ จีบ 
โดยหันจีบออกด้านข้าง เย็บจีบจากใต้ขอบกระโปรงลงมาประมาณ ๖-๑๒ ซม. กระโปรงยาวเพียงคลุมเข่า
หรือจากก่ึงกลางสะบ้าลงไป ไม่เกิน ๑๐ ซม. 
   ข้อ ๓๓ เข็มขัด 

- หัวเข็มขัดเป็นรูปสี่เหลียมผืนผ้าหุ้มด้วยหนังสีด า   
- สายเข็มขัดเป็นหนังเรียบหรือยางสีด า ไม่มีลวดลายหรือเครื่องหมายการค้า ห้ามใช้เข็มขัด         

ชนิดหนังแก้วสีด า ขนาดกว้าง  ๓-๔ ซ.ม. เจาะรูแถวเดียว มีปลอกหนังขนาดกว้าง ๑ ซม.                    
ส าหรับสอดปลายเข็มขัด  

- เวลาคาดให้เก็บปลายเข็มขัดให้เรียบร้อย ห้ามใช้เครื่องประดับติดเข็มขัดทุกชนิด 
   ข้อ ๓๔ ถุงเท้าสั้น สีขาว ตามที่โรงเรียนก าหนด 

ข้อ ๓๕ รองเท้าหนังแบบหุ้มส้นสีด า มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. ไม่มีลวดลาย 
ข้อ ๓๖ ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ ที่มีตัวเรือนและสายนาฬิกาสีสุภาพ     

 ข้อ ๓๗ เล็บ ตัดสั้นและสะอาดอยู่เสมอ ไม่ไว้เล็บหรือทาสีเล็บหรือตกแต่งสีเล็บ 
 

หมวด ๖ 
เครื่องแต่งกายชุดพลศกึษา ม.ต้น และ ม.ปลาย 

 ข้อ ๓๘ เสื้อ ใช้เสื้อโปโล ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด ที่หน้าอกด้านซ้ายติดกระเป๋าที่มีตราสัญลักษณ์             
ของโรงเรียน ด้านขวาปัก ชื่อ-สกุล ไม่ต้องมีค าน าหน้าชื่อ-สกุล ขนาด ๐.๘ ซม. ด้วยไหมสีน้ าตาลเข้ม                        
ปักเครื่องหมายบอกระดับชั้น ปักเครื่องหมาย ม.ต้น วงกลมสีแดง ม.ปลาย วงกลมสีน้ าเงิน บอกระดับโดย    
ให้มีขนาดกว้าง ๐.๕ ซ.ม. ตามแนวนอนของตะเข็บปกเสื้อด้านซ้าย 
 ข้อ ๓๙ กางเกง ใช้กางเกงวอร์ม ผ้ายืดสีน้ าตาลขลิบเหลือง ตามแบบท่ีโรงเรียนก าหนด 
 ข้อ ๔๐ รองเท้า 
  - นักเรียนหญิง เป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีขาวล้วน ชนิดผูกเชือก พื้นเรียบไม่มีแถบสีต่างๆ  
  - นักเรียนชาย เป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีด าล้วน ชนิดผูกเชอืก พ้ืนเรียบไม่มีแถบสีต่างๆ  
 ข้อ ๔๑ ถุงเท้าสั้น สีขาว ตามแบบที่โรงเรียนก าหนด 
  

 ให้รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
(นายรังสิมันต์  ยาละ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 


