
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ 
เร่ือง ปฏิทินการตรวจทรงผม และเคร่ืองแต่งกายของนักเรียน                                                                                                        

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
****************************** 

 เพื่อให้การด าเนินการก ากับติดตามพฤติกรรมและการแต่งกายของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและทางราชการ สอดคล้องกับระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่า                    
ด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558) และระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วย                  
การปกครองนักเรียน ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2563  
    ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ปฏิทินการตรวจทรงผม                                      
และเครื่องแต่งกายของนักเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563” 
    ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
    ข้อ 3 ให้ก าหนดปฏิทินการตรวจทรงผม และเครื่องแต่งกายของนักเรียนประจ าภาคเรียนท่ี 2               
ปีการศึกษา 2563 ดังนี้                                                                                                    

เดือนธนัวาคม พุทธศักราช 2563 
วัน/เดือน/ป ี รายการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

25-27  
พฤศจิกายน 2563                             

รับแบบตรวจวินัยนักเรียน ทุกระดับช้ัน ครูท่ีปรึกษา ในตะกร้า 
หน้าห้องธุรการ 

30 พฤศจิกายน 
2562 

ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย
นักเรียน 

ทุกระดับช้ัน ครูท่ีปรึกษา เมื่อครูที่ปรึกษา
ด าเนินการตรวจวินัย
นักเรียนประจ าเดือน
เรียบร้อยแล้วขอความ
กรุณาน าส่งที่ตะกร้า
หน้าห้องกลุ่มอ านวยการ
ภายในวันที่ด าเนินการ
ตรวจตามปฏิทินฯ 

1 ธันวาคม 2563 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย
นักเรียน 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

2 ธันวาคม 2563 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย
นักเรียน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

3-4 ธันวาคม 2563 ติดตามผลโดยคณะกรรมการงาน
วินัยฯ 

ทุกระดับช้ัน หัวหน้าระดับ 

8 ธันวาคม 2563 ส่งผลการติดตามวินัยนักเรียน ทุกระดับช้ัน หัวหน้าระดับ 
ภายในวันท่ี  

15 ธันวาคม 2563 
สรุปผลการตรวจวินัยน าเสนอ                       
ท่านผู้อ านวยการโรงเรียน   
 
 

ทุกระดับช้ัน งานวินัยนักเรียน 



หน้าท่ี 2 

เดือนมกราคม พุทธศักราช 2564 
วัน/เดือน/ป ี รายการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

28-30 
ธันวาคม 2563 

รับแบบตรวจวินัยนักเรียน ทุกระดับช้ัน ครูท่ีปรึกษา ในตะกร้า 
หน้าห้องธุรการ 

4 มกราคม 2564 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย
นักเรียน 

ทุกระดับช้ัน ครูท่ีปรึกษา เมื่อครูที่ปรึกษา
ด าเนินการตรวจวินัย
นักเรียนประจ าเดือน
เรียบร้อยแล้วขอความ
กรุณาน าส่งที่ตะกร้า
หน้าห้องกลุ่มอ านวยการ
ภายในวันที่ด าเนินการ
ตรวจตามปฏิทินฯ 

5 มกราคม 2564 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย
นักเรียน 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

6 มกราคม 2564 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย
นักเรียน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

7-8 มกราคม 2564 ติดตามผลโดยคณะกรรมการงาน
วินัยฯ 

ทุกระดับช้ัน หัวหน้าระดับ 

12 มกราคม 2564 ส่งผลการติดตามวินัยนักเรียน ทุกระดับช้ัน หัวหน้าระดับ 
ภายในวันท่ี  

15 มกราคม 2564 
สรุปผลการตรวจวินัยน าเสนอ                       
ท่านผู้อ านวยการโรงเรียน 

ทุกระดับช้ัน งานวินัยนักเรียน 

เดือนกุมภาพันธ ์พุทธศักราช 2564 
วัน/เดือน/ป ี รายการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

27-29  
มกราคม 2564 

รับแบบตรวจวินัยนักเรียน ทุกระดับช้ัน ครูท่ีปรึกษา ในตะกร้า 
หน้าห้องธุรการ 

1 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย
นักเรียน 

ทุกระดับช้ัน ครูท่ีปรึกษา เมื่อครูที่ปรึกษา
ด าเนินการตรวจวินัย
นักเรียนประจ าเดือน
เรียบร้อยแล้วขอความ
กรุณาน าส่งที่ตะกร้า
หน้าห้องกลุ่มอ านวยการ
ภายในวันที่ด าเนินการ
ตรวจตามปฏิทินฯ 

2 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย
นักเรียน 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

3 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย
นักเรียน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

4-5 กุมภาพันธ์ 
2564 

ติดตามผลโดยคณะกรรมการงาน
วินัยฯ 

ทุกระดับช้ัน หัวหน้าระดับ 

9 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลการติดตามวินัยนักเรียน ทุกระดับช้ัน หัวหน้าระดับ 
ภายในวันท่ี 

12 กุมภาพันธ์ 2564 
สรุปผลการตรวจวินัยน าเสนอ                       
ท่านผู้อ านวยการโรงเรียน 

ทุกระดับช้ัน งานวินัยนักเรียน 

เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2564 
วัน/เดือน/ป ี รายการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

24-26  
กุมภาพันธ์ 2564 

รับแบบตรวจวินัยนักเรียน ทุกระดับช้ัน ครูท่ีปรึกษา ในตะกร้า 
หน้าห้องธุรการ 

1 มีนาคม 2564 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย
นักเรียน 

ทุกระดับช้ัน ครูท่ีปรึกษา  



หน้าท่ี 3 

วัน/เดือน/ป ี รายการ ระดับชั้น ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2 มีนาคม 2564 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย

นักเรียน 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

เมื่อครูที่ปรึกษา
ด าเนินการตรวจวินัย
นักเรียนประจ าเดือน
เรียบร้อยแล้วขอความ
กรุณาน าส่งที่ตะกร้า
หน้าห้องกลุ่มอ านวยการ
ภายในวันที่ด าเนินการ
ตรวจตามปฏิทินฯ 

3 มีนาคม 2564 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย
นักเรียน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

4-5 มีนาคม 2564 ติดตามผลโดยคณะกรรมการงาน
วินัยฯ 

ทุกระดับช้ัน หัวหน้าระดับ 

9 มีนาคม 2564 ส่งผลการติดตามวินัยนักเรียน ทุกระดับช้ัน หัวหน้าระดับ 
ภายในวันท่ี 

12 มีนาคม 2564 
สรุปผลการตรวจวินัยน าเสนอ  
ท่านผู้อ านวยการโรงเรียน 

ทุกระดับช้ัน งานวินัยนักเรียน 

 ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ลงช่ือ 
(นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง) 

 รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 


