
 

 

โครงสร้างการบริหารฝ่ายกจิการพฒันานักเรียน 

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
1. นายสุรวุฒ ิ มีบุญ 
2. นายวิทธิพงษ์  วนัทา 
3. นายสมคิด  แสงอรุณ 
4. นายบัญชา  พิมพส์ังกุล 
   4.   นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ ่

 

งานกิจกรรมวันส าคัญและ 
อนุรักษ์ความเป็นไทย 

1. นายนาวกิรี  ศรนีามะ 
2. นายสมศรี  ปราศจาก 
3.นายสถิต  พงษาปาน 
4.นายโกศัลล์  จุลเหลา 
5.นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร 
6.นางสาวพิมพ์พิไล  ฤกษ์ใหญ ่
7.นางสาวพิมพ์ชนก วรินทรอ์ินทร์ 
 

 
งานส่งเสริมระเบียบวนิัยและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

1. นายยศสรัล  มลัยไธสง 
2. นายสุรวุฒิ  มีบุญ 
3. นายอภิชาติ  เนตรจนัทร ์
4. นางสาวจารุพร  พิมพา 
5. นายตรีญรัตน ์ สิมมา 
6. นายโกสัลล์  จุลเหลา 
7. นายพรมนสั  บุญหนกั 
8. หัวหน้าระดับชัน้/ครูที่ปรกึษา 
9. นางสุภาวดี วุฒิยาสาร 
10. นายจรัส  ศริิเลิศ 
11. นายสมพร  สินงาม 
12. นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ ่

 
 

งานภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง 
1.นายสุรวุฒิ  มีบุญ 
2.นายสมพร สนิงาม 
3.นางสุภาวดี วุฒิยาสาร 
4.นางธันยมัย มลัยไธสง 
5.นางสาวพิมพ์ชนก วรินทรอ์ินทร์ 

งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร 
2. นางดวงเพญ็  มีบุญ 
3. นางธันยมัย  มลัยไธสง 
4. นางสาวพิมพช์นก  วรินทรอ์ินทร ์

 

งานเวรยาม 
1.นางธันยมัย  มลัยไธสง 
2.นายบัญชา พิมพ์สังกุล (จ)   
3.นายสิทธิชัย  สรีาช  (อ) 
4.นางรัชนีกร ปุณณวรรณ์ (พ) 
5.นางสาวนนัทิยา จิตตะโคตร์ (พฤ) 
6.นายภูมินทร์   สุวรรณศรี (ศ) 
 

 
งานสารบรรณและสารสนเทศฝ่ายฯ 
1.นางธันยมัย  มลัยไธสง 
2.นางดวงเพญ็ มีบญุ 
3.นางสาวจารุพร  พิมพา 
4.นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ ่
5.นางสาวพิมพ์ชนก วรินทรอ์ินทร ์
6.นางสาวจนัทร์จริา  รินทร 

 

งานรู้จักนักเรียน 

1.นางสาวพิมพ์พิไล  ฤกษ์ใหญ ่
2. นางสาวพิมพ์ชนก วรินทรอ์ินทร ์
 

งานทีมเฉพาะกิจ 
1. นายตรีญรัตน ์ สิมมา 
2. นายสถิต  พงษาปาน 
3. นายวิทธิพงษ์  วันทา 
4. นายวัฒนา  ศรีจกัร ์
5. นายยศสรัล  มลัยไธสง 
6. นายนาวกิรี   ศรนีามะ 
7. นายสุรวุฒิ  มีบุญ 
8. นายสุรเดช  สิงห์โท 
9. นายกาลอธิบ  จิตต์ตานุภาพ 
10. นายโกสัลล์  จุลเหลา 
11. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา 
12. นายชัยวัฒน์  พรหมล ิ
13. นายภูมินทร์  สุวรรณศร ี
14. นายพรมนสั  บุญหนกั 
15. นายชยพล  จันทรแ์จ้ง 
16. นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร 
17. นายจรรยวรรธน์ เจตนริศฐกานต ์
18. นายสมพร  สินงาม 
19. นายอภิชาติ  เนตรจนัทร ์
20. นายสมศรี ปราศจาก 
21. สารวัตรนกัเรียนอาสา 
 
 
 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
สารเสพติดในสถานศึกษา 

1. นายวัฒนา   ศรจีักร ์
2. นายยศรัล  มลัยไธสง 
3. นายจรัส  ศิริเลิศ 
4. นายวิทธิพงษ์  วนัทา  
5. นายตรีญรัตน์  สิมมา 
6. นายอภิชาติ  เนตรจันทร ์
 
 
 

งาน TO BE NUMBER ONE 
1.นายเมธาว ี สิงห์นาค 
2.นายวัฒนา  ศรีจกัร ์
3.นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร 
4.นายอภิชาติ เนตรจนัทร ์
5.นายยศรัล  มลัยไธสง 
6.นายภูมินทร์  สุวรรณศร ี
7.นายพรมนสั  บุญหนกั 
8.นายภาณุภัทร์ ศรีสมัย 

 

งานส่งต่อนักเรียน 
1. นายสุรวุฒ ิมีบุญ 
2. นางสาวพิมพิไล ฤกษ์ใหญ ่
3. นายวัฒนา ศรีจกัร ์
4. นางธนัยมัย มลัยไธสง 
 
 

งานสารวัตรจราจร 
1. นายอภิชาติ เนตรจนัทร์    
2. นายตรีญรัตน์  สิมมา 
3. นักเรียน อาสาจราจร 
4. นายพรมนัส  บุญหนัก 

งานหัวหน้าระดับช้ัน 
1.นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร     ม.1 
2.นางสาวธญัทิพย์   ศรีนวลม.2 
3.นางอรพิน  ไชยสินธ์ม.3 
4.นายดวงเพ็ญ  มีบุญม.4 
5.นายยศรัล  มลัยไธสง  ม.5 
6.นายชยพล   จันทร์แจ้ง   ม.6 

งานคัดกรองนักเรียน 
1.นางสาวจารุพร พิมพา 
2. นายกาลอธิป จิตตานุภาพ 
3. นายวัฒนา  ศรจีักร ์

งานท่ีปรึกษากรรมการนักเรียน 
1. นายสมยศ  พิมณวุงศ ์
2. นายสุรวุฒ ิ มีบุญ 
3.  ครูที่ปรึกษาห้องประธานนกัเรียน 
4.  นายบัญชา  พมิพ์สังกุล 
 

 

งานทะเบียนสมาคมศิษย์เก่า 
1.นางดวงเพญ็  มีบุญ 
2.นางสาวจนัทร์จริา  รินทร 
3.นางสาวพิมพ์ชนก วรินทรอ์ินทร์ 

งานโรงเรียนศีลห้า 
1.นายสมศรี  ปราศจาก 
2.นายสถิต พงษาปาน 
3.นายวัฒนา ศรีจกัร ์
4.หัวหน้าระดับชัน้ ม.1-6 

งานโรงเรียนสีขาว 
1.นายสุรวุฒิ  มีบุญ 
2.นายโกสัลล์ จุลเหลา 
3.หัวหน้าระดับชัน้/ครูที่ปรกึษา  
4.นายภาณุภัทร์ ศรีสมัย 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันานักเรียน กลุ่มงานบริหารกจิการนักเรียน กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน (นายวเิชียร   บุญมาก) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกจิการพฒันานักเรียน 

ผู้ช่วยฯฝ่ายกิจการพฒันานกัเรียน(นายสมยศ พมิณุวงศ์) 

หัวหน้าฝ่ายกจิการพฒันานักเรียน(นายสุรวุฒิมบุีญ) 



ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

 นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย  ต าแหน่งครู  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หน้าที่   
 1. วางแผน ก าหนดนโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน   และเป้าหมายของฝ่ายกิจการนักเรียน 

2. รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของฝ่ายกิจการนักเรียน    
3. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน 
4. จัดท าแผนภูมิการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
5. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
6. จัดท าพรรณนางานฝ่ายกิจการนักเรียน 
7. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
8.  ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
9.  ควบคุม ก ากับ ติดตาม และนิเทศงานในฝ่ายกิจการนักเรียน  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ 
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน  เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ 
11.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนในรอบปี 
12.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  

 นายสมยศ  พิมณุวงศ์    ครู   
หน้าที่     

1. ช่วยงานรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ในกรณีที่แทนรักษาการ 

รองผู้อ านวยการ ไปราชการหรือไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ส่วนของฝ่ายกิจการนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
5. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
6. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
7. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
9. รับผิดชอบดูแลงานตามโครงสร้าง และประสานงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 
10. ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน  /โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  
11. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืน ๆ  ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

 
 
 



หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  
 นายสุรวุฒิ  มีบุญ     ครู   
หน้าที่     
1. ช่วยงานรองผู้อ านวยการ / ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน 
3. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ในกรณีท่ี ไปราชการหรือไม่สามารถมาปฏิบัติ

หน้าที่ได้ส่วนของฝ่ายกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
5. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
6. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
7. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
9. รับผิดชอบดูแลงานตามโครงสร้าง และประสานงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 
10. ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน  /โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  
11. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืน ๆ  ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน 
 1. นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์    ครู        รองประธานกรรมการ 
      3.  นายสุรวุฒิ  มีบุญ     ครู        รองประธานกรรมการ 
 4.  นายตรีญรัตน์ สิมมา    ครู      กรรมการ 
      5.  นายสมศรี ปราศจาก    ครู      กรรมการ 
      6.  นายยศสรัล มลัยไธสง    ครู      กรรมการ  
      7.  นายนาวิกรี ศรีนามะ    ครู      กรรมการ 
      8.  นายวัฒนา  ศรีจักร์    ครู      กรรมการ 
      9.  นางสาวจารุพร  พิมพา    ครู      กรรมการ  
     10. นายวิทธิพงษ์ วันทา    ครู     กรรมการ 
     11. นายอภิชาต เนตรจันทร์    ครู     กรรมการ  
     12. หัวหน้าระดับ        กรรมการ 
     13. นางธันยมัย มลัยไธสง    ครู    กรรมการและเลขานุการ 
     14. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร    ครู    กรรมการและผู้ช่วยฯ 
 
หน้าที่  

1. ก าหนดวางแผนการด าเนินงานของงานกิจการนักเรียน 
2. ให้ค าปรึกษาในงานแต่ละงาน 
3. ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 
4. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืน ๆ  ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมาย 

 
 



 
1.  งานภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง 

1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ   ครู    หัวหน้า 
2. นายสมพร สินงาม  ครู    ผู้ช่วย 
3. นางสุภาวดี วุฒิยาสาร  ครู    ผู้ช่วย 
4. นางธันยมัย มลัยไธสง  ครู    ผู้ช่วย 
5. นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์อินทร์    ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 
หน้าที ่
1.  ประสานกับหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาเพ่ือคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายในแต่ละชั้นเรียน 
เพ่ือจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียนเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับ
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 
2.  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองเครือข่ายในแต่ละระดับชั้นทุกระดับชั้น 
3.  เชิญผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละชั้นเรียนทุกระดับชั้นเพื่อมาประชุมและรับฟังนโยบายโรงเรียน 
4.  รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารโรงเรียนรับทราบ 
5.  สรุปผลการด าเนินงานส่งฝ่ายกิจการนักเรียน 
6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.  งานโรงเรียนศีลห้า 
      1. นายสมศรี   ปราศจาก ครู   หัวหน้า 
 2. นายสถิต พงษาปาน ครู   ผู้ช่วย 
      3. นายวัฒนา ศรีจักร์ ครู   ผู้ช่วย 
หน้าที ่

1. วางแผนด าเนินการเก่ียวกับการนิมนต์พระท าบุญใส่บาตร กิจกรรมวันส าคัญ 
2. ประสานงานหัวหน้าระดับชั้นเพ่ือน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.งานโรงเรียนสีขาว 
1.นายสุรวุฒิ  มีบุญ ครู   หัวหน้า 
2.นายโกสัลล์ จุลเหลา  คร ู ผู้ช่วย 
3.หัวหน้าระดับชั้น ม.1-6       ผู้ช่วย 
4.นายภาณุภัทร์ ศรีสมัย  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
หน้าที ่
1.จัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนก าแพงรับผิดชอบ 
โดยคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนก าแพง   
2.การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยประสานงานหัวหน้า 
ระดับชั้นเพื่อด าเนินกิจกรรม/โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
4. งานทะเบียนสมาคมศิษย์เก่า 
1.นางดวงเพ็ญ  มีบุญ ครู   หัวหน้า 
2.นางสาวจันทร์จิรา  รินทร  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
3.นางสาวพิมพ์ชนก วรินทร์อินทร์ ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
หน้าที ่

1. รับลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนก าแพง 
2. ประสานงานด าเนินงานกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนก าแพง 
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.  งานเวรยาม 
 1.  นางธันยมัย  มลัยไธสง  ครู   หัวหน้า 
 2.  หัวหน้าเวรประจ าวัน ผู้ช่วย 
หน้าที ่
 1 .จัดท าค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่   
 2. ดูแลตรวจสอบ บุคลากรของโรงเรียนรับผิดชอบเวรประจ าวัน 
 3. บันทึก  และสรุป รวบรวม  เวรกลางวัน เวรกลางคืน เวรประจ าวัน  ส่งผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือเป็น
การรายงานให้ทราบทุกวัน 
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.1. หัวหน้าเวรประจ าวัน   
 1.นายบัญชา  พิมพ์สังกุล  ครู  หัวหน้าเวรวันจันทร ์

2. นายสิทธิชัย  สีราช  ครู หัวหน้าเวรวันอังคาร 
3. นางรัชนีกร  ปุณณวรรณ์ ครู หัวหน้าเวรวันพุธ 
4.นางสาวนันทิยา จิตตะโคตร์ คร ู    หัวหน้าเวรวันพฤหัสบดี 
5. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี ครู      หัวหน้าเวรวันศุกร์ 
หน้าที ่
1. วางแผนร่วมกับฝ่ายกิจการโรงเรียนจัดระบบและก าหนดสถานที่ต่างๆ ให้ครูเวรปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. ประสานงานกับฝ่ายกิจการโรงเรียนเพ่ือออกค าสั่งให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  จัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวันสมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลัก 
ความเหมาะสม 
4.  ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
5.  ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของสถานศึกษาและแจ้งให้ครูปรึกษา

หรือฝ่ายกิจการนักเรียนหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเพื่อพิจารณาโทษต่อไป 
6.  มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันก่อนเวลาเริ่มต้นท าการปกติและต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะกลับ

หมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาท ี



7.  รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากมีปัญหาให้รายงานฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

8.  สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันเวรประจ าวัน 
 
 
 

รายช่ือครูเวรประจ าวันจันทร์ 
นายบัญชา  พิมพ์สังกุล     ครู   หัวหน้าเวร   
นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน    ครู   รองหัวหน้าเวร   
 

ที ่ ชื่อ   -   สกกล  ต าแหน่ง  
1 นายบัญชา  พิมพ์สังกุล   ครูโรงเรียนก าแพง  
2 นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน   ครูโรงเรียนก าแพง  
3 นายธนวัฒน์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนก าแพง  
4 นางณัฏฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ ครูโรงเรียนก าแพง  
5 นางทิพวรรณ  เกียรติเจริญเสรี ครูโรงเรียนก าแพง  
6 นางธัญทิพย์  คล่องตา ครูโรงเรียนก าแพง  
7 นางสาวสมพร  กสิพันธ์ ครูโรงเรียนก าแพง  
8 นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา ครูโรงเรียนก าแพง  
9 นายสุรเดช  สิงห์โท ครูโรงเรียนก าแพง  
10 นางสาวศิริรัตน์   กาลพฤกษ์ ครูโรงเรียนก าแพง  
11 นางปุณยนุช   พิมพานราทร ครูโรงเรียนก าแพง  
12 นางอุบลวรรณ  พวงอก ครูโรงเรียนก าแพง  
13 นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ์ ครูโรงเรียนก าแพง  
14 นายยศสรัล  มลัยไธสง ครูโรงเรียนก าแพง  
15 นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร ครูโรงเรียนก าแพง  
16 น.ส.จันทร์จิรา  รินทร ครูโรงเรียนก าแพง  
17 นายภาณุภัทร์ ศรีสมัย ครูโรงเรียนก าแพง  
18 นายสมพร สินงาม ครูโรงเรียนก าแพง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือครูเวรประจ าวันอังคาร 
นายสิทธิชัย  สีราช  ครู  หัวหน้าเวร   
นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ  ครู   รองหัวหน้าเวร  
 

ที ่ ชื่อ   -   สกกล  ต าแหน่ง  
1 นายสิทธิชัย  สีราช ครูโรงเรียนก าแพง  
2 นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ ครูโรงเรียนก าแพง  
3 นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์ ครูโรงเรียนก าแพง  
4 นางอรุณ  อ้ึงไชยพร ครูโรงเรียนก าแพง  
5 นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร ครูโรงเรียนก าแพง  
6 นางสาวจารุณีศรีฤทธิประดิษฐ์ ครูโรงเรียนก าแพง  
7 นางยุพิน  ศรีภักดิ์ ครูโรงเรียนก าแพง  
8 นายสมคิด  แสงอรุณ ครูโรงเรียนก าแพง  
9 นางภฤดา  เลียบสูงเนิน ครูโรงเรียนก าแพง  
10 นางสาวจันทราพร ไชยโคตร ครูโรงเรียนก าแพง  
11 นายเมธาวี  สิงห์นาค ครูโรงเรียนก าแพง  
12 นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย ครูโรงเรียนก าแพง  
13 นางไพรวัลย์  นิลโชติ ครูโรงเรียนก าแพง  
14 นางนงลักษณ์  สีหาบุตร ครูโรงเรียนก าแพง  
15 นายราเชนทร์  พะวงษ์ ครูโรงเรียนก าแพง  
16 นายชัยวัฒน์  พรหมลิ ครูโรงเรียนก าแพง  
17 นางปณิตา  นาจ าปา ครูโรงเรียนก าแพง  
18 นายโกสัลล์  จุลเหลา ครูโรงเรียนก าแพง  
19 นางสาวธีราพร  ค าโสภา ครูโรงเรียนก าแพง  
20 นางสาววริศรา  พรหมคุณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง  

 
 
 
 
 
 
 
รายช่ือครูเวรประจ าวันพกธ 
นางรัชนีกร  ปุณณวรรณ์   ครู          หัวหน้าเวร   
นางสาวธาริณี  สิทธิ   ครู  รองหัวหน้าเวร 
 



ที ่ ชื่อ   -   สกกล  ต าแหน่ง  
1 นางสาวรัชนีกร  สุทธสนธ ์ ครูโรงเรียนก าแพง  
2 นางสาวธาริณี  สิทธิ ครูโรงเรียนก าแพง  
3 นางสาวทิฆัมพร อ านวยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนก าแพง  
4 นายไพบูลย์  สนเท่ห์ ครูโรงเรียนก าแพง  
5 นางกษมณฑ์  แสงสิทธิกุลชัย ครูโรงเรียนก าแพง  
6 นางกัลยา  ชนะบุตร ครูโรงเรียนก าแพง  
7 นายธนกฤต  ศรีทัศน์ ครูโรงเรียนก าแพง  
8 นางศุภานัน   บ ารุงธนรัชต์ ครูโรงเรียนก าแพง  
9 นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร ครูโรงเรียนก าแพง  
10 นายนิติศาสตร์  ส าราญ ครูโรงเรียนก าแพง  
11 นางสาวจารุพร  พิมพา ครูโรงเรียนก าแพง  
12 นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก ครูโรงเรียนก าแพง  
13 นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์วัน ครูโรงเรียนก าแพง  
14 นางสาวจตุพร  พันธ์งาม ครูโรงเรียนก าแพง  
15 นางดวงเพ็ญ  มีบุญ ครูโรงเรียนก าแพง  
16 นายศรเทพ  สร้อยสนธ์ ครูโรงเรียนก าแพง  
17 นางสาวพัชรินทร์  มากมูล พนักงานราชการโรงเรียนก าแพง  
18 นางสาววิจิตรา  เทียมใส ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง  
19 นายพรมนัส  บุญหนัก ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง  
20 นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์อินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง  

 
 
 
 
 
 
 
รายช่ือครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี 
นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์ ครู   หัวหน้าเวร   
นายนาวิกรี  ศรีนามะ  ครู  รองหัวหน้าเวร 
 

ที ่ ชื่อ   -   สกกล  ต าแหน่ง  
1 นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์ ครูโรงเรียนก าแพง  
2 นายนาวิกรี  ศรีนามะ ครูโรงเรียนก าแพง  
3 นางมุจรินทร์  ทองอินทร์ ครูโรงเรียนก าแพง  
4 นางอรพิน  ไชยสินธ์ ครูโรงเรียนก าแพง  



5 นางเพชรี  โสดา        ครูโรงเรียนก าแพง  
6 นายกาลอธิบ จิตต์ตานุภาพ ครูโรงเรียนก าแพง  
7 นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์ ครูโรงเรียนก าแพง  
8 นางสาวดานุวัลย์  ชุณหวงศ์สนิท ครูโรงเรียนก าแพง  
9 นางสมพร   นวลรักษา ครูโรงเรียนก าแพง  
10 นายสุรวุฒิ  มีบุญ ครูโรงเรียนก าแพง  
11 นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม ครูโรงเรียนก าแพง  
12 นางธันยมัย  มลัยไธสง ครูโรงเรียนก าแพง  
13 นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์ ครูโรงเรียนก าแพง  
14 นางสาวบุญญาเนตร  หนองยาง        ครูโรงเรียนก าแพง  
15 นางกฤษณา  คุณมาศ ครูโรงเรียนก าแพง  
16 นางสาวกนิษฐา  โนนสูง ครูโรงเรียนก าแพง  
17 นางสาวจับจิต  พิมพร ครูอัตราจ้างโรงเรียนก าแพง  
18 นายจรรยวรรธน์  เจตนริศฐกานต์ ครูโรงเรียนก าแพง  
19 นายปรัชญากร  อินทร์วัน ครูโรงเรียนก าแพง  

 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือครูเวรประจ าวันศกกร์ 
นายภูมินทร์  สุวรรณศรี      ครู             หัวหน้าเวร   
นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่  ครู           รองหัวหน้าเวร   
 

ที ่ ชื่อ   -   สกกล  ต าแหน่ง  
1 นายภูมินทร์  สุวรรณศรี     ครูโรงเรียนก าแพง  
2 นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่ ครูโรงเรียนก าแพง  
3 นายวิชัย นาห่อม ครูโรงเรียนก าแพง  
4 นางสาวอุไรวรรณ  ช านิกุล ครูโรงเรียนก าแพง  
5 นายสมศรี  ปราศจาก ครูโรงเรียนก าแพง  
6 นางสุวรรณี  กระจาย ครูโรงเรียนก าแพง  
7 นางสาวธิดาเทพ  ลายันต์  ครูโรงเรียนก าแพง  

8 นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง ครูโรงเรียนก าแพง  
9 นางสาวนลินี  พานะรมย์ ครูโรงเรียนก าแพง  



10 นายสถิต  พงษาปาน ครูโรงเรียนก าแพง  
11 ว่าที่ รต.หญิงจิณณ์ณณัชปุณณภาพงศ์พัช ครูโรงเรียนก าแพง  
12 นายชยพล  จันทร์แจ้ง ครูโรงเรียนก าแพง  
13 นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา ครูโรงเรียนก าแพง  
14 นายวัฒนา  ศรีจักร์ ครูโรงเรียนก าแพง  
15 นายสกุลสุข  นึกชอบ ครูโรงเรียนก าแพง  

  16 นางสาวปวีณา บริบาล ครูโรงเรียนก าแพง  
17 นางสาวนีรนุจ  บริสัย ครูโรงเรียนก าแพง  
18 นายชวัลวิชญ์  ทิพย์ราช ครูโรงเรียนก าแพง  

 
 
  หน้าที่ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งโรงเรียนด้วยความเสียสละ เอาใจใส่ และรับผิดชอบ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดและสถานที่ตามที่หัวหน้าเวรแต่งตั้งให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถานศึกษา 
3. บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ในแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน 
4. ดูแล เอาใจใส่นักเรียนในเรื่อง มารยาท  การแต่งกาย  การไปเข้าแถวหน้าเสาธง 
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.งานสารวัตรจราจร 
 1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์ ครู   หัวหน้า 

2. นายตรีญรัตน์  สิมมา  ครู  ผู้ช่วย 
3. นักเรียนอาสาจราจร       ผู้ช่วย 

 4. นายพรมนัส  บุญหนัก   ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
หน้าที ่

1  .ดูแลความเรียนร้อยระบบการจราจร 
 2 . ดูแล จัดระเบียบการจอดรถของนักเรียน 
 3 . สรุปผลการด าเนินงานส่งฝ่ายกิจการนักเรียน 

4 . ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
7. งานสารบรรณและสารสนเทศ 
  1.  นางธันยมัย  มลัยไธสง  คร ู ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวจารุพร  พิมพา ครู รองประธานกรรมการ 
  3. นางดวงเพ็ญ มีบุญ  คร ู กรรมการ 
 4. นางสาวพิมพพิไล  ฤกษ์ใหญ่ คร ู    กรรมการ 
 5.  นางสาวจันทรจ์ิรา   รินทร ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 6. นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์อินทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
  1.  เตรียมวาระการประชุมของฝ่ายกิจการนักเรียนและประสานงานกับคณะกรรมการที่ 



เกี่ยวข้องในการประชุมบันทึกรายการการประชุมของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 2.  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลการด าเนินงานของกลุ่มเพ่ือเสนอผู้บริหารทราบ  
 3.  ควบคุม เก็บรักษา ทะเบียน หนังสือรับ-ส่ง ทั้งหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน 
 4.  รับ –ส่ง โต้ตอบ หนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
 5.  จัดท าเอกสาร แบบบันทึก และแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 6.  จัดแยกงานมอบให้งานที่เกี่ยวข้องได้ทันตามเวลาโดยลงหลักฐานการรับหนังสือทุกครั้ง 

 7.  จัดท าทะเบียนคุมการส่งและการติดตามงาน 
 8.  ประสานงาน ติดตาม ทวงถาม ตรวจสอบการส่งงานให้ทันตามก าหนดเวลา 

 9. ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน  
 10. จัดหา จัดซื้อ การเก็บรักษาการซ่อมแซมและบ ารุงพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง  
ๆเพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งานของฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ 
 11. ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุการเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุเพ่ือ 
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานของฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ 
 12. รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงานและน าเสนอผู้บังคับบัญชาใน 
หน่วยงานหรือส่วนราชการของฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ 
 13. สรุปรวบรวมและด าเนินการจัดท าสารสนเทศฝ่าย 
 14. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
8. งานรู้จักนักเรียน 

1. นางสาวพิมพ์พิไล  ฤกษ์ใหญ่  คร ู  หัวหน้า 
2.   นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์อินทร์ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
หน้าที่  
1. ประสานงานครูที่ปรึกษา ดูแลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2. ประสานงานครูที่ปรึกษา จัดท าทะเบียนรูปนักเรียน 
3. สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียน 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
9. งานคัดกรองนักเรียน 

1. นางสาวจารุพร  พิมพา  คร ู หัวหน้า 
2. นายวัฒนา  ศรีจักร์  ครู  ผู้ช่วย 
3. นายกาลอธิบ  จิตต์ตานุภาพ พนักงานราชการ    ผู้ช่วย        
หน้าที่  
1. จัดท าข้อมูลพื้นฐานนักเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทะเบียนรูปนักเรียน ดูแลงานฐานข้อมูล    

นักเรียนในโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Scantool3) และโปรแกรมอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

2. จัดท าข้อมูลงานคัดกรองนักเรียนรายงานบุคคล, ข้อมูล SDQ , ข้อมูล EQ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ            
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



3. จัดท าสารสนเทศของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ        
นักเรียนเพื่อเสนอผู้บริหารทราบละเก็บเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุง พัฒนาต่อไป 

4. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
10.  งานหัวหน้าระดับชั้น 

1. นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร    ครู    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. นางสาวธัญญทิพย์  ศรีนวล ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. นางอรพิน  ไชยสินธ์  ครู  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4. นางดวงเพ็ญ มีบุญ ครู  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
5. นายยศรัล  มลัยไธสง       คร ู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
6. นายชยพล จันทร์แจ้ง ครู  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หน้าที ่
       1.  ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือร่วมแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ 
                เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
       2.  ชี้แจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการ
ปฏิบัติ       3.  จัดท าระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสายการ
ขอ 
         อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 
       4.  ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียนโดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครองเมื่อ  
              นักเรียนขาดเรียน 3  วันขึ้นไป 
       5.  ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน  /โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  
       6.  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
10.1 งานที่ปรึกษา 
ครูประจ าชั้นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
 นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร หัวหน้าระดับ    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 นายชวัลวิชญ์ ทิพราช  รองหัวหน้าระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ล าดับที่ ชื่อ-สกกล ครูประจ าชั้น  
1.  นายสกุลสุข  นึกชอบ ม.1/1  
2.  นางสาวจับจิต พิมพร ม.1/1  
3.  นายสมศรี  ปราศจาก ม.1/2  
4.  นางสาววิจิตรา  เทียมใส ม.1/2  
5.  นายสมพร  สิมลี  ม.1/3  
6.  ว่าที่รต.จิณณ์ณณัชปุณณภาพงศ์พัช ม.1/3  



7.  นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์ ม.1/4  
8.  นายเพชรี  โสดา ม.1/4  
9.  นางสาวดานุวรรณชุณหวงษ์สนิท ม.1/5  
10.  นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร ม.1/5  
11.  นายธนกฤต  ศรีทัศน์ ม.1/6  
12.  นางสาวกนิษฐา  โนนสูง ม.1/6  
13.  นางสาวธิดาเทพ  ลายันต์ ม.1/7  
14.  นายชวัลวิชญ์  ทิพราช ม.1/7  
15.  นางสาวจารุณีศรีฤทธิประดิษฐ์ ม.1/8  
16.  นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา ม.1/8  
17.  นายจรัส   ศิริเลิศ ม.1/9  
18.  น .ส.หัสญา  ไชยปัญญา  ม.1/9  
19.  นางภฤดา  เลียบสูงเนิน ม.1/10  
20.  นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง ม.1/10  

 
ครูประจ าชั้นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
 นางสาวธัญทิพย์   ศรีนวล หัวหน้าระดับ    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 นางอุมาภรณ์   เชื้อนัก  รองหัวหน้าระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ล าดับที่ ชื่อ-สกกล ครูประจ าชั้น  
1.  นายสมคิด  แสงอรุณ ม.2/1  
2.  นางอุบลวรรณพวงอก ม.2/1  
3.  นางทิพวรรณ  เกียรติเจริญเสรี ม.2/2  
4.  น .ส.ปมยธิดา  อาสนามิ  ม.2/2  
5.  นายพรมนัส  บุญหนัก ม.2/3  
6.  นางสาวจันทร์จิรา  รินทร ม.2/3  
7.  นายสถิต  พงษาปาน ม.2/4  
8.  นางสาวธัญทิพย์   ศรีนวล ม.2/4  
9.  นางกษมณฑ์    แสงสิทธิกุลชัย ม.2/5  
10.  นางนงลักษณ์  สีหาบุตร ม.2/5  
11.  นายนิติศาสตร์  ส าราญ ม.2/6  
12.  นางอุมาภรณ์   เชื้อนัก ม.2/6  
13.  นายวัฒนา  ศรีจักร์ ม.2/7  
14.  นางสาวปวีณา บริบาล ม.2/7  
15.  นายสุรเดช   สิงห์โท ม.2/8  
16.  นางสาวจันทราพร  ไชยโคตร ม.2/8  



17.  นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร ม.2/9  
18.  นางนงลักษณ์  สีหาบุตร ม.2/9  

 
ครูประจ าชั้นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
 นางอรพิน  ไชยสินธ์  หัวหน้าระดับ    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 นายราเชนทร์  พะวงษ์  รองหัวหน้าระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ล าดับที่ ชื่อ-สกกล ครูประจ าชั้น  
1.  นางสาวสมพร   กสิพันธ์ ม.3/1  
2.  นายโกสัลล์   จุลเหลา ม.3/1  
3.  นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์วัน ม.3/2  
4.  นางสาวพิมพ์ชนก  วรินอินทร์ ม.3/2  
5.  นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ์ ม.3/3  
6.  นายวิชัย นาห่อม ม.3/3  
7.  นายกาลอธิป  เสาร์ปรัชญา ม.3/4  
8.  นางพรพรรณ  สกุลวัฒนาชีพ ม.3/4  
9.  นางอรพิน   ไชยสินธิ์ ม.3/5  
10.  นายราเชนทร์   พะวงษ์ ม.3/5  
11.  นายภาณุภัทร์ ศรีสมัย ม.3/6  
12.  นางสาวจตุรพร   พันธ์งาม ม.3/6  
13.  นายจรรยวรรธน์  เจตนริศฐกานต์ ม.3/7  
14.  นางนีรนุจ  บริสัย ม.3/7  
15.  นางสมพร   นวลรักษา ม.3/8  
16.  นายเดชา   นวลรักษา ม.3/8  
17.  นางสาวอุไรวรรณ  ช านิกุล ม.3/9  
18.  นางสาววริศรา  พรหมคุณ ม.3/9  

 
 
 
 
 
ครูประจ าชั้นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  

นางดวงเพ็ญ มีบุญ   หัวหน้าระดับ    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
นายชัยวัฒน์ พรหมลิ  รองหัวหน้าระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ล าดับที่ ชื่อ-สกกล ครูประจ าชั้น  
1.  นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์ 4/1  
2.  นางสาวทิฆัมพร  อ านวยสวัสดิ์ 4/1  
3.  นายไพบูลย์สนเท่ห์ 4/2  



4.  นางสาวจารุพรพิมพา 4/2  
5.  นางกฤษณาคุณมาศ 4/3  
6.  นางดวงเพ็ญมีบุญ 4/3  
7.  นายชัยวัฒน์พรหมลิ 4/4  
8.  นางศุภานันบ ารุงธนรัชต์ 4/4  
9.  นายบัญชาพิมพ์สังกุล 4/5  
10.  นางยุพินศรีภักดิ์ 4/5  
11.  นายวิทธิพงษ์วันทา 4/6  
12.  นางสาวบุญญาเนตรหนองยาง 4/6  
13.  นายตรีญรัตน์   สิมมา 4/7  
14.  นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่ 4/7  
15.  นายสมยศพิมณุวงศ์ 4/8  
16.  นางปุณยนุชพิมพานราทร 4/8  
17.  นางไพรวัลย์  นิลโชติ 4/9  
18.  นางสาวพันธ์เครือ   เจริญ 4/9  

 
ครูประจ าชั้นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี     

นายยศสรัลมลัยไธสง  หัวหน้าระดับ     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   
นายนาวิกรี  ศรีนามะ  รองหัวหน้าระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   

ล าดับที่ ชื่อ-สกกล ครูประจ าชั้น  
1.  นายสิทธิชัย  สีราช ม.5/1  
2.  นางสุวรรณี   กระจาย ม.5/1  
3.  นายเมธาวี   สิงห์นาค ม.5/2  
4.  นางปวีณา  สุวรรณศรี ม.5/2  
5.  นายยศสรัลมลัยไธสง ม.5/3  
6.  นางสาวนันทิยา   จิตตะโคตร์ ม.5/3  
7.  นายนาวิกรี  ศรีนามะ ม.5/4  
8.  นางสุวรรณี  แก้วบัวเคน ม.5/4  
9.  นายอภิชาติ   เนตรจันทร์ ม.5/5  
10.  นางณัฏฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ ม.5/5  
11.  นายศรเทพสร้อยสนธ์ ม.5/6  
12.  นางสาวประไพรัตน์  บุญไทย ม.5/6  
13.  นายปรัชญากร  อินทร์วัน ม.5/7  
14.  นางสาวพัชรินทร์   มากมูล ม.5/7  
15.  นายภูมินทร์  สุวรรณศรี ม.5/8  
16.  นางธันยมัย   มลัยไธสง ม.5/8  
17.  นางสุภาวดี วุฒิยาสาร ม.5/9  



18.  นางสาวสุดาวรรณ   กันทะมา ม.5/9  
 
ครูประจ าชั้นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี     

นายชยพล  จันทร์แจ้ง  หัวหน้าระดับ    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   
นางสาวศิริรัตน์ กาลพฤกษ์ รองหัวหน้าระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   

ล าดับที่ ชื่อ-สกกล ครูประจ าชั้น  
1.  นางสาวนลินี  พานะรมย์ ม.6/1  
2.  นางกัลยา   ชนะบุตร ม.6/2  
3.  นางสาวปณิตา  พันธสีมา ม.6/2  
4.  นายชยพล   จันทร์แจ้ง ม.6/3  
5.  นางสาวศิริรัตน์   กาลพฤกษ์ ม.6/4  
6.  นางสาวธาริณี   สิทธ ิ ม.6/5  
7.  นางปาริสา อร่ามเรือง ม.6/6  
8.  นางสาวรัชนีกร   ปุณณาวรรธน์ ม.6/6  
9.  นางสาวรุ่งรัตน์ ใจเต็ม ม.6/7  
10.  นางสาวธีราพร ค าโสภา ม.6/8  
11.  นางอรุณ อ้ึงไชยพร ม.6/9  
12.  นายสุรวุฒิ มีบุญ ม.6/9  

 
หน้าที ่
1. ร่วมพิธีกิจกรรมหน้าเสาธง ก ากับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ   การเดินแถว

เข้าชั้นเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการมาเข้าแถวการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดข้ึนในสมุดส ารวจ  
การเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่มีกิจกรรม 

2. เข้าโฮมรูม แนะแนว  อบรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน เรื่องที่อบรม 
แนะน านักเรียนทุกวัน 

3. จัดท าระเบียนความประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียนเข้าใจและ 
    ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ 
4. ควบคุม ก ากับดูแล แก้ไข ให้ค าแนะน านักเรียนในชั้นเกี่ยวกับความประพฤติการแต่งกายการมา

เรียน ฯลฯ โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับ และ ผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา 
5. ดูแลการท าความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนที่เป็นเวรประจ าวัน ตลอดทั้งการจัดโต๊ะ เก้าอ้ีให้

เป็น ระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ดเรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษาหรือวัน
ส าคัญ ทางราชการ และ ศาสนา 

6. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ติด 0,ร,มส,มผ ทั้งต้องประสานงาน
กับฝ่ายวัดผล ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครอง 

7. ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร การเลือกกลุ่มการเรียน       
    การท ากิจกรรมในคาบอิสระ กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน 
8. อบรม ตักเตือน และท าโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนก าหนด เมื่อนักเรียน

ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 



9. เป็นที่ปรึกษานักเรียนให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียน 
มีพฤติกรรมที่ดี 

10. ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนเช่น ความสะอาดของนักเรียน ความสะอาดของ
เครื่องแต่งกาย ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็นระเบียบอื่นๆ  

11.  อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้สิ่งของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ประตู ห้องน้ า ห้องส้วมฯลฯ ให้ถูกวิธี 
12.  ตรวจค้นตรวจหาสิ่งของต้องห้ามผิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียนในที่ปรึกษา

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการกระท าผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
13.  จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลา 
14.  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเป็นครูที่ดี

ตลอดเวลา 
15.  ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน  /โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  
16.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

11. งานเฉพาะกิจ 
1. นายตรีญรัตน์สิมมา  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นายสถิต  พงษาปาน ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นายสมศรี ปราศจาก ครู   กรรมการ 
4. นายสุรวุฒิ  มีบุญ  ครู   กรรมการ 
5. นายวัฒนา  ศรีจักร์  ครู   กรรมการ 
6. นายยศสรัล  มลัยไธสง ครู   กรรมการ 
7. นาวิกรี   ศรีนามะ  ครู   กรรมการ 
8. นายสมพร สินงาม  ครู   กรรมการ 
9. นายสุรเดช  สิงห์โท  ครู   กรรมการ 
10. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา ครู   กรรมการ 

11. นายวิทธิพงษ์  วันทา ครู   กรรมการ 
12. นายชัยวัฒน์ พรหมลิ ครู   กรรมการ 
11. นายโกสัลล์  จุลเหลา ครู   กรรมการ 
12. นายชยพล  จันทร์แจ้ง ครู      กรรมการ 
13. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี ครู      กรรมการ 
14. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ   ครู   กรรมการ 
  15. นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร      คร ู กรรมการ 
16.นายกาลอธิบ จิตตานุภาพ พนักงานราชการ   กรรมการ 
17. นายพรมนัส  บุญหนัก ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  18. นายจรรยวรรธน์ เจตนริศฐกานต์   ครู     กรรมการ 
19. สารวัตรนักเรียนอาสา      กรรมการ 
20. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์    ครู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

1.  ส ารวจและดูแลนักเรียนที่ออกนอกบริเวณโรงเรียน 
2.  ตรวจตราดูแลนักเรียนบริเวณห้องน้ ารอบรั้วโรงเรียน 



3.  ร่วมมือกับคณะกรรมการงานส่งเสริมระเบียบวินัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนและฝ่าย
ต่างๆ 

4.  ปฏิบัติงานเฉพาะกิจเมื่อมีงานกิจกรรม 
 5. สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบ 
 6. สรุปผลการด าเนินงานส่งฝ่ายกิจการนักเรียน 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
12. งานป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 

1. นายวัฒนา  ศรีจักร์ ครู   ประธานกรรมการ 
2.นายยศรัล  มลัยไธสง ครู  รองประธานกรรมการ 
3. นายจรัส ศิริเลิศ ครู   กรรมการ 
4. นายตรีญรัตน์ สิมมา คร ู กรรมการ 
5. นายวิทธิพงษ์ วันทา คร ู กรรมการ 
6.นายอภิชาติ   เนตรจันทร์   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าที่  
1. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
2. ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3. วางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสารเสพติดในสถานศึกษา 
4.  การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
5.  การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.  การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
7.  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 9.  ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน 
       10.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
13. งานส่งต่อนักเรียน 
 1. นายสุรวุฒิ มีบุญ คร ู หัวหน้า 
 2. นายวัฒนา ศรีจักร์ คร ู ผู้ช่วย 
 3. นางธันยมัย มลัยไธสง คร ู ผู้ช่วย 
 4. นางสาวพิมพ์พิไล  ฤกษ์ใหญ่ ครู      ผู้ช่วย 
หน้าที ่

1. จัดท าระบบการส่งต่อนักเรียนภายในและภายนอก 
2. สรุปรายงานการส่งต่อนักเรียนให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
14.  งานกิจกรรมวันส าคัญและอนกรักษ์ความเป็นไทย 



 1.  นายนาวิกรีศรีนามะ คร ู ประธานกรรมการ 
2.  นายสมศรีปราศจาก คร ู รองประธานกรรมการ 
3.  นายสถิต พงษาปาน คร ู กรรมการ 
4.  นางสุภาวดี วุฒิยาสาร   คร ู กรรมการ 
5.  นายโกสัลล์ จุลเหลา คร ู  กรรมการ 
6.  นางสาวพิมพิไล ฤกษ์ใหญ่ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวพิมพ์ชนก วรินทร์อินทร์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    หน้าที่ 
1. ส ารวจวันส าคัญต่างๆเพ่ือจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. เตรียมการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือประกอบการด าเนินงานของวันส าคัญนั้นๆ 
3. ด าเนินการตามกิจกรรมวันส าคัญนั้นๆ 
4. ปฏิบัติงานประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
5. น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
15.  งานส่งเสริมระเบียบวินัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
 1.  นายยศสรัล  มลัยไธสง ครู   ประธานกรรมการ 
 2.  นายสุรวุฒิ  มีบุญ       คร ู รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสาวจารุพร  พิมพา  ครู   กรรมการ 
 4.  นายสมพร สินงาม ครู   กรรมการ 
 5. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร   ครู   กรรมการ 
 6  นายตรีญรัตน์  สิมมา ครู   กรรมการ 

7.นายโกสัลล์  จุลเหลา ครู   กรรมการ 
8. นายจรัส ศิริเลิศ ครู   กรรมการ 
9. นายพรมนัส  บุญหนัก ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 

10. หัวหน้าระดับชั้น / ครูที่ปรึกษา     กรรมการ 
11. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่   ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่

1.  ดูแลนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง 
2.  ดูแลนักเรียนเกี่ยวกับการแต่งกาย 
3. ดูแลการด าเนินกิจกรรมต่างๆของนักเรียนภายในโรงเรียน 
4.  ติดตามนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของทางโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 5.  พิจารณาโทษที่นักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของทางโรงเรียนตามความเหมาะสม เช่น       
              ตักเตือน / ตัดคะแนนความประพฤติ / ท ากิจกรรม ฯลฯ โดยยึดระเบียบการลงโทษของโรงเรียน 
 เป็นแนวปฏิบัติในกรณีท่ีพบว่านักเรียนประพฤติผิดกฎระเบียบอย่างร้ายแรงให้แจ้งหัวหน้ากลุ่ม/ 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เพ่ือด าเนินการหาทางแก้ไข แล้วรายงานให้ผู้บริหาร 
ได้รับทราบแล้วแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 



6.  จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
7.  ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
8.  การวางแผน สร้างเครือข่าย เฝ้าระวังการกระท าผิดของนักเรียน 
9.  ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
10. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมทางบวกแก่นักเรียน 
11.  การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
12.  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
13.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 14.  ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน  /โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  
       15.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
1 . งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ ครู   หัวหน้า 
 2. นายวิทธิพงษ์  วันทา ครู   ผู้ช่วย 
 3. นายสมคิด  แสงอรุณ ครู   ผู้ช่วย 
 4.นายบัญชา  พิมพ์สังกุล   ครู   ผู้ช่วย 
 หน้าที ่

1. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
2. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
3. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
4. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ 
6. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน 
7. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
8. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้งวางแผน จดท า /สรุป

รายงานโครงการของคณะกรรมการสภานักเรียน 
9. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพนอบ 
น้อม ของนักเรียนต่อครู 
10.ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในอบข่าย 

ที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
11. จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
12. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
13. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
17. งานที่ปรึกษากรรมการนักเรียน 
 1. นายสมยศ พิมณุวงศ์  คร ู หัวหน้า 
 2. นายสุรวุฒิ มีบุญ  คร ู ผู้ช่วย 



 3.ครูที่ปรึกษาห้องประธานนักเรียน     ผู้ช่วย 
 4. นายบัญชา พิมพ์สังกุล  คร ู ผู้ช่วย 
หน้าที ่

1. ให้กรรมปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนในการด าเนินกิจกรรม 
2. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

18. งานพัฒนาคกณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร ครู หัวหน้า 
2. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ    ครู ผู้ช่วย 
3. นางธันยมัย  มลัยไธสง  คร ู ผู้ช่วย 
4. นางสาวพิมพ์ชนก วรินทร์อินทร์  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 

 หน้าที ่
1.  จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติท่ีเหมาะสม และไม่เหมาะสม 
2.  จัดให้มีการก าหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  และยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 
3.  จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 
4.  ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
5.   ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
     ของนักเรียน 
6.  ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
7.   การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
8.   สรุปผลการด าเนินงานส่งฝ่ายกิจการนักเรียน 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

19. งาน TO BE NUMBER ONE 
1. นายเมธาวี  สิงห์นาค ครู    ประธานกรรมการ 
2. นายวัฒนา  ศรีจักร์ ครู   รองประธานกรรมการ 

 3.นายอภิชาติ เนตรจันทร์  ครู    กรรมการ 
 4.นายยศสรัล มลัยไธสง  ครู   กรรมการ 
 5.นายภูมินทร์  สุวรรณศรี   ครู      กรรมการ 

6. นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร ครู      กรรมการ 
7. นายภาณุภัทร์ ศรีสมัย  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
8. นายพรมนัส  บุญหนัก ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่
1. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ แก่ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการเป็นหนึ่งไม่

พ่ึง   ยาเสพติด (To Be Number One) 
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันด าเนินงาน 
3. ส่งกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วได้ผลดี เข้าร่วมการประกวด แข่งขัน 



4. เผยแพร่ และแสดงผลงานที่ด าเนินการในรอบปีแก่สาธารณะ 
5. รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 

 


