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กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
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โครงสรางกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

1. กลุมงานกิจการนักเรียน 

คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

- งานแผนงานกิจกรรมนักเรียน 
- งานบริหารกิจการนักเรียน 
- งานสารสนเทศนักเรียน 
- งานสารวัตรนักเรียน 
- งานกิจกรรมกีฬาภายใน 
- งานเครือขายศูนยเพ่ือนใจ 
- งานประเมินผลดําเนินงาน 
- งานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

2. กลุมงานระบบการดูและชวยเหลือนักเรียน 

- งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- งานระดับชั้น 
- งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมวินัยและ 
  ประชาธิปไตย 
- งานกํากับดูแลครูเวรประจําวัน 
- งานกํากับดูแลเวรยามรักษาความปลอดภัย 
- งานเครือขายผูปกครองฯ 
- งานเฝาระวังสิ่งเสพติด 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3. กลุมงานกิจกรรมนักเรียน 

- งานขอมูลนักเรียน 

- งานประกันอุบัติเหตุ 

- งานโครงการกีฬาชางเผือก 

- งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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จํานวนนักเรียน ประจําปการศึกษา 2555 
 

ช้ัน 
จํานวนนักเรียน จํานวน

หองเรียน ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 230 233 463 12 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 239 228 467 12 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 290 245 535 12 

รวม 759 706 1,465 36 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 82 206 288 7 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 101 173 274 7 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 90 158 248 6 

รวม 273 537 810 20 
รวมท้ังส้ิน 1,032 1,243 2,275 56 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2555 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียน ประจําปการศึกษา 2555 
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หัวหนาระดับช้ัน ประจําปการศึกษา 2555 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล หัวหนาระดับ 
1 นางสาวสุธิตา  ธุรกิจ  ม. 1 
2 นางอุทัยวรรณ  อินศิริ  ม. 2 

3 นายธนวรรณ  สุระธรรมนิติ  ม. 3 

4 นางเรณู  ศรีสุภา  ม. 4 

5 นางพันธุทิพย  พรอมเพรียง  ม. 5 

6 นายกิจจา  เศรษฐะทัตต  ม. 6 
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ครูท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 2555 
 

ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ช้ันท่ีปรึกษา 
1 นางจีราวดี  เกียรติกิตติพงษ  และ นางสาววรรณี  ดวงตาย ชั้น ม.1/1 
2 นางมลิวัลย  พันธุสกุล และ นางสันทนี  อิทธิพงษ ชั้น ม.1/2 

3 นายอิสระ  ศิริวงค  และ นางสาววราลักษณ  พงษพันธ ชั้น ม.1/3 

4 นางพัชรินทร  ศรัณยุตม   และ นางสาวฐิติมา  สุขศิลป ชั้น ม.1/4 

5 นายสถิตย  หวานระรื่น   และ นางสาวนิชชิมา  ทนศิริ ชั้น ม.1/5 

6 นางสาวสุวาลี  ลีลาวานิชกิจ  และ นายสรยุทธ  ศรีสุภา ชั้น ม.1/6 

7 นางรงครุจา  พรหมบุบผา และ นางสาวปวริศา  เรืองภักดี ชั้น ม.1/7 

8 นางสาวสิริกัญญา  สาธิกวิทยา  และ นางสาวชอเพชร  แสนหาญ ชั้น ม.1/8 

9 นางอุไรวรรณ  ภูชนะพันธ ชั้น ม.1/9 

10 นายกุลธีร  ศรัณยุตม  และนางสาวรษิกา  แสงกลิ่น ชั้น ม.1/10 

11 นางสาวสุธิตา  ธุระกิจ  และ นางสาวญดาวัส  เอ่ียมกําแพง ชั้น ม.1/11 

12 นางธีรารัตน  เลติกุล และนายพสิษฐ  ดานเนาลา ชั้น ม.1/12 

 

ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ช้ันท่ีปรึกษา 
1 นางสมจินตนา  เอ่ียมกําแพง  และ  นางเยาวนารถ  สิงโต ชั้น ม.2/1 
2 นางฉลวย  ยืนวงษ  และ  นางจิตตรา  อุบลดี ชั้น ม.2/2 

3 นายวัฒนชัย  ยอดมาลี  และ  นางสาวมณีรัตน  โพธิ์สวัสดิ ์ ชั้น ม.2/3 

4 นายสกล  สุภาพ  และ  นางสาววรรณณิภา  สมุทรสินธุ ชั้น ม.2/4 

5 นางอัญชลี  ปทมหาร  และ  นายอรรถกร  สมบูรณดี ชั้น ม.2/5 

6 นางศุภรัตน  สุระ  และ  นางสาวรัชวรรณ  โยชนิยม ชั้น ม.2/6 

7 นางอุทัยวรรณ  อินศิริ  และ  นางสาวนุชรัตน  คุมครองทรัพย ชั้น ม.2/7 

8 นายอดุล  บุญเจริญ  และ  นางสาวณัฐวดี  หุมสิน ชั้น ม.2/8 

9 นางสาวศศิวิมล  เงางาม  และ  นางสาวกอปรทิพย  พรอมเพรียง ชั้น ม.2/9 

10 นายธงชัย  ปทมหาร  และ  นายศุภากร  งามเสง่ียม ชั้น ม.2/10 

11 นางสาวมะลิวัลย  เนินกลาง  และ  นางสาวนิภาพร  นิลผาย ชั้น ม.2/11 

12 นายสุชิน  คุมสติ  และ  นางสมนึก  คุมครองทรัพย ชั้น ม.2/12 

ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ช้ันท่ีปรึกษา 

1 นางพรพิมล  อ้ึงเกลี้ยง  และ  นางสาวเสาวลักษณ  ณ รังษีน ชั้น ม.3/1 
2 นางพรรณี  ลาภเวที ชั้น ม.3/2 

3 นางระวีนันท  กมลผาสุขชื่น   ชั้น ม.3/3 
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ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ช้ันท่ีปรึกษา 

4 นางสาวเพ็ญจันทร  บรรเทากิจ  และ  นางสาวปราณีต  เดชา ชั้น ม.3/4 

5 นางสาวอําไพ  พนภัยพาล  นางสาวหะยีรอสมีนี  อีนอ ชั้น ม.3/5 

6 นางวิภาภรณ  หิริโอตัปปะ  และ  นางสาวมณีมัญชุ  เฉลิมสัตย ชั้น ม.3/6 

7 นางธนพร  บัวรัตน   ชั้น ม.3/7 

8 นางสาวณิศรา  พาชนิด  และ  นางชลธิชา  ศรีชมพู ชั้น ม.3/8 

9 นายวินัย  ภูชนะพันธ  และ  นายธนวรรณ  สุระธรรมนิติ ชั้น ม.3/9 

10 นางสาวสาวินี  บุญชวยเหลือ  และ  นางปยนุช  ภูมิวัลย ชั้น ม.3/10 

11 นายธนาเดช  ศรัทธาผล  และ  นายสมยศ  มณีแสง ชั้น ม.3/11 

12 นางสาวอรทัย  จันทรประทักษ  และ  นางสาวภาวิณี  ไชยขันธุ ชั้น ม.3/12 

ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ช้ันท่ีปรึกษา 

1 นายสมยศ  ศรีสุภา ชั้น ม.4/1 
2 นางสาวณรงค  จันทรมหา ชั้น ม.4/2 

3 นางจําเรียง  สดใส ชั้น ม.4/3 

4 นางสาววิยะดา  หาญโงน  และ  นางชัญญานุช  บุญยะพุกกะนะ ชั้น ม.4/4 

5 นางสาวชวนพิศ  วงศคช  และ  นางสาวรัตนา  ถาวร ชั้น ม.4/5 

6 นางเรณู  ศรีสุภา  และ  นายสมยศ  อ้ึงเกลี้ยง ชั้น ม.4/6 

7 นายอลงกรณ  โสดา  และ  นางวิมล  ตางาม ชั้น ม.4/7 

ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ช้ันท่ีปรึกษา 

1 นางวราพร  หวานระรื่น ชั้น ม.5/1 
2 นายประสงค  มนตประสิทธิ์ ชั้น ม.5/2 

3 นายชัชวาลย  ใหมสวัสดิ ์ และ  นายสถาณุ  อุทัยศรี ชั้น ม.5/3 

4 นางดาวรรณ  เอมนิล  และ  นางภัสพร  วรรณพฤกษ ชั้น ม.5/4 

5 นางเกษร  ปดกันภัย  และ  นางมลทิพย  ทองสุข ชั้น ม.5/5 

6 นายเฉวก  ซ่ือตรง  และ  นางสาวสุธาสินี  กระจางรัตน ชั้น ม.5/6 

7 นางพันธุทิพย  พรอมเพรียง  และ  นายสําเนียง  เจริญกิจ ชั้น ม.5/7 

ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ช้ันท่ีปรึกษา 

1 นางณัฐพร  มังคละคีรี  และ  นางสาวสุชาดา  สุทธิธาทิพย ชั้น ม.6/1 
2 นายเผด็จ  หิริโอตัปปะ  และ  นางสาวนิดา  ลอยละลิ่ว ชั้น ม.6/2 

3 นางสาวอรนุช  สีสด   ชั้น ม.6/3 

4 นางสาวชนิดา  ปาลบุตร  และ  นางโชติกา  เปยมออน ชั้น ม.6/4 

5 นายสุชาติ  อัมฤทธิ์  และ  นายศิริพงศ  เงินบุคคล ชั้น ม.6/5 

6 นายกิจจา  เศรษฐะทัตต  และ  นางอุทัย  ธรรมมา ชั้น ม.6/6 

 


