
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสระบุรี 
ที่   103   / 2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว 
-------------------------------- 

                    ด้วยศูนย์อ ำนวยกำรพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดแนว
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่ ปัญหำกำรดื่มสุรำ สูบบุหรี่ ปัญำชู้สำว 
ปัญหำสื่อลำมก ปัญหำหนีเรียน ปัญหำทะเลำะวิวำท ปัญหำติดเกมส์ ปัญหำติดกำรพนัน ปัญหำฟุ่มเฟือย 
และวัตถุนิยมเกินฐำนะ ปัญหำกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหำโรคเอดส์ ปัญหำอุบัติภัย และอีกหลำย
ปัญหำที่เกิดจำกปัจจัยเสี่ยง ต้องเฝ้ำระวังทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 
สระบุรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำห้องเรียนสีขำวประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
   1.1 นำงพรทิพย์  บุญเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
   1.2 นำงสำวนันท์นภัส    ชะฎำจิตร  รองประธำนกรรมกำร 
   1.3 นำงศศิชำรักษ์    ยงพำณิชย์  กรรมกำร    
   1.4 นำงฉวีวรรณ  สุธีระกูล            กรรมกำร 
   1.5 นำงสำวนิรมล   ฤกษ์ดี   กรรมกำร 
   1.6 นำงสำวสมญำ  รักษำดี   กรรมกำร 
   1.7 นำยสิทธิชัย  วงศ์สถิตจิรกำล  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

       มีหน้ำที ่ ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสีขำว ให้ควำมรู้แก่นักเรียน และให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนสีขำว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร เฝ้ำระวังสอดส่องดูแลรับทรำบปัญหำ เพื่อ
น ำไปสู่กำรป้องกันและแก้ไขอย่ำงเป็นระบบต่อไป 
 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

   1.1  นำยสิทธิชัย  วงศ์สถิตจิรกำล  ประธำนกรรมกำร  
   1.2  นำยศุภกฤต    หอมขจร  รองประธำนกรรมกำร    
   1.3  นำยภัสดำทร    เหล่ำวงค ์  กรรมกำร 
   1.4  นำยองอำจ    เอ้ือสันเทียะ  กรรมกำร 
   1.5  นำยชัชวำล    อินทสนธิ์  กรรมกำร  
   1.6  นำงสำวนิชดำ    บุญชิด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงกำรห้องเรียนสีขำว ปลอดยำเสพติด ให้ควำมรู้แก่นักเรียน และ
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำรด ำเนินงำนห้องเรียนสีขำว ปลอดยำเสพติดให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร เฝ้ำระวังสอดส่องดูแลรับทรำบปัญหำ น ำเสนอผู้บริหำรให้รับทรำบ เพื่อน ำไปสู่กำร
ป้องกันและแก้ไขอย่ำงเป็นระบบ 
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3.  คณะกรรมกำรประจ ำห้องเรียนสีขำว ปลอดยำเสพติด 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1/1 
 นำงสำววัชรีย์   บุดสำเดช ครูที่ปรึกษำ 
 นำงหนึ่งนภำ  ใจผ่อง  ครูที่ปรึกษำ 
1.  เด็กชำยโรนัสถ์  วรรณวงษ์  หัวหน้ำห้อง  ประธำนกรรมกำร 
2.  เด็กหญิงวิภำรัตน์  พุทธสำร  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน รองประธำนกรรมกำร 
3.  เด็กหญิงเสำวภำ  จันทนำ  หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน รองประธำนกรรมกำร 
4.  เด็กชำยปฏิภำณ  กะตำ  หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม รองประธำนกรรมกำร 
5.  เด็กชำยกรกช  ไทรสุวรรณ  หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
6.  เด็กหญิงวิภำรัตน์  พุทธสำร  รองหัวหน้ำห้อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1/2 
 นำงสำวนิชดำ  บุญชิด  ครูที่ปรึกษำ 
 นำงสำวฤทัยทิพย์ ร้อยพุทธ ครูที่ปรึกษำ 
1.  เด็กชำยธเนศ  จู่จ่ำย   หัวหน้ำห้อง  ประธำนกรรมกำร 
2.  เด็กหญิงมณีกรณ์  พันทวี  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน รองประธำนกรรมกำร 
3.  เด็กหญิงวรรณวิสำ  คงสมนวน  หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน รองประธำนกรรมกำร 
4.  เด็กชำยเสฏฐีรัตน์  สวุรรณพัฒน์ หน้ำฝ่ำยกิจกรรม  รองประธำนกรรมกำร 
5.  เด็กหญิงศุภรัตน์  เณรนุช  หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
6.  เด็กหญิงอัญชิสำ  ตรีพืช  รองหัวหน้ำห้อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2/1 
 นำยณัฐวุฒิ  กันร้ำย  ครูที่ปรึกษำ 
1.  เด็กหญิงอำรียำ  ชัยแช่มชื่น  หัวหน้ำห้อง  ประธำนกรรมกำร 
2.  เด็กหญิงชโลธร  แซ่โค้ว  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน รองประธำนกรรมกำร 
3.  เด็กชำยธนโชติ  กองจินดำ  หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน รองประธำนกรรมกำร 
4.  เด็กหญิงเสำวนีย์  โพธิ์ทอง  หน้ำฝ่ำยกิจกรรม  รองประธำนกรรมกำร 
5.  เด็กหญิงสุชำดำ  พูลสวัสดิ์  หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
6.  เด็กหญิงชโลธร  แซ่โค้ว  รองหัวหน้ำห้อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2/2 
 นำยศรัญญู  ศรีพูล  ครูที่ปรึกษำ 
1.  เด็กหญิงวันวิไล  พลชนะ  หัวหน้ำห้อง  ประธำนกรรมกำร 
2.  เด็กหญิงอริสรำ  หลวงถนนเจริญ หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน รองประธำนกรรมกำร 
3.  เด็กชำยธีรพล  คงสมฤทธิ์  หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน รองประธำนกรรมกำร 
4.  เด็กหญิงศิริพร  เนำประดิษฐ์  หน้ำฝ่ำยกิจกรรม  รองประธำนกรรมกำร 
5.  เด็กชำยแทนเทพ  สหพล  หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
6.  เด็กชำยธีรภัทร  รุ่งเรือง  รองหัวหน้ำห้อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2/3 
 นำยศุภกฤต  หอมขจร ครูที่ปรึกษำ 
 นำยชัชวำล  อินทสนธิ์ ครูที่ปรึกษำ 
1.  เด็กหญิงภัทรษำ  พวงซ้อน หัวหน้ำห้อง  ประธำนกรรมกำร 
2.  เด็กหญิงมณีรัตน์ สมุดทอง  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน รองประธำนกรรมกำร 
3.  เด็กหญิงพรรณภัทร์ษำ  พวงซ้อน หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน รองประธำนกรรมกำร 
4.  เด็กชำยจิดำภำ  รุ่งแสง  หน้ำฝ่ำยกิจกรรม  รองประธำนกรรมกำร 
5.  เด็กหญิงเกศรินท์  ศรีเสถียร  หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
6.  นำยปิยวัฒน์  จันทร์แดง  รองหัวหน้ำห้อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3/1  
 นำงสำวจริยำพร  บัวโชต ิ  ครูที่ปรึกษำ 
1.  เด็กหญิงภำรดี  สำยเมือง  หัวหน้ำห้อง  ประธำนกรรมกำร 
2.  เด็กหญิงวรกำนต์  แก้วกูล  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำยธีรวัสส์  รินสำทร   หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน รองประธำนกรรมกำร 
4.  นำยดิเรก  ทองกัณฑำ   หน้ำฝ่ำยกิจกรรม  รองประธำนกรรมกำร 
5.  เด็กหญิงภำรดี  สำยเมือง  หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
6.  นำยดิเรก  ทองกัณฑำ   รองหัวหน้ำห้อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3/2 
 นำงสำวอำภรณ์  ก ำเนิดชำติ ครูที่ปรึกษำ 
 นำงสำววิไลรัตน์  ชำญพฤต ครูที่ปรึกษำ 
1. เด็กหญิงนริศรำ  แสงอินทร์   หัวหน้ำห้อง  ประธำนกรรมกำร 
2.  เด็กหญิงนริศรำ  แสงอินทร์  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน รองประธำนกรรมกำร 
3.  เดก็หญิงโสภำกำนต์  กำญช ำนำญ หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน รองประธำนกรรมกำร 
4.  เด็กชำยสรวิทย์  แหยมศักดิ์  หน้ำฝ่ำยกิจกรรม  รองประธำนกรรมกำร 
5.  เด็กหญิงศศิวิมล  ขันชนะ  หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
6.  เด็กหญิงศศิวิมล  ขันชนะ  รองหัวหน้ำห้อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3/3 
 นำงยุพิน  หอมสุข  ครูที่ปรึกษำ 
 นำงสำวธัญญำภรณ์ เครืออ้น  ครูที่ปรึกษำ 
1.  นำงสำวภูริดำ  คงสมทอง  หัวหน้ำห้อง  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวภูริดำ  คงสมทอง  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำงสำวธีรนำฏ  ลมูลพันธ์  หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน รองประธำนกรรมกำร 
4.  นำยพรพิพัฒน์  ตรีอำภรณ์  หน้ำฝ่ำยกิจกรรม  รองประธำนกรรมกำร 
5   นำยธนวัฒน์  เสรสีวัสดิ์  หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
6.  นำยธนวัฒน์  เสรีสวัสดิ์  รองหัวหน้ำห้อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/1 
นำยองอำจ  เอ้ือสันเทียะ ครูที่ปรึกษำ 
นำงสำวนภัทร  อินโสม  ครูที่ปรึกษำ 

1.  นำงสำววำสิตำ  อรุณภักดี  หัวหน้ำห้อง  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำววำสิตำ  อรุณภักดี  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำยเศรษฐวุฒิ  นะจะคุณ  หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน รองประธำนกรรมกำร 
4.  นำงสำวณฐัมล  สมพฤษ  หน้ำฝ่ำยกิจกรรม  รองประธำนกรรมกำร  
5.  นำงสำววรลักษณ์  พิมพิสำร  หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
6.  นำงสำวณัฐมล  สมพฤษ  รองหัวหน้ำห้อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4/2 
 นำยภัสดำทร  เหล่ำวงค ์ ครูที่ปรึกษำ 
 นำงสำววชิรำพร  ภักค์ุคุณพันธุ์ ครูที่ปรึกษำ 
1.  นำงสำวชลธิชำ  แก้วกัณหำ  หัวหน้ำห้อง  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวชลธชำ  แก้วกัณหำ  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยภำณุพงศ์  ฤทธิ์พิทักษ์วงศ์   หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน รองประธำนกรรมกำร 
4. นำยทนำธร  จิตรนิยม    หน้ำฝ่ำยกิจกรรม  รองประธำนกรรมกำร 
5. นำงสำวจันทร์นภำ  สุวรรณชู  หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
6. นำยทนำธร  จิตรนิยม    รองหัวหน้ำห้อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5/1 
 นำยเอกชัย  โสกสินธุ ์ ครูที่ปรึกษำ 
1.  นำงสำวปำจรีย์  หลวงไกรรำช  หัวหน้ำห้อง  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวปำจรีย์  หลวงไกรรำช  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำงสำวคนำพร  บุญช่วย  หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน รองประธำนกรรมกำร 
4.  นำงสำวศศิธร  ศรีสุข   หน้ำฝ่ำยกิจกรรม  รองประธำนกรรมกำร 
5.  นำงสำวนฤชำ  แสงสุวรรณ์  หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
6.  นำงสำวศศิธร  ศรีสุข   รองหัวหน้ำห้อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5/2 
 นำงสำวพรทิพย์  คชำวงศ ์ ครูที่ปรึกษำ 
 นำงสำวจตุพร  นครศรี  ครูที่ปรึกษำ  
1.  นำยกวีพัฒน์  คงสมปรำชญ์  หัวหน้ำห้อง  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวสุรำงคณำต์  สุดชะตำ  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำงสำวสุภัสสร  เข็มเพ็ชร  หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน รองประธำนกรรมกำร 
4.  นำงสำวสุธิชำ  สนธิเพชร  หน้ำฝ่ำยกิจกรรม  รองประธำนกรรมกำร 
5.  นำยกวีพัฒน์  คงสมปรำชญ์  หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
6.  นำงสำวสุรำงคณำต์  สุดชะตำ  รองหัวหน้ำห้อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6/1 
 นำงสำวนุชจรีย ์ จ ำเริญโชค ครูที่ปรึกษำ 
1.  นำงสำวผกำมำศ  ค ำสันเทียะ  หัวหน้ำห้อง  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวผกำมำศ  ค ำสันเทียะ  หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำงสำวทิพวรรณ  สุริยะ  หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน รองประธำนกรรมกำร 
4.  นำงสำวปำลิตำ  สิงหำ   หน้ำฝ่ำยกิจกรรม  รองประธำนกรรมกำร 
5.  นำงสำวดวงนภำ  พิมพิสำร  หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
6.  นำงสำวดวงนภำ  พิมพิสำร  รองหัวหน้ำห้อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6/2 
 นำยสิทธิชัย  วงศ์สถิตย์จิรกำล 
1.  นำยธนวัฒน์  พันทอง   หัวหน้ำห้อง  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยธนวัฒน์  พันทอง   หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำยสรำวุฒิ  สำระวัน   หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน รองประธำนกรรมกำร 
4.  นำงสำวกฤษณำ  สิงห์ประเสริฐ  หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม รองประธำนกรรมกำร 
5.  นำงสำวชนำภำ  คงสมฤทธิ์  หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
6. นำงสำวกฤษณำ  สิงห์ประเสริฐ   รองหัวหน้ำห้อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
4.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำ 
   1.1  นำงสำวนันท์นภัส ชะฎำจิตร   ประธำนกรรมกำร  
   1.2  นำยสิทธิชัย  วงศ์สถิตจิรกำล  รองประธำนกรรมกำร    
   1.3  นำยศุภกฤต    หอมขจร  กรรมกำร 
   1.4  นำยองอำจ    เอ้ือสันเทียะ  กรรมกำร 
   1.5  นำยภัสดำทร    เหล่ำวงค ์  กรรมกำร 
   1.6  นำยชัชวำล  อินทสนธิ์  กรรมกำร 
   1.7  นำงสำวนิชดำ  บุญชิด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ให้ค ำแนะน ำ ก ำกับดูแล ควบคุม ติดตำม และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 
5.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนบ ำบัดรักษำ 
   1.1  นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร  ประธำนกรรมกำร  
   1.2  นำยสิทธิชัย  วงศ์สถิตจิรกำล  รองประธำนกรรมกำร    
   1.3  นำยศุภกฤต    หอมขจร  กรรมกำร 
   1.4  นำงสำวนิชดำ  บุญชิด   กรรมกำร 
   1.5  นำยภัสดำทร    เหล่ำวงค ์  กรรมกำร 
   1.6  นำงสำวจตุพร  นครศรี   กรรมกำร 
   1.7  นำงหนึ่งนภำ  ใจผ่อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน แก้ไข พฤติกรรมนักเรียนที่เก่ียวข้องกับยำเสพ

ติด กิจกรรมจิตสังคมบ ำบัดในโรงเรียน หรือส่งต่อไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบ ำบัดรักษำในขั้นต่อไป 
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6.  คณะกรรมกำรประเมินห้องเรียนสีขำว 
   1.1  นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร  ประธำนกรรมกำร  
   1.2  นำงศศิชำรักษ์  ยงพำณิชย์  รองประธำนกรรมกำร    
   1.3  นำงสำวนิรมล  ฤกษ์ดี   กรรมกำร 
   1.4  นำงฉวีวรรณ  สุธีระกูล   กรรมกำร 
   1.5  นำงสำวสมญำ  รักษำดี   กรรมกำร  
   1.6  นำยณัฐวุฒ ิ  กันร้ำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ประเมินห้องเรียนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว ปลอดยำเสพติด  
7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   1.1  นำงยุพิน   หอมสุข   ประธำนกรรมกำร  
   1.2  นำยเอกชัย  โสกสินธุ ์  รองประธำนกรรมกำร    
   1.3  นำงสำวธัญญำภรณ์ เครืออ้น   กรรมกำร 
   1.4  นำงสำวนุชจรีย ์  จ ำเริญโชค  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ ด ำเนินกำรสรุปและประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
 
 

 
 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้ำที่ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรห้องเรียนสีขำว
ระดับชั้นเรียน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตลอดจนแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจเกิดระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 

   สั่ง  ณ  วันที่ 17  มิถุนำยน  พ.ศ.  2558 
 
 
 

                      (นำงพรทิพย์  บุญเจริญ) 

                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร สระบุรี 
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แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนห้องเรียนสีขำวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงพรทิพย์  บุญเจริญ 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร 

ครูที่ปรึกษำ 
นำงสำววัชรีย์  บุดสำเดช 

นำงหนึ่งนภำ  ใจผ่อง 

หัวหน้ำห้อง 
 เด็กชำยโรนัสถ์  วรรณวงษ์ 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน 
เด็กหญิงเสำวภำ  จันทนำ 

 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน
เด็กหญิงวิภำรัตน์  พุทธสำร 

 

หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
เด็กชำยกรกช  ไทรสุวรรณ 

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม
เด็กชำยปฏิภำณ  กะตำ 

 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรงำนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ให้
ค ำแนะน ำ ชี้แนะใน
กำรท ำงำน และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ
ทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรบ้ำน 
โครงงำน หรือปัญหำ 
กำรเรียนในห้องเรียน 
ให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ 

หน้ำที่ ก ำกับดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนใน
ห้องเรียน รำยงำน
พฤติกรรมของเพื่อนใน
ห้องเรียน ที่ไม่เหมำะสม
ต่อครูที่ปรึกษำทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หรือกำร
แก้ปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำทรำบ 
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แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนห้องเรียนสีขำวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2 
 

2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงพรทิพย์  บุญเจริญ 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร 

ครูที่ปรึกษำ 
นำงสำวนิชดำ  บุญชิด 

นำงสำวฤทัยทิพย์  ร้อยพุทธ 

หัวหน้ำห้อง 
เด็กชำยธเนศ  จู่จ่ำย 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน 
เด็กหญิงวรรณวิสำ  คงสมนวน 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน 
เด็กหญิงมณีกรณ์  พันทวี 

หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
เด็กหญิงศุภรัตน์  เณรนุช 

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม.  
เด็กชำยเสฏฐีรัตน์  สุวรรณพัฒน์ 

 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรงำนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ให้
ค ำแนะน ำ ชี้แนะใน
กำรท ำงำน และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ
ทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรบ้ำน 
โครงงำน หรือปัญหำ 
กำรเรียนในห้องเรียน 
ให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ 

หน้ำที่ ก ำกับดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนใน
ห้องเรียน รำยงำน
พฤติกรรมของเพื่อนใน
ห้องเรียน ที่ไม่เหมำะสม
ต่อครูที่ปรึกษำทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หรือกำร
แก้ปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำทรำบ 
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 แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนห้องเรียนสีขำวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/1 
 

2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงพรทิพย์  บุญเจริญ 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร 

ครูที่ปรึกษำ 
นำยณัฐวุฒิ  กันร้ำย 

หัวหน้ำห้อง 
เด็กหญิงอำรียำ  ชัยแช่มชื่น 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน 
เด็กชำยธนโชติ  กองจินดำ 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน 
เด็กหญิงชโลธร  แซ่โค้ว 

หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
เด็กหญิงสุชำดำ  พูลสวัสดิ์

  

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม.  
เด็กหญิงเสำวนีย์  โพธิ์ทอง 

 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรงำนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ให้
ค ำแนะน ำ ชี้แนะใน
กำรท ำงำน และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ
ทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรบ้ำน 
โครงงำน หรือปัญหำ 
กำรเรียนในห้องเรียน 
ให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ 

หน้ำที่ ก ำกับดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนใน
ห้องเรียน รำยงำน
พฤติกรรมของเพื่อนใน
ห้องเรียน ที่ไม่เหมำะสม
ต่อครูที่ปรึกษำทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หรือกำร
แก้ปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำทรำบ 



10 
 

            
  

 แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนห้องเรียนสีขำวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/2 
 

2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงพรทิพย์  บุญเจริญ 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร 

ครูที่ปรึกษำ 
นำยศรัญญู  ศรีพูล 

หัวหน้ำห้อง 
เด็กหญิงวันวิไล  พลชนะ 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน 
เด็กชำยธีรพล  คงสมฤทธิ์ 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน 
เด็กหญิงอริสรำ  หลวงถนน

เจริญ 

หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
เด็กชำยแทนเทพ  สหพล 

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม.  
เด็กหญิงศิริพร  เนำ

ประดิษฐ์ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรงำนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ให้
ค ำแนะน ำ ชี้แนะใน
กำรท ำงำน และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ
ทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรบ้ำน 
โครงงำน หรือปัญหำ 
กำรเรียนในห้องเรียน 
ให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ 

หน้ำที่ ก ำกับดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนใน
ห้องเรียน รำยงำน
พฤติกรรมของเพื่อนใน
ห้องเรียน ที่ไม่เหมำะสม
ต่อครูที่ปรึกษำทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หรือกำร
แก้ปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำทรำบ 
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 แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนห้องเรียนสีขำวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/3 
 

2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงพรทิพย์  บุญเจริญ 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร 

ครูที่ปรึกษำ 
นำยศุภกฤต  หอมขจร 
นำยชัชวำล  อินทสนธิ์ 

 

หัวหน้ำห้อง 
เด็กหญิงพรรณภัทรษำ  พวงซ้อน 

 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน 
เด็กหญิงพรรณภัทร์ษำ  

พวงซ้อน 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน
เด็กหญิงมณีรัตน์ สมุด

ทอง 

หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
เด็กหญิงเกศรินท์  ศรีเสถียร 

 

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม.  
เด็กชำยจิดำภำ  รุ่งแสง 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรงำนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ให้
ค ำแนะน ำ ชี้แนะใน
กำรท ำงำน และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ
ทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรบ้ำน 
โครงงำน หรือปัญหำ 
กำรเรียนในห้องเรียน 
ให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ 

หน้ำที่ ก ำกับดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนใน
ห้องเรียน รำยงำน
พฤติกรรมของเพื่อนใน
ห้องเรียน ที่ไม่เหมำะสม
ต่อครูที่ปรึกษำทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หรือกำร
แก้ปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำทรำบ 
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 แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนห้องเรียนสีขำวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1 
 

2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงพรทิพย์  บุญเจริญ 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร 

ครูที่ปรึกษำ 
นำงสำวจริยำพร  บัวโชติ 

 

หัวหน้ำห้อง 
นำงสำวภำรดี  สำยเมือง 

 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน 
นำยธีรวัสส์  รินสำทร 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน 
เด็กหญิงวรกำนต์  แก้วกูล 

หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
นำงสำวภำรดี  สำยเมือง 

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม 
นำยดิเรก  ทองกัณฑำ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรงำนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ให้
ค ำแนะน ำ ชี้แนะใน
กำรท ำงำน และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ
ทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรบ้ำน 
โครงงำน หรือปัญหำ 
กำรเรียนในห้องเรียน 
ให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ 

หน้ำที่ ก ำกับดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนใน
ห้องเรียน รำยงำน
พฤติกรรมของเพื่อนใน
ห้องเรียน ที่ไม่เหมำะสม
ต่อครูที่ปรึกษำทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หรือกำร
แก้ปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำทรำบ 
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 แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนห้องเรียนสีขำวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/2 
 

2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงพรทิพย์  บุญเจริญ 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร 

ครูที่ปรึกษำ 
นำงสำวอำภรณ์  ก ำเนิดชำติ 
นำงสำววิไลรัตน์  ชำญพฤติ 

 

หัวหน้ำห้อง 
นำงสำวนริศรำ  แสงอินทร์ 

 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน 
เด็กหญิงโสภำกำนต์  กำญ

ช ำนำญ 
 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน 
เด็กหญิงนริศรำ  แสงอินทร์ 

หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
เด็กหญิงศศิวิมล  ขันชนะ 

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม 
เด็กชำยสรวิทย์  แหยมศักดิ์   

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรงำนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ให้
ค ำแนะน ำ ชี้แนะใน
กำรท ำงำน และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ
ทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรบ้ำน 
โครงงำน หรือปัญหำ 
กำรเรียนในห้องเรียน 
ให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ 

หน้ำที่ ก ำกับดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนใน
ห้องเรียน รำยงำน
พฤติกรรมของเพื่อนใน
ห้องเรียน ที่ไม่เหมำะสม
ต่อครูที่ปรึกษำทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หรือกำร
แก้ปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำทรำบ 
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 แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนห้องเรียนสีขำวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3 
 

2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงพรทิพย์  บุญเจริญ 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร 

ครูที่ปรึกษำ 
นำงยุพิน  หอมสุข 

นำงสำวธัญญำภรณ์  เครืออ้น 
 

หัวหน้ำห้อง 
นำงสำวภูริดำ  คงสมทอง 

 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน 
นำงสำวธีรนำฏ  ลมูลพันธ ์

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน 
นำงสำวภูริดำ  คงสมทอง  

หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
นำยธนวัฒน์  เสรีสวัสดิ์ 

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม 
นำยพรพิพัฒน์  ตรีอำภรณ์ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรงำนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ให้
ค ำแนะน ำ ชี้แนะใน
กำรท ำงำน และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ
ทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรบ้ำน 
โครงงำน หรือปัญหำ 
กำรเรียนในห้องเรียน 
ให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ 

หน้ำที่ ก ำกับดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนใน
ห้องเรียน รำยงำน
พฤติกรรมของเพื่อนใน
ห้องเรียน ที่ไม่เหมำะสม
ต่อครูที่ปรึกษำทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หรือกำร
แก้ปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำทรำบ 
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 แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนห้องเรียนสีขำวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1 
 

2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงพรทิพย์  บุญเจริญ 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร 

ครูที่ปรึกษำ 
นำยองอำจ   เอื้อสันเทียะ 
นำงสำวนภัทร  อินโสม 

 

หัวหน้ำห้อง 
นำงสำววำสิตำ  อรุณภักดี 

 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน 
 นำยเศรษฐวุฒิ  นะจะคุณ 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน 
นำงสำววำสิตำ  อรุณภักดี 

 

หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
นำงสำววรลักษณ์  พิมพิสำร 

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม 
นำงสำวณัฐมล  สมพฤษ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรงำนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ให้
ค ำแนะน ำ ชี้แนะใน
กำรท ำงำน และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ
ทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรบ้ำน 
โครงงำน หรือปัญหำ 
กำรเรียนในห้องเรียน 
ให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ 

หน้ำที่ ก ำกับดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนใน
ห้องเรียน รำยงำน
พฤติกรรมของเพื่อนใน
ห้องเรียน ที่ไม่เหมำะสม
ต่อครูที่ปรึกษำทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หรือกำร
แก้ปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำทรำบ 
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 แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนห้องเรียนสีขำวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2 
 

2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงพรทิพย์  บุญเจริญ 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร 

ครูที่ปรึกษำ 
นำยภัสดำทร  เหล่ำวงค์ 

นำงสำววชิรำพร  ภักค์คุณพันธุ์ 
 

หัวหน้ำห้อง 
นำงสำวชลธิชำ  แก้วกัณหำ 

 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน 
นำยภำณุพงศ์  ฤทธิ์พิทักษ์

วงศ ์

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน 
นำงสำวชลธชิำ  แก้วกัณหำ  

 

หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
นำงสำวจันทร์นภำ  สุวรรณชู

  

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม 
นำยทนำธร  จิตรนิยม 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรงำนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ให้
ค ำแนะน ำ ชี้แนะใน
กำรท ำงำน และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ
ทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรบ้ำน 
โครงงำน หรือปัญหำ 
กำรเรียนในห้องเรียน 
ให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ 

หน้ำที่ ก ำกับดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนใน
ห้องเรียน รำยงำน
พฤติกรรมของเพื่อนใน
ห้องเรียน ที่ไม่เหมำะสม
ต่อครูที่ปรึกษำทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หรือกำร
แก้ปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำทรำบ 



17 
 

            
  

 แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนห้องเรียนสีขำวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1  
 

2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงพรทิพย์  บุญเจริญ 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร 

ครูที่ปรึกษำ 
นำยเอกชัย  โสกสินธุ์ 

 

หัวหน้ำห้อง 
นำงสำวปำจรีย์  หลวงไกรรำช 

 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน 
นำงสำวคนำพร  บุญช่วย 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน 
นำงสำวปำจรีย์  หลวงไกร

รำช 
 

หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
นำงสำวนฤชำ  แสงสุวรรณ์

  

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม 
นำงสำวศศิธร  ศรีสุข  

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรงำนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ให้
ค ำแนะน ำ ชี้แนะใน
กำรท ำงำน และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ
ทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรบ้ำน 
โครงงำน หรือปัญหำ 
กำรเรียนในห้องเรียน 
ให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ 

หน้ำที่ ก ำกับดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนใน
ห้องเรียน รำยงำน
พฤติกรรมของเพื่อนใน
ห้องเรียน ที่ไม่เหมำะสม
ต่อครูที่ปรึกษำทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หรือกำร
แก้ปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำทรำบ 
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แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนห้องเรียนสีขำวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/2 
 

2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ว่ำที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์  ผดุงพันธุ์ 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวธนียำ  เทียนค ำศรี 

ครูที่ปรึกษำ 
นำงสำวพรทิพย์  คชำวงศ์ 

 

หัวหน้ำห้อง 
นำยกวีพัฒน์  คงสมปรำชญ์ 

 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน 
นำงสำวสุภัสสร  เข็มเพ็ชร 
 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน 
นำงสำวสุรำงคณำต์  สุด

ชะตำ 

 

หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
นำยกวีพัฒน์  คงสมปรำชณ์ 

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม 
นำยก ำพล  เล็บขำว 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรงำนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ให้
ค ำแนะน ำ ชี้แนะใน
กำรท ำงำน และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ
ทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรบ้ำน 
โครงงำน หรือปัญหำ 
กำรเรียนในห้องเรียน 
ให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ 

หน้ำที่ ก ำกับดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนใน
ห้องเรียน รำยงำน
พฤติกรรมของเพื่อนใน
ห้องเรียน ที่ไม่เหมำะสม
ต่อครูที่ปรึกษำทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หรือกำร
แก้ปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำทรำบ 
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 แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนห้องเรียนสีขำวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1  
 

2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงพรทิพย์  บุญเจริญ 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร 

ครูที่ปรึกษำ 
นำงสำวนุชจรีย์  จ ำเริญโชค 

 

หัวหน้ำห้อง 
นำงสำวผกำมำศ  ค ำสันเทียะ 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน 
นำงสำวทิพวรรณ  สุริยะ 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน 
นำงสำวผกำมำศ  ค ำ

สันเทียะ  

หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
นำงสำวดวงนภำ  พิมพิสำร 

หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรม 
นำงสำวปำลิตำ  สิงหำ 

  

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรงำนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ให้
ค ำแนะน ำ ชี้แนะใน
กำรท ำงำน และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ
ทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรบ้ำน 
โครงงำน หรือปัญหำ 
กำรเรียนในห้องเรียน 
ให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ 

หน้ำที่ ก ำกับดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนใน
ห้องเรียน รำยงำน
พฤติกรรมของเพื่อนใน
ห้องเรียน ที่ไม่เหมำะสม
ต่อครูที่ปรึกษำทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หรือกำร
แก้ปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำทรำบ 
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 แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนห้องเรียนสีขำวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2 
 

2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงพรทิพย์  บุญเจริญ 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงสำวนันท์นภัส  ชะฎำจิตร 

ครูที่ปรึกษำ 
นำยสิทธิชัย  วงศ์สถิตย์จิรกำล 

 

หัวหน้ำห้อง 
นำยธนวัฒน์  พันทอง 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรงำน 
นำยสรำวุฒิ  สำระวัน 

หัวหน้ำฝ่ำยกำรเรียน 
นำยธนวัฒน์  พันทอง 

หัวหน้ำฝ่ำยสำรวัตรนักเรียน 
นำงสำวชนำภำ  คงสมฤทธิ์ 

หัวหน้ำฝ่ำยกจิกรรม 
นำงสำวกฤษณำ  สิงห์

ประเสริฐ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกำรงำนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำย ให้
ค ำแนะน ำ ชี้แนะใน
กำรท ำงำน และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ
ทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับ
กำรเรียน กำรบ้ำน 
โครงงำน หรือปัญหำ 
กำรเรียนในห้องเรียน 
ให้ค ำแนะน ำ ชี้แนะ
แหล่งเรียนรู้ และ
น ำเสนอครูที่ปรึกษำ 

หน้ำที่ ก ำกับดูแลควำม
ประพฤติของนักเรียนใน
ห้องเรียน รำยงำน
พฤติกรรมของเพื่อนใน
ห้องเรียน ที่ไม่เหมำะสม
ต่อครูที่ปรึกษำทรำบ 

หน้ำที่ ช่วยเหลือใน
ด้ำนกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน หรือกำร
แก้ปัญหำในกำรจัด
กิจกรรมในห้องเรียน
และน ำเสนอครูที่
ปรึกษำทรำบ 
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