โครงสรางการบริหารงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
ผูอํานวยการโรงเรียน

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

หัวหนากลุมงานดูแลชวยเหลือนักเรียน

หัวหนากลุมงานปกครอง

หัวหนากลุมงานชุมชนสัมพันธ

งานทะเบียนประวัติ ขอมูลและสถิติ และสํามะโนนักเรียน
งานคัดกรองนักเรียน
งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองคกร
งานเยี่ยมบานนักเรียน
งานรายงานผลการปฏิบัติงาน

งานระเบียบวินัย
งานหัวหนาระดับ
งานสงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
งานสงเสริมความประพฤติ
งานรักษาความปลอดภัย
งานทัศนศึกษา
งานดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

งานชุมชนสัมพันธ
งานประชาสัมพันธการศึกษา
งานวงดนตรีพื้นเมือง
งานวงดนตรีสากล
งานวงดนตรีไทย
งานวงโยธวาทิต
งานสมาคมผูปกครองและครู
งานชมรมศิษยเกา
งานประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
งานสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องคกรและหนวยงานอื่น
งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและทองถิ่น
งานสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
งานสงเสริมเอกลักษณอัตลักษณของโรงเรียน

โครงสรางการบริหารงาน กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการ คือ นายชอบ ธาระมนต
รองผูอํานวยการ คือ นายวิมล ภูศรี ผูชวยรองฯ คือ นายยิ่งศักดิ์ สุทธิจันทร
กลุมงานดูแลชวยเหลือนักเรียน
หัวหนากลุมงาน
นายศรีสุวรรณ สําราญจิตร

กลุมงานปกครอง
หัวหนากลุมงาน

นางสุมาลี ธิมาชัย

กลุมงานชุมชนสัมพันธ
หัวหนากลุมงาน
นายธีรวัฒน สายเพ็ชร

-งานทะเบียนประวัติขอมูลและสถิติ

-งานคัดกรองนักเรียน
-งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
-งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

-งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองคกร
-งานเยี่ยมบานนักเรียน
-งานรายงานผลการปฏิบัติงาน

1. นางอรทัย โนนแกว
2. นางสาวพูลทรัพย อาจศัตรู
3. นางสาวฉันทนา ภาโนมัย
4. นายวีรยุทธ ฉายจรุง
1. นางบุญศรี ขาขันมะลี
2. นางพันคํา จันทภูมิ
1. นางสุมาลี ศรีชมภู
2. นางสุดใจ ดวงผุยทอง
3. นายนฤนาท พลสาเดช
1. นางสุมาลี ธิมาชัย
2. นายศรีสุวรรณ สําราญจิตร
3. นายประภาส โพธิสาขา
4. นายยุทธพล เพียสาร
5. นายปญญา นาบัณฑิต
6. นายอโศก ภักดีวุฒิ
7. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร
8. นายอรุณ จันทะเพชร
9. นายวีรยุทธ ฉายจรุง
1. นายยิ่งศักดิ์ สุทธิจันทร
2. นางสุมาลี ธิมาชัย
3. นางอรทัย โนนแกว
1. นางบุญศรี ขาขันมะลี
2. นางอินทราภรณ สุนทรวัฒน
3. นายโกศล ธีรสุจิ
1. นางอรทัย โนนแกว
2. นางสาวพูลทรัพย อาจศัตรู
3. นางสาวฉันทนา ภาโนมัย
4. นายวีรยุทธ ฉายจรุง

-งานระเบียบวินัย

-หัวหนาระดับ ม. 1
-หัวหนาระดับ ม. 2
-หัวหนาระดับ ม. 3
-หัวหนาระดับ ม. 4
-หัวหนาระดับ ม. 5
-หัวหนาระดับ ม. 6
-งานสงเสริมประชาธิปไตย

-งานสงเสริมความประพฤติ

-งานรักษาความปลอดภัย

-งานทัศนศึกษา
-งานดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน

1. นายบุญเลิศ ภูตีนผา
2. นายศรีสุวรรณ สําราญจิตร
3. นายประสพ คําพิทูล
4. นางจิราวัลย เนื่องมัจฉา
5. นายฉัตรชัย ศรีสุระกุล
6. นายรักชาติ อาวรณ
7. นายวีรยุทธ ฉายจรุง
นายนฤนาท พลสาเดช
นายยุทธพล เพียสาร
นายประมวล ศรีชมภู
นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรารักษ
นางสุดใจ ดวงผุยทอง
นายเจริญ หงศาลา
1. นายประสิทธิ์ แยมศรี
2. นางบุญศรี ขาขันมะลี
3. นางสุมาลี ศรีชมภู
4. นางอินทราภรณ สุนทรวัฒน
5. นางสุดใจ ดวงผุยทอง
6. นายยุทธพล เพียสาร
1. นายประมวล ศรีชมภู
2. นายเจริญ หงศาลา
3. นางอินทราภรณ สุนทรวัฒน
4. นายอโศก ภักดีวุฒิ
1. นายรักชาติ อาวรณ
2. นายประมวล ศรีชมภู
3. นายนฤนาท พลสาเดช
4. นายเกรียงทรัพย พินิจธนสาร
5. นางศิริบูรณ วรรณสุทธิ์
6. นายเจริญ หงศาลา
1. นายยุทธพล เพียสาร
2. นายนฤนาท พลสาเดช
3. นางสุดใจ ดวงผุยทอง
1. นางจิราวัลย เนื่องมัจฉา
2. นางพันคํา จันทภูมิ
3. นางบุญศรี ขาขันมะลี

-งานชุมชนสัมพันธ
-งานประชาสัมพันธการศึกษา
-งานวงดนตรีพื้นเมือง
-งานวงดนตรีไทย
-งานวงดนตรีสากล
-งานวงโยธวาทิต
-งานชมรมศิษยเกา
-งานประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
-งานสงเสริม สนับสนุน และประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร และ
หนวยงานอื่นที่จัดการศึกษา
-งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและทองถิ่น
-งานสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
-งานสงเสริมเอกลักษณอัตลักษณของโรงเรียน

1. นายธีรวัฒน สายเพ็ชร
1. นายประสิทธิ์ แยมศรี
1. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร
1. นางพวงทอง แสนเยีย
2. นายวิทยา สุทธิจันทร
1. นายอุทัย ไชยธงรัตน
1. นายประภาส โพธิสาขา
2. นายวิโรจน อาปอง
1. นางพันคํา จันทภูมิ
1. นายนฤนาท พลสาเดช
1. นายนฤนาท พลสาเดช
1. นายประสิทธิ์ แยมศรี
1. นายธีรวัฒน สายเพ็ชร
1. นายธีรวัฒน สายเพ็ชร
2. นายรักชาติ อาวรณ
3. น.ส.พูลทรัพย อาจศัตรู
4. นางสุมาลี ศรีหะวงค

