ส่วนที่ 1 สารสนเทศพื้นฐาน
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1.1 ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม บุกเบิกและก่อตั้งขึ้นโดยภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย เป็นโรงเรียน
ลาดับที่ 14 ในจานวน 17 โรงเรียน ที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเปิดทาการเรียน
การสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขางาน คือ
สาขางานยานยนต์ สาขางานเครื่องมือกล สาขางานเชื่อมโลหะและสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
ดาเนินงานในรูปแบบโรงเรียนการกุศล รับนักเรียนชายผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย จานวนไม่เกิน 160 คน เข้าเป็นนักเรียนประจา ทา
การเรียนในหลักสูตรปกติและมีหลักสูตรพิเศษสาหรับชาวบ้านในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงเยาวชนใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความสนใจ โดยที่นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งสิ้น
ในช่วงปีการศึกษา 2541 ถึงปีการศึกษา 2543 ได้เปิดทาการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษ 1 ปี โดย
ใช้ชื่อว่า "ศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม" ต่อมาในปีการศึกษา 2544 โดยมี นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ เป็น
ผู้อานวยการโรงเรียน และสานงานต่อจากภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัยในการดาเนินการขออนุญาตเปิดเป็น
โรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา และในปีนี้เองศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็น
โรงเรียนเอกชน ตามใบอนุญาตเลขที่ นพ.4/2544 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม"
มาจนถึงปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2546 ถึงปีการศึกษา 2552 มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียน โดยบริหารงานตามพันธกิจของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มุ่งให้นักเรียนมีความรู้
ทักษะ และนาไปประกอบอาชีพ
ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2558 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
บริหารงานโดยยึดหลักจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการศึกษา ตลอดระยะเวลาได้ส่งเสริมให้ ผู้ร่วมบริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันทุ่มเททั้งกาลัง
กาย กาลังใจและกาลังความคิด เพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ก้าวทันโลกปัจจุบันตามศักยภาพ โดย
มุ่งเน้นที่จะผลิตแรงงานที่ดี มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
ปีการศึกษา 2559 ถึงปัจจุบัน ภราดากิตติศักดิ์
เจริญศรี ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน และนักเรียน มีทักษะและคุณภาพชีวิตที่ดี ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาบริการวิชาชีพแก่สังคม
1.2 ข้อมูลโรงเรียนทั่วไป
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2544
โดยในจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 จนถึงปีการศึกษา
2555 โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบัน ทางโรงเรียนได้ทาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม จานวน 4 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาช่างยนต์
เปิดสอนในสาขางานยานยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เปิดสอนในสาขางานเครื่องมือกล
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3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

เปิดสอนในสาขางานโครงสร้าง
เปิดสอนในสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่ง

ภายใน
ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดทาการเรียนการสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 4 สาขาวิชา
ใน 4 สาขางาน คือ
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
เปิดสอนในสาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
เปิดสอนในสาขางานเครื่องมือกล
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
เปิดสอนในสาขางานเทคโนโลยีการเชื่อมโครงสร้างโลหะ
4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน เปิดสอนในสาขางานตกแต่งภายใน
1.3 การดารงตาแหน่งจากอดีตถึงปัจจุบัน ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ผู้รับใบอนุญาต 1. ภราดาศักดา กิจเจริญ
ปีการศึกษา
2544 – ปีการศึกษา 2550
2. ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา
ปีการศึกษา
2551 – ปีการศึกษา 2556
3. ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
ปีการศึกษา
2556 – ปัจจุบัน
ครูใหญ่
1. ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย
ปีการศึกษา
2544 – ปีการศึกษา 2545
2. ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
ปีการศึกษา
2547 – ปีการศึกษา 2549
3. ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
ปีการศึกษา
2550
ผู้อานวยการ
1. มาสเตอร์เทพอวยชัย ศรัยกิจ
ปีการศึกษา
2544 – ปีการศึกษา 2545
2. มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย
ปีการศึกษา
2546 – ปีการศึกษา 2552
3. ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ
ปีการศึกษา
2553 – ปีการศึกษา 2558
4. ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
ปีการศึกษา
2559 – ปัจจุบัน
รองผู้อานวยการ
1. ภราดานนทชา ศรีวิไล
ปีการศึกษา
2553 – ปีการศึกษา 2554
2. ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์
ปีการศึกษา
2555 – ปีการศึกษา 2558
3. ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
ปีการศึกษา
2558 – ปัจจุบัน
ผู้จัดการ
1. มาสเตอร์เทพอวยชัย ศรัยกิจ
ปีการศึกษา
2544 – ปีการศึกษา 2545
2. มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย
ปีการศึกษา
2546 – ปีการศึกษา 2552
3. ภราดาอาวุธ
ศิลาเกษ
ปีการศึกษา
2553 – ปีการศึกษา 2554
4. ภราดาพิชิตพล
บูระพันธ์
ปีการศึกษา
2555 – ปีการศึกษา 2558
5. ภราดากิตติศักดิ์
เจริญศรี
ปีการศึกษา
2559 – ปัจจุบัน
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1.4 สถานที่ตั้ง
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม – หนองคาย
ตาบลเวินพระบาท
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-720421801, 04-2199503
Website : http://www.atsn.ac.th
E-Mail Address : atsn@atsn.ac.th

1.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
บ้านปากทวย หมู่ที่ 5 ตาบลเวินพระบาท อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นที่ราบลุ่มมีป่าไม้
สลับทุ่งนา เมื่อ พ.ศ. 2475 เริ่มแรกในการก่อตั้งหมู่บ้านมาอยู่ริมปากน้าทวย ซึ่งไหลลงสู่แม่น้าโขง จึงได้
เรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านปากทวย ต่อมาได้เกิดน้าท่วมบริเ วณบ้านปากทวยเป็นประจา เมื่อ พ.ศ. 2481 จึง
ได้ย้ายจากริมปากน้าทวยมาอยู่ในที่ตั้งข้างวัดป่า คือ วัดใหม่ชัยภูมิปัจจุบัน และเมื่อปี พ.ศ. 2490 ได้จัดตั้ง
เป็นหมู่บ้านที่ 13 ของหมู่บ้านรามราช ทางกรมทางหลวงได้มาตั้งชื่อป้ายบ้านให้ใหม่เป็นบ้านปากทวยมา
จนถึงทุกวันนี้ ต่อมาได้ขึ้นกับตาบลเวินพระบาท หมู่ที่ 5 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายกมล พงษ์ภักดี
ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งหมู่บ้านปากทวยเป็นหมู่บ้าน อพป. ปี พ.ศ. 2514
บ้านปากทวย
หมู่ที่ 5 อยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ห่างจากอาเภอท่าอุเทน ระยะทาง
ประมาณ 7 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบลุ่มสลับป่าไม้และทุ่งนา มีอาณาเขตติดต่อ
คือ
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ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
การใช้งานพื้นที่มีรายดังนี้
พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน
พื้นที่อาศัย
พื้นที่ทางการเกษตร
พื้นที่สาธารณะ
พื้นที่ป่าชุมชน

จรดกับบ้านธาตุ ตาบลโนนตาล
จรดกับบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4
จรดกับแม่น้าโขง ตรงข้ามกับบ้านโพนคา สปป.ลาว
จรดกับบ้านนาสีดา หมู่ที่ 6
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

4,882
220
2,199
54
24

ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่

ประชากรและภาษา
ปัจจุบันบ้านปากทวย หมู่ที่ 5 มีประชากรทั้งหมด จานวน 215 ครัวเรือน รวมทั้งครอบครัวคน
ลาว จานวน 3 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 1,129 คน แยกเป็นชาย 548 คน เป็นหญิง 581 คน
ภาษาที่นิยมใช้ในท้องถิ่น ได้แก่ กะเลิง ญ้อ ภูไท ท้องถิ่น ภาษาไทยอีสาน และภาษาลาวบางส่วน
สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทานาปลูกข้าวเป็นอันดับ 1
รองลงมาเป็นการปลูกพืชไร่ เช่น ปลูกยางพารา สัปปะรด สาหรับพื้นที่ติดริมแม่น้าโขงจะปลูกยาสูบ ข้าวโพด
และพืชตระกูลถั่ว ตลอดแนวส่วนประชากรที่มีที่อาศัยติดริมแม่น้าโขง ประกอบอาชีพประมง เช่น เลี้ยงปลา
ในกระชัง หาปลาตามลาแม่น้าโขง การปศุสัตว์ จะทาการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน เช่น เลี้ยงปลาในบ่อ เลี้ยงไก่
ชน ไก่พื้นเมือง เป็ด ห่าน รวมถึงการเลี้ยง โค กระบือ เป็นต้น
ส่วนแรงงานทางานในต่างจังหหวัดและมีบางส่วนไปทางานที่ต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน บูรไน เกาหลี
เป็นต้น
อาชีพและรายได้
อาชีพหลัก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ทาสวน
อาชีพรอง ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การประมงจากแม่น้าโขง จักรสาน ทอผ้าพื้นเมืองผ้ามุก กลุ่มทาหมวก
กลุ่มทาแหนม ปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกพื้นตามฤดูกาล
รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย / ครอบครัว / ปี ประมาณ 35,500 บาท
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1.6 ข้อมูลครูจาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ 17/3/2561)
แผนกวิชา/สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างเครื่อง
เรือนฯ
แผนกวิชาสามัญฯ
รวม

สถานภาพ
จานวน
(คน) ครูประจาการ ครูพิเศษ
3
3
3
3
3
3
-

ใบประกอบวิชาชีพ
มี
ไม่มี ป.เอก
2
1
2
1
2
1
-

วุฒิการศึกษา
ป.โท ป.ตรี ต่ากว่าป.ตรี
3
1
2
2
1
-

3

3

-

2

1

-

1

2

-

7
19

7

-

6

1

-

1

6

-

1.7 ข้อมูลนักเรียน ปี 2560
ตารางที่ 2 แสดงจานวนนักเรียน (ข้อมูล ณ 10/3/2561)
สาขาวิชา
ปวช. 1
สาขาวิชาช่างยนต์
14
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
13
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
14
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
8
รวม
49
1.8 ข้อมูลห้องเรียน
ตารางที่ 3 จานวนห้องเรียน
ปวช.1
สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
รวมทั้งหมด
ปวช.2
สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
รวมทั้งหมด

ปวช. 2
10
12
11
8
41

สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน
สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน

ปวช. 3
15
8
11
5
39

รวม
39
33
36
21
129

จานวนห้อง
1
1
1
1
4
จานวนห้อง
1
1
1
1
4

7

ปวช.3

สาขาวิชา
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
รวมทั้งหมด

สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่งภายใน

1.9 ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
ตารางที่ 5 ตารางข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
ห้อง
ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
รวม
1.10 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
ตารางที่ 4 ตารางจานวนโรงฝึกงาน และห้อง
สาขาวิชา
สาขางาน
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานเครื่องเรือนและแตกแต่ง
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
ภายใน
รวม

จานวนห้อง
1
1
1
1
4

จานวนห้อง
1
2
3

จานวนโรงฝึกงาน
2 โรงฝึก
4 ห้อง
3 ห้อง
2 ห้อง
11
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1.11 ข้อมูลอาคารสถานที่
ตารางที่ 6 ตารางข้อมูลอาคารสถานที่
หมายเลข
รายการ
1

2-4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

อาคารอานวยการ

ประกอบไปด้วย (ห้อง)

- ห้องงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- ห้องรับแขก
- ห้องงานบริหารทั่วไป
- ฝ่ายกิจการพัฒนาผู้เรียน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายบริหารจัดการ
บ้านพักนักเรียนประจา
- บ้านพักนักเรียน
อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารอาบน้านักเรียน
- ห้องอาบน้า / ห้องซักล้าง / ห้องสุขา (18 ห้อง)
อาคารทรงเสี่ยงชัย
- ลานกิจกรรมและนันทนาการ
โภชนาคาร(โรงอาหาร)
- โรงอาหาร
โรงฝึกงานสาขางานเครื่องเรือนฯ - โรงฝึกงานสาขาเครืองเรอนและตกแต่งภายใน
- ห้องพักครู
- ห้องเก็บของ
อาคารเรียน
- ห้องเรียนประชุม
- ห้องเรียน 1
อาคารสาขาวิชางานเครื่องมือกลฯ - โรงฝึกงานสาขางานเครื่องมือกลฯ
- ห้องเขียนแบบคอมพิวเตอร์
- ห้องพักครู
- ห้องปฏิบัติการ CNC
- ห้องน้า
อาคารทั่วไป
- ห้องน้า
- โรงฝึกงาน
โรงฝึกงานพื้นฐาน
- ห้องฝึกงานพื้นฐาน
อาคารฝึกงานสาขาวิชาโลหะการ - โรงฝึกงานสาขางานโครงสร้าง
- ห้องเรียน
ห้องสมุด
ห้องเก็บผลงานนักเรียน
อาคารฝึกงานสาขาวิชาเครื่องกล - โรงฝึกงานสาขางานยานยนต์
อาคารจาลองศูนย์บริการรถยนต์ - ห้องเรียน
- ห้องน้า
- โรงฝึกงานสาขางานยานยนต์

จานวน
(ห้อง)
1
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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หมายเลข

รายการ

19
20
21
22
23

โรงฝึกงานยานยนต์
สนามกีฬา
สนามบาสเกตบอล
สวนเกษตรของนักเรียน
Francois Hall 2009

24
25

ครัวริมโขง
ห้องน้า

ประกอบไปด้วย (ห้อง)
-

ห้องประชุม
ห้องแสดงผลงาน
ห้องผู้อานวยการ
ห้องรองผู้อานวยการ
ห้องรับประทานอาหาร
ห้องน้าชาย
ห้องน้าหญิง

จานวน
(ห้อง)
1
1
1
1
1
3
3

10

ผังบริเวณโรงเรียน

22
20

9

21

18

16

15

4

19

14

3

12

13

5

11
25

24

8

17

2

10

7
6
23

1

-
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1.12 เกียรติประวัติ ชื่อเสียงโรงเรียน
เกียรติประวัติโรงเรียน
1. เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับเด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษา
โดยไม่หวังผลกาไร
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2544
จัดโดยองค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2545 จัดโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
4. ร่วมกับทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
ประจาปี 2546
5. ร่วมกับทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล
ชมเชย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจาปี 2547
6. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี
พ.ศ. 2547
7. เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับเด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษา
โดยไม่หวังผลกาไร
8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2544
จัดโดยองค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
9. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2545 จัดโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
10. ร่วมกับทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
ประจาปี 2546
11. ร่วมกับทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล
ชมเชย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจาปี 2547
12. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี
พ.ศ. 2547
13. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี
พ.ศ. 2551
14. ผ่านการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2551
15. ผ่านการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2557
16. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2559 ณ โรง
เรียนอัสสัมชัญศรีราชา
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เกียรติประวัติครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
นายปริญยา สีสม ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปีการศึกษา 2554 ณ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายสุทิน รังเพีย ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปีการศึกษา 2554 ณ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
นายสุทินรังเพีย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับสาขาวิชาโลหะการ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2554
นายสุทิน รังเพีย ร่วมถ่ายทาสารคดีรายการกบนอกกะลา ตอนมหัศจรรย์ปีที่ 7 ของบริษัททีวี
บูรพาวันที่ 9 เดือนธันวาคม2554
นายดอน วิภา เข้าร่วมเสนอผลงานประกวดครูดีเด่นของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย ปีการศึกษา 2554
นายวิรถ จอกทอง ร่วมเป็นกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดั บอาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
นายศิริ วัฒ น์ ไชยโชติ ร่ ว มเป็น กรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดั บอาชีวศึกษา
จังหวัดนครพนม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
นายประสิทธิ์ คาดี ร่วมเป็นกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดั บอาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
นางสาวสุภัทรา สิงห์ทอง รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน
2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพนาแก

เกียรติประวัตินักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2544
จัดโดยองค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
ได้รั บ รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขัน กีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2545 จัดโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันวิชาการโรงเรียนเอกชนนครพนม ประจาปี 2549
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน
จังหวัดนครพนม ประจาปี 2550
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย งานมหกรรมการศึกษาเอกชน
จังหวัดนครพนม ประจาปี 2550
ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขันรถประหยัดน้ามันในระดับประเทศ ที่
กรุงเทพ ฯ ปี 2550
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เกียรติประวัตินักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
7. ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย ประเภทฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา ในการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ 2008 ครั้งที่ 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี
ยลแห่งประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2551
8. ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน
2552 ได้รางวัลอันดับที่ 4
9. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 3-18 สิงหาคม 2552
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม (ร่วมกับโรงเรียนโคตรบูรณ์)
10. กรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม
2552 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับรางวัล 1เหรียญเงินในการแข่งขันวิ่ง 200
เมตร และ 2 เหรียญทองแดงในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตรและ 1,500 เมตร
11. ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาในงานวันเอดส์โลก ระดับอาเภอโดยโรงพยาบาลอาเภอท่าอุ
เทน ณ วัดโพธิ์ชัย อาเภอท่าอุเทน วันที่ 3 ธันวาคม 2552
12. นายสวัสดิ์ อาซองได้รับรางวัลชนะเลิศสาขางานก่ออิฐ งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24
ระดับภาค วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และ
เป็นตัวแทนระดับภาค เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ
13. นายชัยณรงค์ จาเพียรราชและนายฤทธิไกร บุญตาท้าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศสาขางานปู
กระเบื้อง งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับภาค วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
14. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทฟุตบอลงานกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระ
บาทต้านยาเสพติด ปี 2554
15. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเปตองงานกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
ต้านยาเสพติด ปี 2554
16. นายกิตติชัย บุตรสุวรรณ์ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน
สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2559
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
17. นายอภิวัฒน์ พลเทพ เหรียญเงินการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชายในการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่
20-22 ตุลคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
18. นายสมบูรณ์ อามอ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
19. นายรัตนโชค สุวอ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20. นายโชคชัย พาแสง ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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21. นายมนัสชัย ยังฝ้าย ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15วันที่ 20-22 ตุลคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
22. นายพัชรพล ว่องไว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเครื่องยนต์เล็ก
ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
23. นายพีรยุทธ ส่งเสริม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเครื่องยนต์เล็ก
ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
24. นายอมรเทพ ยมพินิจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเชื่อมไฟฟ้า
ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
25. นายพนาเวศ วงศ์บุญชัยเลิศ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเชื่ อม
ไฟฟ้ า ระดั บ ปวช.การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
26. นายวิทวัส ศรีโคตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันงานจักรยานยนต์
ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
27. นายพงษ์ดนัย ยศพันษา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันงานจักรยานยนต์
ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
28. นายอารัญ ประคองสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
29. นายภานุกร บุญสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันงานฝึ กฝี มือ
ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
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30. นายอเนก หล้าสีดา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันทักษะงานกลึง กัด
ตัด ไส ชิ้นงาน ประเภทอาชีวศึกษานครพนม ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม
31. นายศิริไพบูลย์ สาระทรัพย์ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน
2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพนาแก
32. นายธนศิลป์ ป้องสุข รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีพนาแก
33. นายทรงยศ สีสุนา รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีพนาแก

1.13 ปรัชญาของโรงเรียน
1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริงและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่ง
ชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทางาน ความอุตสาหะวิริยะเป็นหนทางไปสู่ความสาเร็จ(LABOR
OMNIA VINCIT )
1.14 วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อให้ความรักและให้ความรู้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
2. เพื่อจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรการอาชีวศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.15 วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มุ่งพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการศึกษาสู่สากล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต
1.16 พันธกิจโรงเรียน
1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต
2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
3.ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล สู่สากล สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต
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1.17 เป้าหมายโรงเรียน
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ
มงฟอร์ต
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์
มารีย์
กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
3. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
5. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน จัดการเรียนรู้สู่สากลและตาม
จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
6. โรงเรียนมีสิ่งอานวยควาสะดวก อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ ฐานข้อมูลสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและ
การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และตาม จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพที่มีคุณภาพ
8. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคล/ องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
1.18 อัตลักษณ์โรงเรียน
ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม
1.19 เอกลักษณ์โรงเรียน
เด่นวินัย ใจอาสา พัฒนาสังคม

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
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กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการการศึกษามูลนิธิฯ
ผู้รับใบอนุญาต

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผู้อานวยการ

สมาคมศิษย์เก่าฯ

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ

ผู้จัดการ

รองผู้อานวยการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารจัดการ
-

งานแผน งบประมาณ งานประกันฯ
งานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
งานทะเบียนและสารบรรณ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
งานโภชนาการ

-

งานหลักสูตรการเรียนการสอน
และนิเทศภายใน
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
งานวัดและประเมินผล
งานวิทยบริการ
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน
-

งานระเบียบวินัย
งานหอพักนักเรียนประจา
งานองค์การวิชาชีพ ฯ
งานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
งานอภิบาล
งานสันทนาการ ดนตรี กีฬา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

