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คู่มือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังเหนือวิทยา ปีการศึกษา 2565 

แผนภูมิการบริหารงาน  กลุ่มบริหารกิจการนักรียน  
โรงเรียนวังเหนือวิทยา อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
นายด ารงค์  ตุลาสืบ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นายประวิทย์  ค าพันธ์ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นายสุทัศน์  ไชยมูลเงิน 

งานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นางรวิวรรณ  พรมส้มซ่า 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นางพัชรินทร์  สว่างถาวรกุล 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
นายสุทัศน์  ไชยมูลเงิน 

งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

นายกุศล  ไชยศรี 

งานสภานักเรียน 
นายจิราวุฒิ  วงศ์พระครู 

งานทัศนศึกษานักเรียน 
นายประวิทย์  ค าพันธ์ 
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บัญชีรายช่ือแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนวังเหนือวิทยา ที่ 19 /2565 
เร่ือง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2565  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังเหนือวิทยา กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นายประวิทย์  ค าพันธ์    ปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

  
2. หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

นายสุทัศน์  ไชยมูลเงิน     ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 
3. งานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

3.1 นางรวิวรรณ  พรมส้มซ่า ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างาน 
3.2 นางสาวอโรชา  ธิวงศ์น้อย ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าทีง่าน 
3.3 นางวิรากานต์  ปั้นรูป ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
3.4 นางสาวพัชรินทร์  สว่างถาวรกุล ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
3.5 นายสุเทพ  อวดเขตต์ ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
3.6 นางปวินรัตน์  วงศ์วัฒนัย ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 

 
4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.1 นางสาวพัชรินทร์  สว่างถาวรกุล ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างาน 
4.2 นางรวิวรรณ  พรมส้มซ่า ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
4.3 นางสาวอุบลรัตน์ สุภายอง ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
4.4 นายสุทัศน์  ไชยมูลเงิน ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
4.5 นายสากล  มะหิธิ ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
4.6 ว่าที่ ร.ต.สาธิต  บุญเมืองขวา ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
4.7 นายรณกฤต  ซอนเสน ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
4.8 นางปวินรัตน์  วงศ์วัฒนัย ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 

 
5. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

5.1 นายสุทัศน์  ไชยมูลเงิน ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างาน 
5.2 นายรัฐนันท์  โรจน์ฐิติกุล ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
5.3 นางสาวณัฐกาญจน์  เทียมเย็น ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
5.4 นางสาวรัชดาวรรณ  เยินยุบ ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
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5.5 นายพัทธพงศ์  พรมชัย ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
5.6 นายธนพงศ์  พรหมเรืองฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
5.7 นายรณกฤต  ซอนเสน ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
5.8 นายสุเทพ  อวดเขตต์ ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 

 
6. งานส่งเสริมระเบียบวินัย และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

6.1 นายกุศล  ไชยศรี ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างาน 
6.2 นายธงชัย  สระแก้ว ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
6.3 นางวิรากานต์  ปั้นรูป ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
6.4 นายจิราวุฒิ  วงค์พระครู ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
6.5 นางสาวพัชรินทร์  สว่างถาวรกุล  ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
6.6 นางสาวอุบลรัตน์ สุภายอง ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
6.7 นายสุทัศน์  ไชยมูลเงิน ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
6.8 ว่าที่ ร.ต.สาธิต  บุญเมืองขวา ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
6.9 นางปวินรัตน์  วงศ์วัฒนัย ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
 

7. งานสภานักเรียน 
7.1 นายจิราวุฒิ  วงศ์พระครู ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างาน 
7.2 นางสาวชัชมาศ  สุดจ า ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
7.3 นายสุทัศน์  ไชยมูลเงิน ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
7.4 นายสากล  มะหิธิ ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
7.5 ว่าที่ ร.ต.สาธิต  บุญเมืองขวา ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 

 
8. งานทัศนศึกษานักเรียน 

8.1 นายประวิทย์  ค าพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างาน 
8.2 นายอภิชาต  ดีงาม ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
8.3 นางรวิวรรณ  พรมส้มซ่า ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
8.4 นางสาวพัชรินทร์  สว่างถาวรกุล ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
8.5 นายสุทัศน์  ไชยมูลเงิน ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 
8.6 ว่าที่ ร.ต.สาธิต  บุญเมืองขวา ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่งาน 

 


