
 
 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนวังเหนือวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นายอมรเทพ  วงศ์ธิมา 

งานแนะแนว 

นางอ าพร  พานทอง 
 

ภาษาไทย 

นางสาวเมทิญา  นนทศรี 

คณิตศาสตร ์
นายครรชิต  บัวจีน 

 
วิทยาศาสตร์ 

นางสาวจีราภรณ์  ศริินันท์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล 

การงานอาชีพ 

นายกฤติน  พันธุระ 

 

ภาษาต่างประเทศ 

นางวิรากานต์ ปั้นรูป 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

นางสาววันเพ็ญ    คิดอ่าน 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายด ารงค์   ตุลาสืบ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 

นายสมชาย  พันธุ์สันติกุล 

งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

นายวสุมิตร  นุชสวัสด์ิ 

งานทะเบียนวัดผลประเมินผล 

นางสาวแสงเดือน  บุญยืน 
งานห้องสมุด 

นางสาวหทัยรัตน์ ทองแดง 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

นางสาววันเพ็ญ  คิดอ่าน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

นางสาววันเพ็ญ  คิดอ่าน 

 

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และDMC 

นางสาวรัชชนก วงศ์เขียว 

งานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

นางสาวสินฤทัย  ใจนันต๊ะ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

นายนิรันดร์  ปิ่นทรายมูล 
ศิลปะ 

นายพิชิต  พลหาญ 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นางทิพย์สุดา  วิลาวัลย ์

งานนิเทศการศึกษา 

นายวสุมิตร  นุชสวัสด์ิ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และวิชาการ 



 
 

ค าสั่งโรงเรียนวังเหนือวิทยา ท่ี  34 /2564 
            เรื่อง  มอบหมายงานการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ประจ าปีการศึกษา 2564  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
1. รองผู้อ านวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา กลุ่มบริหารวิชาการ 
     นายสมชาย  พันธุ์สันติกุล   รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 
2. หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
     นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
3. งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

3.1.  นายวสุมิตร   นุชสวัสด์ิ   ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างาน 
3.2.  นางสาวชนิดา  เสียงดัง   ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
3.3. นางสาวเมทิญา นนท์ศรี   ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
3.4.  นางสาววราภรณ์  เหมยนรินทร์  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
3.5. นางสาวมะลิวัลย์    นันทะสี  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
3.6.  นางสายทอง     ลือดี   ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
3.7. นายรณกฤต      ซอนเสน   ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 

4. งานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
4.1.  นางสาวสินฤทัย  ใจนันต๊ะ  ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างาน 
4.2. นางสาวแสงเดือน  บุญยืน   ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
4.3. นางสาวอนัญญา  สุวรรณรงค์  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
4.4. นางสาวเมทิญา   นนท์ศรี   ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
4.5. นางสาววราภรณ์  เหมยนรินทร์  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
4.6. นางสาวรัชดาวรรณ  เยินยุบ  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
4.7. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1) นางสาวเมทิญา  นนท์ศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) นางสุพรรษา    ต๊ิบปาละวงศ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1) นายครรชิต   บัวจีน    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) นายธีรวัฒน์     พานแก้ว   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1) นางสาวจีราภรณ์   ศิรินันท์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) นางจรรยา คนธสิงห์           รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 



 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) นางสาวพัชรินทร์   สว่างถาวรกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) นางสาคร    ขัดสี   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 1)  นายนิรันดร์    ปินทรายมูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2)  นายธงชัย     สระแก้ว   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 1) นายพิชิต พลหาญ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) นายเรวัต  เสียงโต   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 1)  นายกฤติน       พันธุระ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2)  นางสาวอโรชา  ธิวงค์น้อย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1) นางวิรากานต์   ปั้นรูป     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) นางเกษณี เครือกลางรงค์    รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
           นายอมรเทพ    วงค์ธิมา   ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างาน 

5.1. กิจกรรมรักษาดินแดน 
5.1.1 นายอมรเทพ      วงค์ธิมา ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างาน 

  5.1.2 นายประวิทย์      ค าพันธ์ ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
5.1.3 นายเรวัต           เสียงโต ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
5.1.4 นายพิชิต           พลหาญ      ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
5.1.5 นางวิรากานต์      ปั้นรูป        ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
5.1.6 นายศุภักษร        กันเต็ง        ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
5.1.7 นางปณิดา          โสลา  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 

5.2 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
 5.2.1 นายนิรันดร์    ปินทรายมูล   หน้างานกิจกรรมลูกเสือและผู้ก ากับลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

       5.2.2 นางสาววันเพ็ญ    คิดอ่าน        หัวหน้าผู้ก ากับเนตรนารีระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 5.2.3 นายกฤติน        พันธุระ  หัวหน้าผู้ก ากับลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

       5.2.4 นางปิยธิดา       คนเก่ง  หัวหน้าผู้ก ากับเนตรนารีระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
       5.2.5 นายเสถียร คนหลัก  หัวหน้าผู้ก ากับลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
       5.2.6 นางสุพรรษา   ต๊ิบปาละวงศ์   หัวหน้าผู้ก ากับเนตรนารีระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 5.3 กิจกรรมชุมนุม 
      5.3.1 นางปณิดา      โสลา  ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างาน 
      5.3.2 นางสาวมะลิวัลย์  นันทะสี  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
      5.3.3 นางปนัดดา     ป้องกัน  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน  
 
 
 



 
 

6. งานแนะแนว 
6.1. นางอ าพร พานทอง  ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างาน 
6.2. นางสาวณภัทร  ตนภู   ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
6.3. นางสาวอุบลรัตน์  สุภายอง      ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
6.4. นางปณิดา โสลา   ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
6.5. นายธีรวัฒน ์ พานแก้ว  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
6.6. นางสาวอนัญญา  สุวรรณรงค์  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน  
6.7. นายปฏิจักร   ประขัน   ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 

7. งานเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา และ DMC 
7.1. นางสาวรัชชนก  วงศ์เขียว  ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างาน 
7.2. นางสาววันเพ็ญ   คิดอ่าน  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
7.3. นายรณกฤต      ซอนเสน  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน  
7.4. นางสาวปัฐมาพร  ทรายใหม่  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
7.5. นางปนัดดา     ป้องกัน              ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน  

8. งานทะเบียนวัดผลประเมินผล  
8.1. นางสาวแสงเดือน  บุญยืน  ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างาน 
8.2. นางสาวอนัญญา   สุวรรณรงค์  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
8.3. นางสาวสินฤทัย  ใจนันต๊ะ  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
8.4. นางสาวเมทิญา  นนท์ศรี  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
8.5. นางสาวชนิดา  เสียงดัง  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน  
8.6. นางสาววราภรณ์  เหมยนรินทร์  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
8.7. นางสาวรัชดาวรรณ  เยินยุบ  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน      
8.8. นายธนพงศ์  พรหมเรืองฤทธิ ์  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน  
8.9. นางสาวมะลิวัลย์  นันทะสี  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
8.10. นางสาวชนัญชิดา  บุญมี  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 

9. งานห้องสมุด 
9.1. นางสาวหทัยรัตน์  ทองแดง           ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างาน     
9.2. นายสุรฤทธิ์   จันทร์เจริญ  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน   
9.3. นางสาวปนัดดา  ป้องกัน  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน   

10. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
10.1. นางสาววันเพ็ญ  คิดอ่าน  ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างาน 
10.2. นางทิพย์สุดา  วิลาวัลย์  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
10.3. นางสาวพัชรินทร์  สว่างถาวรกุล ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
10.4. นางสาวแสงเดือน  บุญยืน  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
10.5. นายครรชิต   บัวจีน   ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
10.6. นางสาวเมทิญา  นนท์ศรี  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
10.7. นายนิรันดร์    ปินทรายมูล  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 

 
 



 
 

10.8. นางวิรากานต์  ปั้นรูป  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
10.9. นายพิชิต  พลหาญ   ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
10.10. นางสาวจีราภรณ์  ศิรินันท์  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
10.11. นายกฤติน    พันธุระ  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
10.12. นายธนพงศ์  พรหมเรืองฤทธิ ์ ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 

11. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
11.1. นางทิพย์สุดา  วิลาวัลย์  ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างาน 
11.2. นางสาวชนิดา เสียงดัง  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน  
11.3. นางสาวปัฐมาพร  ทรายใหม่  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
11.4. นางสาวรัชดาวรรณ  เยินยุบ  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 

12. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
12.1. นางสาววันเพ็ญ  คิดอ่าน                 ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างาน 
12.2. นางจรรยา  คนธสิงห์  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
12.3. นายอมรเทพ  วงศ์ธิมา  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
12.4. นางกานต์รว ี  ค าพันธ์  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
12.5. นายพร้อมพงษ์  สะสม  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
12.6. นายพิชิต พลหาญ   ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
12.7. นางสาวจีราภรณ์   ศิรินันท์  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 

13. งานนิเทศการศึกษา 
        13.1. นายวสุมิตร         นุชสวัสด์ิ  ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างาน 
        13.2. นางสาววันเพ็ญ    คิดอ่าน  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 

   13.3. นางสาวแสงเดือน  บุญยืน    ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
   13.4. นายธนพงศ์  พรหมเรืองฤทธิ์  ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 

        13.5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีงาน 
 


