
  

คำสั่งโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ที ่๓๘/๒๕๖๕ 

เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน 
ภาคเรียนที่   ๑   ปีการศึกษา   ๒๕๖๕ 

*************************************************** 
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย สะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่  การกำกับติดตาม การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และโรงเรียนมาตรฐานสากล  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๒๗ 
จึงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามขอบข่ายงาน   ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 
 ๑.๑  ว่าที่ร้อยเอก จีระศักดิ์ แต่งผิว ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  ๑.๒  นายวุฒชิัย  รักหินลาด  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธาน  
  ๑.๓  นายชวน   รอบแคว้น   คร ู  กรรมการ  
  ๑.๔  นายปราโมทย์  หิตาพิสุทธิ์   ครู   กรรมการ 
  ๑.๕  นางบุบผา   นันโท    คร ู  กรรมการ 
  ๑.๖  นางวาสนา   วงศ์ใหญ่   คร ู  กรรมการ 
  ๑.๗  นายณัฏฐพล   ไคขุนทด   คร ู  กรรมการ 

 ๑.๘  นางดาวรุ่ง  กลางวงค์   คร ู  กรรมการ 
  ๑.๙  นางเนตรนภา  วิญญาสขุ   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

 

๒.  กลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 
 ๓.๑  นายวุฒิชัย  รักหินลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ 
     กลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๓.๒  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
        นายณัฏฐพล   ไคขุนทด   คร ู

  ๓.๓  งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
  ๑.  นายณัฏฐพล   ไคขุนทด  คร ู  หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวกรรณิการ์  ภูสกุล  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.  นางพัชราวรรณ  ศรีสะอาด  คร ู  ผู้ช่วย  
  ๓.๔  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
  ๑.  นายวินัย   ชินบุตร   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายณัฏฐพล   ไคขุนทด  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓.๕  งานทะเบียน และสถิติ 
  ๑.  นางนุชนาฏ  คุ้มศาสตรา  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางนัฐภรณ์    มลัยแก้ว  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓.๖  งานวัดและประเมินผล 
  ๑.  นายมานะ  ชาติมนตรี   คร ู   หัวหน้างาน 



๒ 

 

  ๒.  นางอัญชลี  ชาติมนตรี  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓.๗  งานจัดการเรียนการสอน 
  ๑.  นายมานะ  ชาติมนตรี   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางพัชราวรรณ  ศรีสะอาด  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๓.๘  งานจัดการศึกษาเรียนรวม 
  ๑.  นางวรรณสุดา  โยชัย   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวจุฑามาศ   สีหาแสน  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๓.๙  งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๑.  นายณัฏฐพล   ไคขุนทด  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวกรรณิการ์  ภูสกุล  คร ู   ผู้ช่วย  
  ๓.๙.๑  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
        นางนุตจรี  พรหมพา  คร ู
  ๓.๙.๒  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        นางอัญชลี  ชาติมนตรี  คร ู
  ๓.๙.๓  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

        นางบุบผา   นันโท  คร ู
  ๓.๙.๔  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

           นางนุชนาฏ    คุ้มศาสตรา คร ู
  ๓.๙.๕  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

       นายชาญวิทย์   ไพโรจน์  คร ู
  ๓.๙.๖  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

          นางรัตน์ประณี    คู่กระสังข์ คร ู

  ๓.๙.๗  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

          นางนัฐภรณ์     มลัยแก้ว  คร ู
  ๓.๙.๘  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

          นายวินัย    ชินบุตร  คร ู
 ๓.๑๐ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

   ๑.  นายชาญวิทย์  ไพโรจน ์ คร ู   หัวหน้างาน 
   ๒.  นางนัฐภรณ์    มลัยแก้ว คร ู   ผู้ช่วย 
  ๓.๑๐.๑  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
   ๑.  นายชาญวิทย์  ไพโรจน ์  คร ู  หัวหน้ากิจกรรม 
   ๒.  นายอาทิตย์  อันตาละโลก  คร ู  ผู้ช่วย 
   ๓.  นางขนิษฐา  หินประกอบ  คร ู  ผู้ช่วย 
   ๔.  นายปัญญา  ทองสา   คร ู  ผู้ช่วย 
   ๕.  นางนุชนาฏ  คุ้มศาสตรา  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.๑๐.๒ กิจกรรมรักษาดินแดน 



๓ 

 

   ๑.  นางดาวรุ่ง  กลางวงค์   คร ู  หัวหน้ากิจกรรม 
   ๒.  นายวัชรินทร์  หินประกอบ  คร ู  ผู้ช่วย 
   ๓.  นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ  คร ู  ผู้ช่วย 
   ๔.  นายวิทวัส    นาบำรุง   คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.๑๐.๓  กิจกรรมชุมนุม 
   ๑.  นางอัญชลี  ชาติมนตรี  คร ู  หัวหน้ากิจกรรม 
   ๒.  นางนัฐภรณ์  มลัยแก้ว  คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.๑๐.๔  กิจกรรมแนะแนว 
   ๑.  นายนุตจรี  พรหมพา   คร ู  หัวหน้ากิจกรรม 
  ๓.๑๐.๕  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
   ๑.  นางอัญชลี  ชาติมนตรี  คร ู  หัวหน้ากิจกรรม 
   ๒.  นางพัชราวรรณ  ศรีสะอาด  พนักงานราชการ ผู้ช่วย  
  ๓.๑๐.๖  กิจกรรมทัศนศึกษาผู้เรียน 
   ๑.  นางสาวกรรณิการ์  ภูสกุล  คร ู  หัวหน้ากิจกรรม 
   ๒.  นางนัฐภรณ์  มลัยแก้ว  คร ู  ผู้ช่วย 
๙.๑๑  งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  ๑.  นางวรรณธิดา กำเนิดบุญ   คร ู  หัวหน้างาน 
  ๒.  นางพัชราวรรณ  ศรีสะอาด   คร ู  ผู้ช่วย 
๙.๑๒  งานนิเทศการศึกษา 
  ๑.  นายณัฏฐพล   ไคขุนทด   คร ู  หัวหน้างาน 
  ๒.  นางอัญชลี  ชาติมนตรี   คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวกรรณิการ์  ภูสกุล   คร ู  ผู้ช่วย 
๙.๑๓  งานส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
  ๑.  นายมานะ  ชาติมนตรี    คร ู  หัวหน้างาน 
  ๒.  นางอัญชลี  ชาติมนตรี   คร ู  ผู้ช่วย 
๙.๑๕  งานข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน 
  ๑.  นางวรรณธิดา   กำเนิดบุญ   คร ู  หัวหน้างาน 
๙.๑๖  งานภาคีเครือข่ายการศึกษา 
  ๑.  นางนุชนาฏ  คุ้มศาสตรา   คร ู  หัวหน้างาน 
  ๒.  นางนุตจรี  พรหมพา    คร ู  ผู้ช่วย 
๙.๑๗  งานวิจัยและพัฒนา 
  ๑.  นายวินัย  ชินบุตร    คร ู  หัวหน้างาน 
  ๒.  นางวรรณสุดา  โยชัย    คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวพรพิมล  ตั้งใจ   คร ู  ผู้ช่วย 
๙.๑๘  งานส่งเสริมโครงการพิเศษ 
    ๑.  นายณัฏฐพล   ไคขุนทด   คร ู  หัวหน้างาน 
  ๒.  นางโสภิต  กำเนิดบุญ    คร ู  ผู้ช่วย 



๔ 

 

 ๙.๑๘.๑  งานโรงเรียนในฝัน  
  ๑.  นายณัฏฐพล   ไคขุนทด   คร ู  หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวกรรณิการ์  ภูสกุล   คร ู  ผู้ช่วย 

 ๙.๑๘.๒  งานสถานศึกษาพอเพียง 
  ๑.  นายณัฏฐพล   ไคขุนทด  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายชวน  รอบแคว้น   คร ู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นายวิทวัส  นาบำรุง   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๙.๑๘.๓  งานโรงเรียนสีขาว 
  ๑.  นางดาวรุ่ง  กลางวงค์   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายปัญญา  ทองสา   คร ู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวณภคภรณ์   อุปถัมภ์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 
 ๙.๑๘.๕  งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ๑.  นางอัญชลี  ชาติมนตรี  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางโสภิต  กำเนิดบุญ   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๙.๑๘.๖  งานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
  ๑. นางวรรณสุดา  โยชัย   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒. นางอัญชลี  ชาติมนตรี   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๙.๑๘.๗ งานโรงเรียนคุณธรรม 
  ๑. นางนุชนาฏ  คุ้มศาสตรา  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายวิทวัส  นาบำรุง   คร ู   ผู้ช่วย 
๓.๑๙ งานห้องสมุด 
  ๑.  นางโสภิต  กำเนิดบุญ   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ  คร ู   ผู้ช่วย 
๓.๒๐ งานครูที่ปรึกษาชั้นเรียน 
  ๑.  นางพัชราวรรณ  ศรีสะอาด  พนักงานราชการ  หัวหน้างาน 
 

๔.  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๔.๑  นายวุฒิชัย  รักหินลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ 
     กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๔.๒  นายชวน  รอบแคว้น ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๔.๓  หัวหน้ากลุ่มบริหารบริหารงบประมาณ 
        นางบุบผา   นันโท  คร ู
 ๔.๔  งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  ๑.  นางบุบผา   นันโท   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวนิตยา  นิลาราช  คร ู   ผู้ช่วย 



๕ 

 

 ๔.๕  งานการเงิน และบัญชี 
  ๑.  นางบุบผา  นันโท   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวเกษร  คงเมือง  คร ู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวนิตยา นิลาราช  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๔.๖  งานแผนงาน และควบคุมภายใน 
  ๑.  นางวรรณสุดา  โยชัย   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายทวีศักดิ์  ลาดก่าน   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย  
 ๔.๗  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑.  นางวรรณสุดา  โยชัย   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายทวีศักดิ์  ลาดก่าน   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย   
 ๔.๘  งานพัสดุ และสินทรัพย์ 
  ๑.  นางขนิษฐา  หินประกอบ  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางมลิวรรณ  มาตร์ไตร  คร ู   ผู้ช่วย  
  ๓.  นางสาวธิดามาศ  รวมสิทธิ์  อัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 ๔.๙  งานยานพาหนะ 
  ๑.  นายทวีศักดิ์  ลาดก่าน   พนักงานราชการ  หัวหน้างาน 
  ๒.  นายพงษ์สนัน  ต่อพล   ครูธุรการ  ผู้ช่วย 
 ๔.๑๐  งานสารสนเทศ 
  ๑.  นางวรรณสุดา  โยชัย   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวนิตยา  นิลาราช  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๔.๑๒ งานธุรการ และสารบรรณโรงเรียน 
  ๑.  นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน  พนักงานราชการ  หัวหน้างาน 
  ๒.  นายพงษ์สนัน  ต่อพล   ครูธุรการ  ผู้ช่วย 
 

๕.  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
 ๕.๑  นายวุฒิชัย  รักหินลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ 
     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๕.๒  นายชวน รอบแคว้น ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 ๕.๓  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
      นางเนตรนภา  วิญญาสุข  คร ู
 ๕.๔  งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๑.  นางเนตรนภา  วิญญาสุข  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๕.๕  งานวางแผนอัตรากำลังบุคลากร 
  ๑.  นางเนตรนภา  วิญญาสุข  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย  
 ๕.๖  งานพัฒนาบุคลากร 
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  ๑.  นางเนตรนภา  วิญญาสุข  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวพรพิมล  ตั้งใจ  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๕.๗  งานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
  ๑.  นางเนตรนภา  วิญญาสุข  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย  
 ๕.๘  งานทะเบียนและประวัติบุคลากร 
  ๑.  นางเนตรนภา  วิญญาสุข  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย  
 ๕.๙  งานแผนงานและประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๑.  นางเนตรนภา  วิญญาสุข  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๐  งานวินัยและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
  ๑.  นางเนตรนภา  วิญญาสุข  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๑ งานนิเทศบุคลากร 
  ๑.  นางเนตรนภา  วิญญาสุข  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางไสว  หิตาพิสุทธิ์   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๕.๑๒  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑.  นางเนตรนภา  วิญญาสุข  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๓ งานประกันอุบัติเหตุผู้เรียน 
  ๑.  นางไสว  หิตาพิสุทธิ์   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวพรพิมล  ตั้งใจ  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๕.๑๔  งานโรงเรียนกับชุมชน 
  ๑.  นางรัตน์ประณี  คู่กระสังข์  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวพรพิมล  ตั้งใจ  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๕.๑๕ งานร้านคา้สวัสดิการ และโรงอาหาร 
  ๑.  นางไสว  หิตาพิสุทธิ์   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวจุฑามาศ    สีหาแสน  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๖  งานอนามัยและโภชนาการ 
  ๑.  นางไสว  หิตาพิสุทธิ์   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางศิรินันท์  รุ่งกิจโสภิญ  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๕.๑๗  งานสร้างขวัญและกำลังใจ 
  ๑.  นางสาวพรพิมล  ตั้งใจ  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางรัตน์ประณี  คู่กระสังข์  คร ู   ผู้ช่วย  
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๖. กลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๖.๑  นายวุฒิชัย  รักหินลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ 
     กลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๖.๒  นายปราโมทย์  หิตาพิสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๖.๓  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
  นางวาสนา  วงศ์ใหญ่   คร ู  
 ๖.๔  งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
  ๑.  นางวาสนา  วงศ์ใหญ่   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวณภคพรณ์   อุปถัมภ์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาววลัยภรณ์   เถื่อนหมื่นไวย ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 ๖.๕  งานอาคาร สถานที่ และพัฒนาสาธารณูปโภค 
  ๑.  นายปราโมทย์  หิตาพิสุทธิ์  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายวัชรินทร์  หินประกอบ  คร ู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นายปัญญา  ทองสา   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๖.๖  งานนักการภารโรง 
  ๑.  นายปราโมทย์  หิตาพิสุทธิ์  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายปัญญา  ทองสา   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๖.๗  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
  ๑.  นายปัญญา  ทองสา   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายอาทิตย์  อันตาละโลก  คร ู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นายพงศ์พิทักษ์  ใจสว่าง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 ๖.๘  งานรักษาความปลอดภัย และเวรประจำวัน 
  ๑.  นายอาทิตย์  อันตาละโลก  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายวิทวัส   นาบำรุง   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๖.๙  งานประชาสัมพันธ์ 
  ๑.  นางวรรณธิดา กำเนิดบุญ  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวณภคพรณ์   อุปถัมภ์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาววลัยภรณ์  เถื่อนหมื่นไวย ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  ๔.  นายพงษ์สนัน  ต่อพล   ครูธุรการ  ผู้ช่วย  
 ๖.๑๐  โรงเรียนปลอดขยะ 
  ๑.  นายอาทิตย์  อันตาละโลก  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวณภคพรณ์  อุปถัมภ์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๖.๑๑  งานกิจการนักเรียน 
  ๑.  นางดาวรุ่ง  กลางวงค์   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายปัญญา  ทองสา   คร ู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นายวิทวัส  นาบำรุง   คร ู   ผู้ช่วย 
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  ๔.  นายอาทิตย์  อันตาละโลก  คร ู   ผู้ช่วย 
  ๕.  นางสาวณภคพรณ์   อุปถัมภ์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
  ๖.  นายพงศ์พิทักษ์  ใจสว่าง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  ๗.  นางสาววลัยภรณ์  เถื่อนหมื่นไวย ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 ๖.๑๒ งานส่งเสริมคุณธรรม 
  ๑.  นายวิทวัส  นาบำรุง   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายพงศ์พิทักษ์  ใจสว่าง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  ๓.  นางสาวณภคพรณ์   อุปถัมภ์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๖.๑๓  งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  ๑.  นางดาวรุ่ง  กลางวงค์   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายวิทวัส  นาบำรุง   คร ู   ผู้ช่วย  
  ๓.  นายพงศ์พิทักษ์  ใจสว่าง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 ๖.๑๔  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑.  นายวิทวัส    นาบำรุง   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นายปัญญา  ทองสา   คร ู   ผู้ช่วย   
  ๓.  นายพงศ์พิทักษ์   ใจสว่าง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  ๔.  นางสาววลัยภรณ์    เถื่อนหมื่นไวย ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย  
  ๕.  นางสาวณภคพรณ์   อุปถัมภ์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๖.๑๕  งานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๑.  นางวาสนา  วงศ์ใหญ่   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางดาวรุ่ง  กลางวงค์   คร ู   ผู้ช่วย 
  ๓.  นายปัญญา ทองสา   คร ู   ผู้ช่วย 
  ๔.  นายวิทวัส  นาบำรุง   คร ู   ผู้ช่วย 
  ๕.  นายอาทิตย์  อันตาละโลก  คร ู   ผู้ช่วย 
  
 ๖.๑๖  งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
  ๑.  นางดาวรุ่ง  กลางวงค์   คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาวณภคพรณ์   อุปถัมภ์  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย  
 ๖.๑๗  งานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
  ๑.  นายอาทิตย์  อันตาละโลก  คร ู   หัวหน้างาน 
  ๒.  นางสาววลัยภรณ์  เถื่อนหมื่นไวย ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 

      หน้าที่  ปฏิบัติงานตามขอบข่าย และภารกิจของพรรณนางานโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

      ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็ม
กำลังความสามารถเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน และทางราชการต่อไป 

๖.  นายพงศ์พิทักษ์  ใจสว่าง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
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      สั่ง   ณ  วันที่    ๑๗   เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ว่าที่ร้อยเอก 

         (  จีระศักดิ์  แต่งผิว ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 


