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โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 

ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลนครพนมบริหารจัดการงานโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการบริหารงาน ต่อไปนี ้
2.1 คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
ท่ี ชื่อ-สกุล  

1 นายถาวร  จ าปา   ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
2 นางกัลยา    ราสา    รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
3 นายธวัชชัย  จันทะนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
4 นายสุชาติ  แสนสุภา    รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยฐานะช านาญการ 
5 นางลลิตา  เจริญราษฎร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยฐานะช านาญการ 

ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 
เครือข่ายโรงเรียน 

นายถาวร  จ าปา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม 

 

 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางกัลยา    ราสา 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

งานบริหารงานวิชาการ 
 

 

 

นายสุชาติ  แสนสุภา 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

งานบริหารงานงบประมาณ 
 

 

 

นางลลิตา  เจริญราษฎร ์

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

งานบริหารงานทั่วไป 
 

 

 

นายธวัชชัย  จันทะนะ 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

งานบริหารงานบุคคล 
 

 

 

แผนผังที่ 2 แสดงโครงสร้างคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
 

แผนผังที่ 1 แสดงโครงสร้างคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
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2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ท่ี ชื่อ-สกุล  

1 นางเฟื่องฟ้า นามประกาย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
2 พระครูปริยัติโพธิคุณ  ปานอินทร์ ผู้แทนองค์กรศาสนา 
3 นายอนันต์  พุฒิถาวรกุล ผู้แทนองค์กรศาสนา 
4 นางชัชรดา  วงค์พนิตกฤต ตัวแทนผู้ปกครอง 
5 นางอารีย์รัตน์  ย ายวน ผู้แทนสถานศึกษา 
6 ดาบต ารวจประพันธ์  สอทา ผู้แทนศิษย์เก่า 
7 นายบุรินทร์ ผลาพฤกษ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8 นายชูศักดิ์  รัตนนิรันดร์ ผู้แทนองค์กรชุมชน 
9 นายบรรเจิด สุวรรณมาโจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10 นายพร้อมพันธ์  กุลภา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายเกรียงศักดิ์  ทศศะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นางสวยสมจิตร  เจริญมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายนพพร  ศรีวะรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นางธนัญญา  สิงหชาคร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายถาวร  จ าปา  กรรมการและเลขานุการ 
ตารางที่ 3 แสดงรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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2.3 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางกัลยา    ราสา    
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

2 นางนวลน้อย แสนกล้า ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานวิชาการ 
3 นางสุภารัตน์   ทศศะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ปฐมวัย 
4 นางเทียมทัศน์  ศิริตัน ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

5 นางสุมาลี    วานิชโช ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

6 นางสาวพรรณี   สิงห์ศรี ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

7 นางพัชรา     อภัยโส ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

8 นางสมสมัย  จิรพัทธพ์งศกร ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

9 นางจรัสศรี   ประสิทธิสา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

10 นางจริญญา  เกษมสุข ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

11 นางอัญชลา   โชติวุฒิเดชา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

12 นางกัญวรา  อารีรัตย์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

13 นางนวลน้อย แสนกล้า ครูช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

14 นายแสง  พนมอุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

15 นางสุดสวาท   ทองสอดแสง ครูช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

16 นางภัสรา  ฐานวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

16 นางมาลินี  มณีพรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

17 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน กรรมการ 
18 คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
19 คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 
ตารางที่ 4 แสดงรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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2.4 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสุชาติ  แสนสุภา    
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะช านาญการ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

2 นางวิภาษณีย์ ทรัพย์สิทธิ์ ครูช านาญการ หัวหน้างานการเงิน 
3 นายศักดา  ศรีสุราช ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานพัสดุ 
4 นางสุภารัตน์   ทศศะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ปฐมวัย 
5 นางเทียมทัศน์  ศิริตัน ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

6 นางสุมาลี    วานิชโช ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

7 นางสาวพรรณี   สิงห์ศรี ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

8 นางพัชรา     อภัยโส ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

9 นางสมสมัย  จิรพัทธพงศกร ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

10 นางจรัสศรี   ประสิทธิสา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

11 นางจริญญา  เกษมสุข ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

12 นางอัญชลา   โชติวุฒิเดชา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

13 นางกัญวรา  อารีรัตย์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

14 นางนวลน้อย แสนกล้า ครูช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

15 นายแสง  พนมอุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

16 นางสุดสวาท   ทองสอดแสง ครูช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

17 นางภัสรา  ฐานวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

18 นางมาลินี  มณีพรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

19 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน กรรมการ 
20 คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
21 คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 
ตารางที่ 5 แสดงรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
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2.5 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางลลติา  เจรญิราษฎร์    
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
วิทยฐานะช านาญการ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

2 นางอัจฉรา  คะษาวงค ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

3 นายแสง  พนมอุปถัมภ ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานอาคาร สถานที่ 

4 นางกญัวรา  อารีรตัน์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานอนามัย 

5 นางสมเพชร   ศรีสุราช ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานธุรการ 

6 นางสาวจันทร์ฉาย    อปุพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 

7 นางสุภารตัน ์  ทศศะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ปฐมวัย 

8 นางเทียมทัศน ์ ศิรติัน ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

9 นางสุมาล ี   วานิชโช ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

10 นางสาวพรรณ ี  สิงห์ศร ี ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

11 นางพัชรา     อภัยโส ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

12 นางสมสมัย  จิรพัทธ์พงศกร ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

14 นางจรัสศร ี  ประสิทธิสา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

15 นางจรญิญา  เกษมสขุ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

16 นางอญัชลา   โชติวฒุิเดชา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

17 นางกัญวรา  อารีรัตย์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

18 นางนวลน้อย แสนกล้า ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ 

19 นายแสง  พนมอุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

20 นางสุดสวาท   ทองสอดแสง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ 

21 นางภัสรา  ฐานวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน ฯ 

22 นางมาลิน ี มณีพรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

23 ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคน กรรมการ 

24 คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 

25 คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 

ตารางที่ 6 แสดงรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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2.6 คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายธวัชชัย  จันทะนะ    
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

2 นางพงษ์สดุา   วาสนะสมสทิธิ ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้างานบริหารงานบุคลากร 

3 นางสุภารตัน ์  ทศศะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ปฐมวัย 

4 นางเทียมทัศน ์ ศิรติัน ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

5 นางสุมาล ี   วานิชโช ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

6 นางสาวพรรณ ี  สิงห์ศร ี ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

7 นางพัชรา     อภัยโส ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

8 นางสมสมัย  จิรพัทธ์พงศกร ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

9 นางจรัสศร ี  ประสิทธิสา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

10 นางจรญิญา  เกษมสขุ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

11 นางอญัชลา   โชติวฒุิเดชา ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

12 นางกัญวรา  อารีรัตย์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

14 นางนวลน้อย แสนกล้า ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ 

15 นายแสง  พนมอุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

16 นางสุดสวาท   ทองสอดแสง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ 

17 นางภัสรา  ฐานวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน ฯ 

18 นางมาลิน ี มณีพรรณ ครูช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

19 ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคน กรรมการ 

20 คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 

21 คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

ตารางที่ 7 แสดงรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
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2.7 หัวหน้างาน 
 โรงเรียนอนุบาลนครพนมแบ่งงานออกเป็น 5 งาน ดังแผนผังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนวลน้อย   แสนกลา้ 
หัวหน้างานวิชาการ 

 

นางวิภาษณีย์   ทรัพยสิทธิ์ 
หัวหน้างานการเงิน 

 

นายศักดา    ศรีสุราช 
หัวหน้างานพัสด ุ

 

นางอัจฉรา   คะษาวงค ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 

นางพงษ์สุดา วาสนะสมสทิธิ์
หัวหน้างานบุคคล 

แผนผังที่ 3 แสดงโครงสร้างหัวหน้างาน 
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2.8 คุณครูหัวหน้าสายชั้น 
โรงเรียนอนุบาลนครพนมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนบุาลปีท่ี 1 ถึงระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีรายละเอียดคุณครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้าสายชั้นดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังที ่4 แสดงข้อมูลคุณครูหัวหน้าสายชั้น 

 
 
 

นางสุภารัตน์  ทศศะ 
หัวหน้าศูนย์ปฐมวัย 

นางนุ่ม  ฝา่ยพนอม 
หัวหน้าสายชั้นอนบุาลปทีี่ 1 

นางเจิมจิตร   กัตติยบุตร 
หัวหน้าสายชั้นอนบุาลปทีี่ 2 

นางเทียมทัศน์  ศิริตัน 
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่1 

นางสุมาลี    วานิชโช 
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่2 

นางสาวพรรณี   สงิห์ศรี 
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่3 

นางพชัรา     อภัยโส 
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่4 

นางสมสมัย  จิรพัทธพ์งศกร 
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

นางจรัสศรี   ประสิทธสิา 
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
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2.9 คณะกรรมการสภานักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
  

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทีฆายุพรรค 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  

ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 

เด็กหญิงปานตะวัน  มีสวัสดิ์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 

รองประธานคณะกรรมการ 

เด็กหญิงธนาภา  เฮ็งสกุล 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 

รองประธานคณะกรรมการ 
 

เด็กหญิงอุบลวรรณ  ภูคงน้ า 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  

รองประธานคณะกรรมการ 
 

เด็กชายพลากร  กิจวิรุฬ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

เด็กหญิงปภาวรินทร์ พิเนตรเสถียร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 

หัวหน้าฝ่ายกีฬา 
 

เด็กหญิงนรีรัตน์  สิงหะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 

หัวหน้าฝ่ายพยาบาล 

เด็กชายชัยภัคดิ์  รัตนนิรันดร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 

หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์ 

แผนผังที่ 5 แสดงโครงสร้างคณะกรรมการสภานักเรียน 
 

เด็กชายภูริช  เมืองโคตร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม 


