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ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      
 
 
3.1 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลนครพนม มีครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีสอนและฝ่ายสนับสนุนท้ังหมดจ านวน 111 คน 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   

ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่ ากว่า     
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูงกว่า  
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 59 41 
รองผู้อ านวยการ 2 2 - - 4 46 29 
ครูประจ าการ 6 67 - 50 23 45 20 
ครูพี่เลี้ยง - 1 1 - - 44 - 
ครูชาวต่างชาติ 4 3 

 
7 

 
35 10 

ลูกจ้างประจ า 
(ช่างไม้,ช่างปูน,พนักงาน
พิมพ์) 

2 4 2 4 - 50 - 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(ครูช่วยสอน) 

1 4 - 3 2 25 - 

ลูกจ้างชั่วคราว 
(ธุรการ,พี่เลี้ยงเด็ก) 

1 13 7 7 - 30 - 

รวม 
17 94 

10 71 30 40 50 
111 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3.2 รายชื่อผู้บริหารและครูประจ าการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา วิทยฐานะ  
      และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วิทยฐานะ ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 นายถาวร    จ าปา ปริญญาโท ผอ.รร.เชี่ยวชาญ ฝ่ายบริหาร 
2 นางกัลยา   ราสา ปริญญาโท รอง ผอ.รร.ช านาญการพิเศษ ฝ่ายบริหาร 
3 นายธวัชชัย  จันทะนะ ปริญญาโท รอง ผอ.รร.ช านาญการพิเศษ ฝ่ายบริหาร 
4 นายสุชาติ  แสนสุภา ปริญญาโท รอง ผอ.รร.ช านาญการ ฝ่ายบริหาร 
5 นางลลิตา  เจริญราษฎร์ ปริญญาโท รอง ผอ.รร.ช านาญการ ฝ่ายบริหาร 
6 นางพัทธ์วริน  ธนินกฤติโชตน์ ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ปฐมวัย 
7 นางนริศรา  สาระวันท์ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ปฐมวัย 
8 นางจินตนา อาทิตย์โสภา  ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ปฐมวัย 
9 นางนุ่ม  ฝ่ายพนอม ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ปฐมวัย 
10 นางวนิดา    ทุมประเสน ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ปฐมวัย 
11 นางอนงค์   เวียรชัย ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ปฐมวัย 
12 นางประไพ  บุษมงคล ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ปฐมวัย 
13 นางศิริลักษณ์  สาครินทร์ ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ปฐมวัย 
14 นางสาววราวัลย ์  แก่นจันทร์ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ปฐมวัย 
15 นางสุมาลี    โรจนวิเชียร ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ปฐมวัย 
16 นางเจิมจิตร   กัตติยบุตร ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ปฐมวัย 
17 นางกุลรัตน์   ศรีเจริญ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ปฐมวัย 
18 นางสุภารัตน์   ทศศะ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ปฐมวัย 
19 นางกรรณิการ์  สิทธิกานต์ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 

20 นางเพชรา  ศรีทองทา ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 

21 นางสาวเพ็ญนิภา  ทีสุกะ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 

22 นางเทียมทัศน์  ศิริตัน ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
23 นางสาวศศิกานต์   สุวรรณหงษ์ ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 
24 นางสัมฤทธิ์   พรไชยสงค์ ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 
25 นางสุมาลี    วานิชโช ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
26 นางจรัสศรี   กุลสุวรรณ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ศิลปะ 
27 นางสมพิศ   แวงโสธรณ ์ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
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3.2 รายชื่อผู้บริหารและครูประจ าการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา วิทยฐานะ  
      และกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วิทยฐานะ ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

28 นางอุไรวรรณ   ศิวารมย์ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
29 นางอารีย์รัตน์   ย ายวน ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา 
30 นางปองขวัญ  เจริญรัตน์ ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
31 นางสุภาภรณ์   นีกเครา ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
32 นางสาวพรรณี   สิงห์ศรี ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
33 นางปะวะณี   ไตรยะถา ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
34 นางนวลยงค ์  สุวรรณราช ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
35 นางรวิวรรณ   พงษ์พวงเพชร ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
36 นางพัชรา     อภัยโส ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
37 นางรุ่งทิวา   อุ่นเจริญ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 
38 นางสมสมัย  จิรพัทธ์พงศกร ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
39 นางสมเพชร   ศรีสุราช ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 
40 นางจริญญา   เกษมสุข ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
41 นางวิจิตรา  ลีส ี ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 
42 นางกิติยา   ท ามาน ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ การงานอาชีพ ฯ 
43 นางจรัสศรี   ประสิทธิสา ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ พัฒนาผู้เรียน 
44 นางอัญชลา   โชติวุฒิเดชา ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 
45 นางมาลินี   มณีพรรณ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 
46 นางสาวจันทร์ฉาย   อุปพงษ์ ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 
47 นางกนัย์สินี   เบสซิอุส ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา 
48 นางภัสรา    ฐานวิเศษ ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ การงานอาชีพ ฯ 
49 นางพงษ์สุดา วาสนะสมสิทธิ์ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
50 นายสมพงษ์   อภิวัฒนานุกูล ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 
51 นางนวลน้อย   แสนกล้า ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนา ฯ 
52 นางสาวพรพิมล   ศรีสุนาครัว ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ การงานอาชีพ ฯ 
53 นายแสง    พนมอุปถัมภ์ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
54 นางอัจฉรา   คะษาวงค์ ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ การงานอาชีพ ฯ 
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3.2 รายชื่อผู้บริหารและครูประจ าการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา วิทยฐานะ  
      และกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ต่อ)  

ที ่ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วิทยฐานะ ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

55 นางสาวอารีรัตน์   เกษรจันทร์ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ การงานอาชีพ ฯ 
56 นางสุดสวาท   ทองสอดแสง ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา 
57 นายศักดา    ศรีสุราช ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 
58 นางกัญวรา   อารีรัตน์ ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
59 นางภรภัทร   มิ่งวงศ์ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ พัฒนาผู้เรียน 
60 นางวันเพ็ญ   วงศ์ษา ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
61 นางสถิตย์พร   พูลสวัสดิ ์ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ พัฒนาผู้เรียน 
62 นายอภิชาติ  คาวีวงศ ์ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ สุขศึกษาและพลศึกษา 
63 นางวิภาษณีย์   ทรัพยสิทธิ์ ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 
64 นางจามจรุี  แสนสุภา ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
65 นางธิดาพร  อุทากิจ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
66 นางนงลักษณ์  ปัญญาบุตร ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
67 นางประไพ  มีอภิรักษ์ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย 
68 นางอัญชลี  จันทนิตย์ ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ 
69 นางพิศอุดม  พงษ์พวงเพชร ปริญญาตรี ครูช านาญการพิเศษ บรรณารักษ์ (ไปช่วยราชการ) 
70 นางอุมาพร   ล าเพย ปริญญาตรี ครูช านาญการ สุขศึกษาและพลศึกษา 
71 นางยุพิน  เจริญราษฎร์ ปริญญาตรี ครูช านาญการ ภาษาต่างประเทศ 
72 นางจริญญา  ไศลบาท ปริญญาเอก ครูช านาญการ ภาษาต่างประเทศ 
73 นายเสนีย์  ด้วงค าภา ปริญญาตรี ครูช านาญการ ภาษาต่างประเทศ 
74 นางสาววารุณี  บ ารุงสวัสดิ ์ ปริญญาโท ครูช านาญการ การงานอาชีพ ฯ 
75 นายอลงกรณ์ มณีโชติ ปริญญาตรี ครู คศ.1 สุขศึกษาและพลศึกษา 
76 นางศริญญา  พันธุ์เวียง ปริญญาตรี ครู คศ.1 การงานอาชีพ ฯ 
77 นางฤทัย  บุตรเวส ปริญญาโท ครู คศ.1 สังคมศึกษา 
78 นางสาวสิริวรรณ  ประพัฒน์พงษ์ ปริญญาโท ครู คศ.1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ตารางที่ 9  แสดงรายชื่อผู้บริหารและครูประจ าการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 
             และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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จากตารางท่ี 9 สรุปได้ว่า โรงเรียนมีผู้บริหารและครปูระจ าการท้ังหมด  78 คน  
แบ่งเป็น สายบริหารจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.41 ครูประจ าการจ านวน 73 คน  
คิดเป็นร้อยละ 93.59  

ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 84.93 ครูวิทยฐานะ
ช านาญการจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.59  

การศึกษาปริญญาเอกจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28 การศึกษาปริญญาโทจ านวน  
33 คน คิดเป็นร้อยละ 42.74 การศึกษาปริญญาตรีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ  55.97 
              
 

3.3 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูประจ ากลุ่มสาระ 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

ปฐมวัย - 14 14 17.95 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 17 17 21.79 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 3 7 8.97 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1 7 8 10.96 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ - 3 3 3.85 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - 1 1 1.28 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  
และพลศึกษา 

2 4 6 7.69 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
อาชีพและเทคโนโลยี 

- 6 6 7.69 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1 9 10 12.82 

พัฒนาผู้เรียน - 3 3 3.85 
รวม 6 67 67  

ตารางที่ 10 แสดงจ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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3.4 คุณครูประจ าสายชั้น 

โรงเรียนอนุบาลนครพนมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนบุาลปีท่ี 1 ถึงระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีรายละเอียดครูประจ าสายชั้นดังต่อไปนี้ 
  3.4.1 คุณครูประจ าสายชั้นอนุบาลปีท่ี 1  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังที ่6 แสดงข้อมูลคุณครูประจ าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1 

 
 
 

นางนุ่ม  ฝา่ยพนอม 
คุณครูประจ าชัน้ อ.1/4 

หัวหน้าสายชั้นอนบุาลปทีี่ 1 

นางพทัธ์วริน  ธนินกฤติโชตน์ 
คุณครูประจ าชัน้ อ.1/1 

นางนริศรา  สาระวันท์ 
คุณครูประจ าชัน้ อ.1/2 

นางจนิตนา   อาทิตย์โสภา  
คุณครูประจ าชัน้ อ.1/3 

นางสุภารัตน์  ทศศะ 
หัวหน้าศูนย์ปฐมวัย 

ครูพิเศษสายชั้นอนุบาลปทีี่ 1 

 

นางวนิดา    ทุมประเสน 
คุณครูประจ าชัน้ อ.1/5 

นางอนงค์   เวียรชัย 
คุณครูประจ าชัน้ อ.1/6 
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 3.4.2 คุณครูประจ าสายชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังที่ 7 แสดงข้อมูลคุณครูประจ าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2 
 
 
 
 
 

นางเจิมจิตร   กัตติยบุตร 
คุณครูประจ าชัน้ อ.2/5 

หัวหน้าสายชั้นอนบุาลปทีี่ 2 

นางประไพ  บุษมงคล 
คุณครูประจ าชัน้ อ.2/1 

นางศิริลักษณ์  สาครินทร์ 
คุณครูประจ าชัน้ อ.2/2 

นางสาววราวัลย์   แก่นจนัทร์
คุณครูประจ าชัน้ อ.2/3 

นางสุมาลี    โรจนวิเชยีร 
คุณครูประจ าชัน้ อ.2/4 

นางกุลรัตน์   ศรีเจริญ 
คุณครูประจ าชัน้ อ.2/6 
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 3.4.3 คุณครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางเทียมทัศน์  ศิริตัน 
คุณครูประจ าชัน้ ป 1/5 

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่1 

นางวนัเพ็ญ   วงศ์ษา 
คุณครูประจ าชัน้ ป.1/1 

นางกรรณิการ์  สิทธิกานต์ 
คุณครูประจ าชัน้ ป.1/2 

 

นางเพชรา  ศรีทองทา 
คุณครูประจ าชัน้ ป.1/3 

 

นางสาวเพ็ญนิภา  ทสีุกะ 
คุณครูประจ าชัน้ ป.1/4 

 

นางสาวศศิกานต์   สุวรรณหงษ์
คุณครูประจ าชัน้ ป.1/6 

 

นางสัมฤทธิ์   พรไชยสงค์ 
คุณครูประจ าชัน้ ป.1/7 

 

นางกันย์สินี   เบสซิอุส 
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.1 

นางภัสรา    ฐานวิเศษ 
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.1 

แผนผังที่ 8 แสดงข้อมูลคุณครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

 
 

นางนงลักษณ์  ปัญญาบุตร 
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.1 
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 3.4.4 คุณครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.4.5 คุณครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

นางสุมาลี    วานิชโช 
คุณครูประจ าชัน้ ป. 2/1 

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่2 

นางจรัสศรี   กุลสุวรรณ 
คุณครูประจ าชัน้ ป.2/2 

นางสมพิศ   แวงโสธรณ ์
คุณครูประจ าชัน้ ป.2/3 

 

นางอุไรวรรณ   ศิวารมย ์
คุณครูประจ าชัน้ ป.2/4 

 

นางอารีย์รัตน์   ย ายวน 
คุณครูประจ าชัน้ ป.2/5 

 

นางอุมาพร   ล าเพย 
คุณครูประจ าชัน้ ป.2/6 

 

นางวิภาษณีย์   ทรัพยสิทธิ์ 
คุณครูประจ าชัน้ ป.2/7 

 

แผนผังที่ 9 แสดงข้อมูลคุณครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

 
 

นายอภิชาติ  คาวีวงศ์ 
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.2 

นางประไพ  มีอภิรักษ ์
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.2 
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นางสาวพรรณี   สงิห์ศรี 
คุณครูประจ าชัน้ ป. 3/3 

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่3 

นางปองขวัญ  เจริญรัตน ์
คุณครูประจ าชัน้ ป.3/1 

นางสุภาภรณ์   นีกเคา 
คุณครูประจ าชัน้ ป.3/2 

 

นางปะวะณี   ไตรยะถา 
คุณครูประจ าชัน้ ป.3/4 

 

นางนวลยงค์   สุวรรณราช 
คุณครูประจ าชัน้ ป.3/5 

 

นายแสง    พนมอุปถัมป ์
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.3 

 

นางธิดาพร  อุทากิจ 
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.3 

แผนผังที่ 10 แสดงข้อมูลคุณครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 

นางฤทัย  บุตรเวส 
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.3 
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3.4.6 คุณครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นางพชัรา     อภัยโส 
คุณครูประจ าชัน้ ป. 4/4 

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่4 

นางจามจุรี  แสนสุภา 
คุณครูประจ าชัน้ ป.4/1 

นางรวิวรรณ   พงษพ์วงเพชร
คุณครูประจ าชัน้ ป.4/2 

 

นางจริญญา  ไศลบาท 
คุณครูประจ าชัน้ ป.4/3 

 

นางรุ่งทวิา   อุ่นเจริญ 
คุณครูประจ าชัน้ ป.4/5 

 

นายศักดา    ศรีสุราช 
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.4 

 

แผนผังที่ 11 แสดงข้อมูลคุณครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 
 

นางอัจฉรา   คะษาวงค ์
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.4 

 

นางสาวอารีรัตน์   เกษรจันทร์
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.4 

 
 

นางสาววารุณี  บ ารุงสวสัดิ์ 
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.4 

 

นางสุดสวาท   ทองสอดแสง
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.4 

 

นางอัญชลี  จันทนิตย ์
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.4 
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3.4.7 คุณครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

นางสมสมัย  จิรพัทธพ์งศกร 
คุณครูประจ าชัน้ ป. 5/1 

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

นางยุพนิ  เจริญราษฎร ์
คุณครูประจ าชัน้ ป.5/2 

นางสมเพชร   ศรีสุราช 
คุณครูประจ าชัน้ ป.5/3 

 

นางจริญญา   เกษมสุข 
คุณครูประจ าชัน้ ป.5/4 

 

นางวิจติรา  ลสี ี
คุณครูประจ าชัน้ ป.5/5 

 

นางสาวพรพิมล   ศรีสุนาครัว
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.5 

 

นางภรภัทร   มิ่งวงศ ์
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.5 

แผนผังที่ 12 แสดงข้อมูลคุณครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

 
 

นางสถิตย์พร  พูลสวสัดิ ์
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.5 

นางกัญวรา   อารีรัตน ์
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.5 
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3.4.8 คุณครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางจรัสศรี   ประสิทธสิา 
คุณครูประจ าชัน้ ป. 6/2 

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

นางกิติยา   ท ามาน 
คุณครูประจ าชัน้ ป.6/1 

นางอัญชลา   โชติวฒุิเดชา 
คุณครูประจ าชัน้ ป.6/3 

 

นางมาลนิี   มณีพรรณ 
คุณครูประจ าชัน้ ป.6/4 

 

นางสาวจนัทร์ฉาย   อุปพงษ์
คุณครูประจ าชัน้ ป.6/5 

 

นางนวลน้อย   แสนกลา้ 
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.6 

 

นางพงษ์สุดา วาสนะสมสทิธิ์
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.6 

แผนผังที่ 13 แสดงข้อมูลคุณครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
 

นายอลงกรณ์ มณีโชต ิ
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.6 

นางศริญญา พันธุ์เวียง 
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.6 

นางสาวสิริวรรณ  ประพัฒน์พงษ์ 
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.6 

นายสมพงษ์   อภิวัฒนานุกูล
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.6 

นายเสนีย์  ด้วงค าภา 
คุณครูพิเศษประจ าชัน้ ป.6 
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3.5 ครูชาวต่างชาติ 
         โรงเรียนอนุบาลนครพนมมีบุคลากรชาวต่างชาติจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษใน 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษาภาษาอังกฤษ และ
ภาษาเวียดนามในการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังที่ 14 แสดงข้อมูลครูชาวต่างชาติ 
 

Mr.Arjun Radhakrishnan 
(นาย อาจ้ึน ราด้าคริสแนน) 

Mr.Patrice Bauer  
(นาย แพทริค เบาวา) 

Mr. Bless Ngala  
(นาย เบส การ่า) 

Mr. Vincent Patrick  
(นาย วินเซน แพทริค) 

Miss Charlene Cal-ortiz Rubia 
(นางสาว ชาลีน รูเบีย) 

 

นางศิริภรณ์  ศิริสวัสดิ์ 
ภาษาเวียดนาม 

Mrs. Noelie Rose Luardo Creo 
( นาง โรส ตรีโอ) 
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3.6 ลูกจ้างประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ 15 แสดงข้อมูลลูกจ้างประจ า 
 

3.7 ลูกจ้างชั่วคราว (ต าแหน่งครูช่วยสอนและครูธุรการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางธวลัรัตน์  ศรีปานวงศ ์
พนักงานพิมพ์ ส 2 

นางจตุรพร  ประชุม 
พนักงานพิมพ์ ส 1 

นางรัชนิกร  อ่อนโสตะ 
พนักงานพิมพ์ ส 1 

นายวรสทิธิ์   สามารถ 
ช่างไม้ ชัน้ 3 

นางสาวสุภัทรา  รัตนะกรี 
พนักงานพิมพ์ ส 1 

 

นายอานุภาพ  บรรจง 
ครูช่วยสอน 

 

นางสาวสุรภา  ศรีลาชัย 
ครูช่วยสอน 

นางสาวพนิดา  ค าปนั 
ครูช่วยสอน  

นางสาววิมล  ฝา่ยทะแสง 
ครูช่วยสอนและครูธุรการ 

 

นางสาวมณนีุช  ปานอินทร ์
ครูช่วยสอนและครูธุรการ 

นางสาววไิลวรรณ  เอมะสุวรรณ 
ครูช่วยสอนและครูธุรการ 

 
แผนผังที่ 16 แสดงข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 
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3.8 ครแูละพี่เลี้ยงเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.5.9 รายชื่อลูกจ้างประจ า (ช่างไม้, ช่างปูน, พนักงานพิมพ์) 

  2.5.10 ลูกจ้างชั่วคราว (ครูช่วยสอน) 

  2.5.11 ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ, พี่เลี้ยงเด็ก) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ 17 แสดงข้อมูลครูและพ่ีเลี้ยง 
 
 

ยืนจากซ้ายไปขวา  
1. นางรัษฎาภรณ์ ศรีบรรเทา  2. นางวิลัยวรรณ  สุทธนู   
3. นางเพ็ญมณี  ทองสิงห์  4. นางปุณณิศา  สิงห์แดง 
5. นางภารดี  อุทุมมาลา  6. นางสาวปริชญา  แก้วราชนิวงค์ 
7. นางวิภารัตน์  ติตะมาตย์  
นั่งจากซา้ยไปขวา  

8. นางสุกันยา  อัคคะฮาด  9. นางสาวพิมพ์ชนก  เดชทะศร 
10. นางเตือนใจ  แสงจันทร์  11. นางกัลยา  สามารถ 
12. นางสาวอรอุมา  บุญตระกูล 13. นางสุรัตตา  สีสอนบุตร 
14. นางเพชรสมร  บุญสอน 

 

 


