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โรงเรียนอนุบาลนครพนมบริหารงานโดยการมีส่วนรว่มของทุกฝา่ย ยึดตามหลัก 

ธรรมาภิบาล หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้เทคนคิของวงจรคุณภาพ (PDCA) ใน
กระบวนการบรหิารงาน โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการบรหิารงาน ดงัต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผังที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

        คณะกรรมการ 
กลุ่มงานการเงินและบัญชี 

บทท่ี 2 โครงสร้างการบริหารงาน 
ด๕ณ.ศณ็ษ.ฏษณฐณฺฆษณ.ษฯ 

นายอ านาจ นาไชย  
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการ 
เครือข่ายสถานศึกษา 

นางกัลยา ราสา 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

บริหารงานวิชาการ 

นางลลิตา  เจริญราษฎร์ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

บริหารงานท่ัวไป 

นายธวัชชัย  จันทะนะ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

บริหารงานบุคคล 

นายสุชาติ  แสนสุภา 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
บริหารงานงบประมาณ 

นางกิติยา  ท ามาน 
หัวหน้างานวิชาการ 

นางกมลลักษณ์ ส าราญสุข 
หัวหน้างานงบประมาณ 

นางภรภัทร  มิ่งวงค์ 
หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

นางรวิวรรณ พงษ์พวงเพชร 
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล 

คณะกรรมการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

คณะกรรมการ 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

คณะกรรมการ 
กลุ่มงานบุคคล 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

หัวหน้าสายชั้น อ.1-ป.6 

คณะกรรมการนักเรียน 
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         คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ บริหารงาน 

1 นายอ านาจ นาไชย ผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

2 นางกัลยา ราสา 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
บริหารงานวชิาการ 

3 นายสุชาติ แสนสุภา 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะช านาญการ 
บริหารงานบประมาณ 

4 นางลลติา เจริญราษฎร์ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะช านาญการ 
บริหารงานบริหารทั่วไป 

5 นายธวัชชัย จนัทะนะ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
บริหารงานบคุคล 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลคณะกรรมการฝ่ายบริหาร 

 
    คณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษา (เครือข่ายนครพนม)  
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ 

1 นายนพพร มีอภิรักษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น ประธานกรรมการ 

2 นายเชดิชัย  สนิพูน ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองนครพนม 
รองประธาน
กรรมการ 

3 นายอ านาจ นาไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลครพนม กรรมการ 
4 นายนิกร  ภู่น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น กรรมการ 
5 นางแสงจนัทร์ ศรีบญุเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง กรรมการ 

6 นายวิศิษฐ์ เสนธิริ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านนาค าโนนขาม 

กรรมการ 

7 นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงโชค 
กรรมการและ 
เลขานกุาร 

ตารางที่ 5  แสดงข้อมูลคณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษา (เครือข่ายนครพนม) 
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        คณะกรรมการสถานศ ึกษาข ั้นพื้นฐานโรงเร ียนอนุบาลนครพนม 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ 

1 นางเฟ ื่องฟ ้า นามประกาย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
2 พระครูปร ิยัติโพธ ิคุณ ปานอนิทร ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา 
3 นายอนนัต ์ พ ุฒิถาวรกุล ผู้แทนองค์กรศาสนา 
4 นางช ัชรดา วงคพ์นิตกฤต ตัวแทนผูป้กครอง 
5 นางอารีย์ร ัตน ์ ยำยวน ผู้แทนสถานศึกษา 
6 ดาบตารวจประพ ันธ สอทา ผู้แทนศิษย์เก่า 
7 นายบุร ินทร ์ผลาพฤกษ ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
8 นายช ูศักดิ ์ รตันน ิรันดร ผู้แทนองค์กรชุมชน 
9 นายบรรเจิด สุวรรณมาโจ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
10 นายพร้อมพ ันธ์ กุลภา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
11 นายเกรียงศกัดิ์ ทศศะ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
12 นางสวยสมจิตร เจริญมติร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
13 นายนพพร ศรีวะรมย ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
14 นางธนัญญา สิงหชาคร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
15 นายอ านาจ นาไชย  กรรมการและเลขานุการ 

ตารางที่ 6  แสดงข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

    หัวหน้างาน 
 โรงเรียนอนุบาลนครพนมแบง่งาน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย การก าหนด
หลักเกณฑ์และวธิีการกระจายอ านาจการบรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ.2520 ดังนี้ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ 

1 นางกติิยา  ท ามาน ครูวิทยะฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้างานวิชาการ 
2 นางกมลลักษณ์  ส าราญสุข ครูวิทยะฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้างานงบประมาณ 
3 นางภรภทัร  มิง่วงศ ์ ครูวิทยะฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้างานบรหิารทัว่ไป 
4 นางรววิรรณ  พงษ์พวงเพชร ครูวิทยะฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้างานบุคคล 

 ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลนครพนม ที่ 41/2556 ลว 2 เมษายน 2556 
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลหัวหน้างาน 
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     คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

  การบริหารงานวชิาการ โรงเรียนอนบุาลนครพนม มนีโยบายในการพัฒนาหลักสตูร 
พัฒนาการจดัการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้ผูเ้รียนมศีักยภาพในการเรียนรู้ มคีุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน โดยมคีณะกรรมการ ดงันี้ 
คณะกรรมการทีป่รึกษา 

ท่ี ชื่อ-สกุล ภาระงาน 
1 นายอ านาจ นาไชย ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2 นางกัลยา ราสา รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองประธาน
คณะกรรมการ 

3 นายสุชาติ เสนสุภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4 นางลลติาเจริญราษฎร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
5 นายธวัชชัย จนัทะนะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
6 นาวสาวจนัทรฉ์าน อุปพงษ์ หัวหน้าโครงการ MEP กรรมการ 
7 นางพัทธวรนิทร ธนินกฤติโชตน์ หัวหน้าศูนย์ปฐมวัย กรรมการ 
8 นางนวลน้อย แสนกล้า ที่ปรึกษาวิชาการโรงเรียน กรรมการ/เลขานุการ 
9 นางกติิยา ท ามาน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
คณะกรรมการวิชาการ 
1 นางกัลยา ราสา รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2 นางนวลน้อย  แสนกล้า ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3 นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4 นางจรัสศร ีประสิทธิสา ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5 นายสมพงษ์ อภวิัฒนานุกูล ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6 นางอญัชลา โชติวฒิิเดชา ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7 นางสมเพชร ศรีสุราช ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8 นางสมสมัย จิรพัทธ์พงศกร ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9 นางวิจิตรา ลีส ี ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
10 นางจามรี แสนสุภา ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11 นางประไพ มีอภิรกัษ ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
12 นางสาวพรรณ ีสิงห์ศรี ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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    คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ภาระงาน 
13 นางฤทัย บตุรเวส ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
14 นางสมพิศ แวงโสธรณ ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
15 นางอมุาพร ล าเพย ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
16 นางเทียมทัศน ์ศริิตนั ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
17 นางเพชรา ศรีทองทา ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
18 นางนงลักษณ ์ปญัญาบุตร ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
19 นางสัมฤทธิ ์พรไชยสงค ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
20 นางพัทธว์รนิทร ธนินกฤติโชตน์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
21 นางศริิลักษณ ์สาครนิทร ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
22 ครูหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ กรรมการ 
23 นางกติิยา ท ามาน ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
24 นางภัสรา ฐานวิเศษ ครูศนูย์การเรียนรู้ ICT กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
25 นางสาววารุณี บ ารงุสวัสดิ ์ ครูศนูย์การเรียนรู้ ICT กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลนครพนม ที่ 60/2556 ลว 16 พฤษภาคม 2556 
ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
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          คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ 
โรงเรียนอนุบาลนครพนมไดบ้ริหารงานงบประมาณ ให้มคีวามถูกต้อง โปร่งใส  

และตรวจสอบได ้โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการใหป้ฎิบตัิหน้าทื่ ดังนี้ 
งานพัสด ุ

ท่ี ชื่อ-สกุล ภาระงาน 
1 นายศักดา ศรีสรุาช ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ
2 นางศริิลักษณ ์สาครนิทร ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เจ้าหนา้ที่พัสด ุ
3 นางยุพิน เจรญิราษฎร ์ ครูวิทยฐานะช านาญการ เจ้าหนา้ที่พัสด ุ
4 นางอมุาพร ล าเพย ครูวิทยฐานะช านาญการ เจ้าหนา้ที่พัสด ุ

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลนครพนม ที่ 61/2556 ลว 29 พฤษภาคม 2556 

การตรวจเงนิ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ 
1 นายสุชาติ แสนสุภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
2 นาวสาวสิรวิรรณ ประพฒันพ์งษ์ ครู ค.ศ.1 
3 นางสุภาภรณ ์ นิกเคา ครูวิทยฐานะการช านาญการพิเศษ 
การเกบ็รกัษา รบัและจ่ายเงนิ 
1 นายสุชาติ แสนสุภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
2 นางกมลลักษณ์ ส าราญสุข ครูวิทยฐานะการช านาญการพิเศษ 
3 นางอญัชลี จนัทนติย ์ ครูวิทยฐานะการช านาญการพิเศษ 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลนครพนม ที่ 62/2556 ลว 29 พฤษภาคม 2556 

งานการเงินและบญัช ี

ท่ี ชื่อ-สกุล ภาระงาน 
1 นางกมลลักษณ์ ส าราญสุข ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หัวหน้าการบัญช ี
2 นางอญัชลี จนัทนติย ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เจ้าหนา้ที่การเงนิ 
3 นางสุภาภรณ ์นกิเคา ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เจ้าหนา้ที่การเงนิ 
4 นางพัทธวรนิทร ธนินกฤติโชตน์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เจ้าหนา้ที่การเงนิ 
5 นางสาวสิรวิรรณ ประพัฒนพ์งษ์ ครู ค.ศ.1 เจ้าหนา้ที่การบญัช ี

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลนครพนม ที่ 63/2556 ลว 29 พฤษภาคม 2556 
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลคณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ 
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    คณะกรรมการบริหารงานท่ัวไป     
งานบริหารงานทัว่ไปโรงเรียนอนบุาลนครพนมมีภาระงานในการส่งเสริม สนับสนุนการ

บริหารและการจัดการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนามาตรฐานการศกึษา ชมุชนและผูป้กครองมคีวาม
เชื่อมั่นในการจัดการศกึษา โดยมคีณะกรรมการ ดงันี้ 
คณะกรรมการทีป่รึกษา 

ท่ี ชื่อ-สกุล ภาระงาน 
1 นายอ านาจ นาไชย ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2 นางกัลยา ราสา รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองประธาน
คณะกรรมการ 

3 นายสุชาติ เสนสุภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4 นางลลติาเจริญราษฎร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
5 นายธวัชชัย จนัทะนะ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
6 นางกญัวรา  อารีรตัย์ ที่ปรึกษางานบรหิารงานทัว่ไป กรรมการ 
7 นางภัสรา ฐานวิเศษ ที่ปรึกษางานบรหิารงานทัว่ไป กรรมการ 
8 นางอัจฉรา  คะษาวงค ์ ที่ปรึกษางานบรหิารงานทัว่ไป กรรมการ/เลขานุการ 
9 นางภรภัทร มิง่วงศ ์ หัวหน้างานบรหิารงานทัว่ไป กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
10 นางสาววารุณี บ ารงุสวัสดิ ์ หัวหน้าประชาสัมพันธ์/ICT กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารงานทัว่ไป 
1 นางลลติา เจริญราษฎร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2 นางภรภัทร มิง่วงศ ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รองประธานกรรมการ 

3 นางสมเพชร ศรีสุราช งานธุรการ กรรมการ 
4 นายแสง พนมอุปถมัภ ์ งานอาคารสถานที่และ 

สภาพแวดลอ้ม 
กรรมการ 

5 นางจนิตนา อาทิตยโ์สภา งานตกแตง่อาคารสถานที ่ กรรมการ 
6 นายศักดา ศรีสรุาช งานสาธารณูปโภค กรรมการ 
7 นายสมพงษ์ อภวิัฒนานุกูล งานพัฒนาเสียตามสาย กรรมการ 
8 นางกญัวรา อารรีัตน ์ งานพยาบาลและอนามัย กรรมการ 
9 นางอารีรตัน ์เกสรจันทร์ งานโภชนาการ กรรมการ 
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     คณะกรรมการบริหารงานท่ัวไป (ต่อ)     
 

คณะกรรมการบริหารงานทัว่ไป 
10 นางอญัชลา โชติวฒุิเดชา งานชมุชนสมัพันธแ์ละบริการ

สาธารณะ 
กรรมการ 

11 นางภัสรา ฐานวิเศษ งานโสตทศันศกึษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กรรมการ 

12 นางวิภาษณีย์  ทรัพยสิทธิ ์ งานระบบดแูลชว่ยเหลือ
นักเรียน 

กรรมการ 

13 นางสดุสวาท ทองสอดแสง งานพลานามัย / กีฬา กรรมการ 
14 นางอัจฉรา คะษาวงค ์ งานประชาสัมพันธ ์ กรรมการ/เลขานุการ 
15 นางจรัสศร ีประสิทธิสา งานกิจกรรมชุมชน กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
16 นายอลงกรณ์ มณีโชต ิ งานปกครองระเบียบวนิัย กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลนครพนม ที่ 46/2556 ลว 14 พฤษภาคม 2556 
ตารางที่ 10  แสดงข้อมูลคณะกรรมการบรหิารงานงบประมาณ 
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    คณะกรรมการบริหารงานบุคคล      
โรงเรียนอนุบาลนครพนมไดบ้ริหารงานบคุคลตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารกระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการศึกษา พ.ศ.2550   โดยมี
คณะกรรมการ   ดังนี ้
คณะกรรมการอ านวยการ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ภาระงาน 
1 นายอ านาจ นาไชย ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2 นางกัลยา ราสา รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3 นายสุชาติ แสนสุภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4 นางลลติา เจริญราษฎร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
5 นายธวัชชัย จนัทะนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ/เลขานุการ 
งานวางแผน /จัดสรรอตัราก าลัง 
1 นายสุชาติ แสนสุภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2 นางประไพ บุษมงคล หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1 รองประธานกรรมการ 
3 นางอนงค ์เวียรชัย หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2 กรรมการ 
4 นางสัมฤทธิ ์พรไชยสงค ์ หัวหน้าสายชั้นประถมศกึษาปีที่  1 กรรมการ 
5 นางอารีรตัน ์ย ายวน หัวหน้าสายชั้นประถมศกึษาปีที่  2  กรรมการ 
6 นางสาวพรรณ ีสิงห์ศรี หัวหน้าสายชั้นประถมศกึษาปีที่  3 กรรมการ 
7 นางจามรี แสนสุภา หัวหน้าสายชั้นประถมศกึษาปีที่  4 กรรมการ 
8 นางสมเพชร ศรีสุราช หัวหน้าสายชั้นประถมศกึษาปีที่  5 กรรมการ 
9 นางพงษ์สดุา วาสนะสมสิทธิ์ หัวหน้าสายชั้นประถมศกึษาปีที่  6 กรรมการ/เลขานุการ 
งานสรรหา/บรรจแุต่งตั้งการเปลี่ยนต าแหน่ง/การย้าย 
1 นางกัลยา ราสา รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2 นายสุชาติ แสนสุภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
3 นางลลติา เจริญราษฎร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4 นายธวัชชัย จนัทะนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ/เลขานุการ 
งานเลือ่นขัน้เงินเดือนและต าแหน่ง 
1 นางกัลยา ราสา รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2 นายสุชาติ แสนสุภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
3 นางลลติา เจริญราษฎร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4 นายธวัชชัย จนัทะนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ/เลขานุการ 
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    คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ต่อ)     
 

งานประเมินผลการปฎิบัตงิาน 
1 นางกัลยา ราสา รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2 นายสุชาติ แสนสุภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
3 นางลลติา เจริญราษฎร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4 นายธวัชชัย จนัทะนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ/เลขานุการ 
งานลาทกุประเภท 
1 นางพงษ์สดุา  วาสนะสมสิทธิ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2 นางประไพ  มอีภิรักษ ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3 นางสาวจันทร์ฉาย  อปุพงษ ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4 นางธิดาพร  อทุากิจ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5 นางประไพ  บุษมงคล ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
6 นางนงลักษณ ์ ปญัญาบตุร ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
การสั่งพัก/การออกจากราชการไว้ก่อน 
1 นางกัลยา  ราสา รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2 นายสุชาติ  แสนสุภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
3 นางลลติาเจริญราษฎร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4 นายธวัชชัย  จันทะนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ/เลขานุการ 
งานทางวนิัย/การอทุธรณ์/การร้องทุกข ์
1 นายสมพงษ์  อภิวฒันานุกูล ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2 นายแสง  พนมอุปถัมภ ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3 นายอลงกรณ์  มณโีชต ิ ครู ค.ศ.1 กรรมการ 
4 นางสุมาลี  วานิชโช ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
5 นางอัจฉรา  คะษาวงศ ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
การออกจากราชการ 
1 นางกัลยา  ราสา รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2 นายสุชาติ  แสนสุภา รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
3 นางลลติาเจริญราษฎร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4 นายธวัชชัย  จันทะนะ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ/เลขานุการ 
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    คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ต่อ)     
 

การจดัระบบทะเบียนประวตัิ/เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
1 นางรววิรรณ  พงษ์พวงเพชร ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2 นางสมสมัย  จริพัทธ์พงศกร ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3 นางวิภาษณีย์  ทรัพยสิทธ ิ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4 นางสาวสิรวิรรณ ประพัฒนพ์งษ์ ครู ค.ศ.1 กรรมการ/เลขานุการ 
งานส่งเสริมประเมนิวิทยฐานะ/การยกย่องเชิดชเูกียรต ิ
1 นางนวลน้อย  แสนกล้า ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2 นางรววิรรณ  พงษ์พวงเพชร ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3 นายสมพงษ์  อภิวฒันานุกูล ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4 นางอารีย์รตัน ์ ย ายวน ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5 นางเทียมทัศน ์ ศิรติัน ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6 นางกติิยา  ท ามาน ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7 นางอญัชลา  โชตวิุฒเิดชา ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8 นางกญัวรา  อารีรตัน์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
9 นางภัสรา  ฐานวิเศษ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชพี/วินัย/คุณธรรมและจริยธรรม 
1 นางนวลน้อย  แสนกล้า ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2 นางจรญิญา  เกษมสขุ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3 นางสาวจันทร์ฉาย อุปพงษ ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4 นางอไุรวรรณ  ศิวารมย ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5 นางกติิยา  ท ามาน ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6 นางอญัชลา  โชตวิุฒเิดชา ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7 นางมาลีน ี มณีพรรณ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8 นางอารีย์รตัน ์ ย ายวน ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 

9 นางสาวศศิกานต ์สุวรรณหงษ์ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
งานรเิริ่มสง่เสรมิการขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
1 นางรววิรรณ  พงษ์พวงเพชร ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2 นางวิภาษณีย์  ทรัพยสิทธ ิ ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3 นางฤทัย  บุตรเวส ครู ค.ศ.1 กรรมการ 
4 นางสาวสิรวิรรณ ประพัฒนพ์งษ์ ครู ค.ศ.1 กรรมการ/เลขานุการ 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลนครพนม ที่ 49/2556 ลว 16 พฤษภาคม 2556 
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 



 
 

 

สารสนเทศโรงเรียนอนุบาลนครพนมปีการศึกษา 2556  
 

 
                                  หน้า  22 

  22 

 

    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     
  

 โรงเรียนอนุบาลนครพนมไดม้อบหมายหน้าที่ครูหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพื่อด าเนินการพัฒนาและก ากับงานในแต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 

  

   
 
 
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลนครพนม ที่ 44/2556 ลว 8 พฤษภาคม 2556 
แผนผังที่ 3 แสดงข้อมูลหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู ้

1 
2 
3 
 

12 
2 
3 
 

นางจริญญา  เกษมสุข 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสมเพชร  ศรสีุราช 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นางกัญวรา  อารีรตัน ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ 

นางกิติยา  ท ามาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางสุดสวาท  ทองสอดแสง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

นางจรัศสรี  กุลสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ศิลปะ 

นางภัสรา  ฐานวิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นางมาลินี  มณีพรรณ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศ 

นางภรภัทร  มิ่งวงค ์
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางนวลน้อย  แสนกล้า 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มาตรฐานสากล 
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    หัวหน้าสายชั้น     
 โรงเรียนอนุบาลนครพนมเปดิสอนตั้งแตร่ะดับชัน้อนุบาลปีที่ 1 ถงึชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 โดยมอบหมายหน้าทีค่รูหวัหน้าสายชัน้ เพื่อด าเนนิการพฒันาและก ากบังานในสายชั้น 
ให้บรรลเุป้าหมาย ดังนี ้

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 

  

   
 
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลนครพนม ที่ 43/2556 ลว 8 พฤษภาคม 2556 
แผนผังที่ 4 แสดงข้อมูลหัวหน้าสายชั้น 

1 
2 
3 
 

12 
2 
3 
 

นางพัธวรินทร์ ธนินกฤติโชตน ์
หัวหน้าศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 

นางศิริลักษณ์  สาครินทร 
เลขานุการศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 

นางประไพ  บุษมงคล
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีท่ี 1 

นางอนงค์  เวียรชัย 
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีท่ี 2 

นางวันเพ็ญ  วงษา 
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

นางอารีรัตน์  ย ายวน 
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

นางสาวพรรณี  สิงห์ศร ี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

นางจามรี  แสนสุภา 
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

นางสมเพชร  ศรสีุราช 
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

นางพงษ์สุดา  วาสนะสมสิทธ์ิ 
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 


