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บัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทีม่ ีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. 2561
ลำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงำนรัฐมนตรี
-ไม่ม-ี
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
นายบัณฑิตย์ ศรีพทุ ธางกูร
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นายสุรพงษ์ จาจด
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นายดารง ลิมาภิรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
นางวัลลีย์ ศรีรัตน์
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สานักงานศึกษาธิการภาค ๒
นางนวลวรรณ บุญฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
นางชลธิชา พยัคฆ์พงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวภคปภา รัตนอารีกลุ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสุพตั รา ขุนฤทธิ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
นางปิยนุช กฤตนันท์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 4
นางสาวดวงเพ็ญ มะลิแก้ว
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 7
นางวิภา จิรจินดากุล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 7
นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 10
นางสาวศศิมา เกษมทางแท้
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 13
นายเริงณรงค์ บุตราช
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 13
นางสาวทัศนีย์ สิทธิวงศ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงานศึกษาธิการภาค 14
นายสุนทร คล้ายสุบรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวสุภา ปโกฏิประภา
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
นางสาววรนาถ สังศิลปเวช
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ สานักอานวยการ
นางสาวนิลวรรณ ดาราเมือง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
นายสุรศักดิ์ สุวรรณไฉไล
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวคนึงนิจ บรรจงมณี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน สานักอานวยการ
สิบตรีสุพรรณศักดิ์ เทียนสุขา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน สานักอานวยการ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นายกิตติพศ พลพิลา
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
นายวินัย คุณวุฒิ
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

๔๙๒

ลำดับที่
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายปราโมทย์ ตระกูลดี
ครู โรงเรียนบ้านแคนน้อย
นายบุญเลิศ ประวะภูโต
ครู โรงเรียนบ้านหนองอียอ
นายสุวิทย์ โคตพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านผือน้อย
นายศรีศักดิ์ บุญเกลี้ยง
ครู โรงเรียนบ้านอาเลา
นางปารณีย์ แตงทองกุล
ครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน
นางทองศิลป์ ร่วมยอด
ครู โรงเรียนไตรคามวิทยา
นายวิกรานต์ แก้วสะอาด
ครู โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี
นางจิตรลดา สุขสนิท
ครู โรงเรียนบ้านโพนม่วง
นายเสมียน ขานพล
ครู โรงเรียนบ้านสะเอิง
นางพิมพ์พร แกล้วกล้า
ครู โรงเรียนบ้านโนนโพ
นายประสิทธิ์ เหมันตา
ครู โรงเรียนบ้านหนองกา"ประชารัฐพิทยา"
นางเจียมใจ พันธ์มณี
ครู โรงเรียนบ้านโคกกุง
นายประกอบ ธรรมวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา)
นางจันทิมา การะเกษ
ครู โรงเรียนบ้านท่าศิลา
นายพรรณศักดิ์ นามพรม
ครู โรงเรียนบ้านอาจญา
นายสุธี อินทร์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านนานวน
นางวาสนา หาทรัพย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองระฆัง
นางพรรสา แก้วจรัญ
ครู โรงเรียนบ้านตานบ
นายญาณพล ทางดี
ครู โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก
นางสนิท เพ่งกิจ
ครู โรงเรียนบ้านสร้างบก
นายประสพ แสนสุข
ครู โรงเรียนบ้านเมืองแก
นายประเวสน์ แก่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง
นางบุญล้า นามสาโรง
ครู โรงเรียนบ้านดู่
นายวิเชียร จันทร์พรหม
ครู โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี
นางยอดขวัญ สะสีสังข์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3
1 นายมนตรี ประไวย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
2 นายสมพงษ์ ปรากฎกล้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกะดาด
3 นายอุทัย ยอดเยี่ยม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหรี่
4 นายอนุวัตร กมลเดช
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
5 นายมนู ปุยะติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก (สุวรรณราษฎร์บารุง)
6 นายคีรี สูตรสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชาเบง
7 นายชาเนียน ลาภจิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจีกแดก (อาเภอปราสาท)
8 นายพิรักษ์ ทวีงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกูน
9 นายกฤษดา เหลี่ยมดี
ผู้อานวยการโรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)
10 นายปราโมทย์ ประสานสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบารุง)

๔๙๓

ลำดับที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื่อ - สกุล
นายคงฤทธิ์ ไชยแสนท้าว
นายสาเริง ช่องงาม
นายสมชาย หอมหวล
นายวิเชียร ศรีพรมสุข
นายสุรชิต เนื้อละออ
นายภาสกร เรืองใหม่
นายบุญศรี แสงศรี
นายจิรฐา สุทธิมูล
นายพีรวัตร สีลินลี
นายสง่า ใจกล้า
นายยศ รืน่ รมย์
นายประพิศ ศรีเทพ
นายทองหลาง ไตรปาน
นายประสิทธิ์ สายสินธุ์
นายประศาสน์ แรงจบ
นายสมพูล กะการดี
นางอรัญญา ดียิ่ง
นางณัฐกมล เกิดกล้า
นางนิภาพร นิราศภัย
นางประนอม มงคล
นางสมพร ขวัญทอง
นายพิศาล ลาดับจุด
นางสมสุข เคราะห์ดี
นายสาธิต ผลเกิด
นายสนอง พอกสนิท
นายนิพนธ์ เลิศสิทธิ์
นางกรองแก้ว ราจวน
นายประโยชน์ ราจวน
นายประวัติ สงคราม
นางสัตยาภรณ์ ช่องงาม
นายกมล นิ้วน้อย
นางนิรมล กะภูทิน
นายธรรมนูญ ดนเสมอ
นางสาวพยอม เสาธงทอง
นางสาวเพ็ญนิตย์ จินันทุยา
นางสมถวิล ยอดเยี่ยม

ตำแหน่ง - สังกัด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาหาด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนชาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจารย์ (อาเภอสังขะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกไทร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านราวนคร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวเชด
ผู้อานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกทม
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปวงตึก
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโจรก
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะโนน
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอาปึลกง
ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ครู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ
ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ
ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ
ครู โรงเรียนบ้านตาเสาะ
ครู โรงเรียนบ้านลาพุก
ครู โรงเรียนอมรินทราวารี
ครู โรงเรียนอมรินทราวารี
ครู โรงเรียนอมรินทราวารี
ครู โรงเรียนบ้านจบก (อาเภอปราสาท)
ครู โรงเรียนบ้านกะดาด
ครู โรงเรียนบ้านกะดาด
ครู โรงเรียนบ้านกะดาด
ครู โรงเรียนบ้านกะดาด
ครู โรงเรียนบ้านกะดาด
ครู โรงเรียนไพลศึกษาคาร
ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านทุง่ มน (ริมราษฎร์นุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านทุง่ มน (ริมราษฎร์นุสรณ์)
ครู โรงเรียนบ้านทุง่ มน (ริมราษฎร์นุสรณ์)

๔๙๔

ลำดับที่
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ชื่อ - สกุล
นายสุริยา บูรณ์เจริญ
นางวิลาวัลย์ ปองชัยภูมิ
นางวารี ช่างประเสริฐ
นางสาวประจง ใบพลูทอง
นางปิลันธนา ปุยะติ
นายเกษม ตรองจิต
นายประจักษ์ สุดใสดี
นายสมร สาลีพมิ พ์
นายอุทัย ควรอาจ
นางพันธุย์ หุ วา กอบแก้ว
นางยาณี เผยศิริ
นายพนอ ปันตะยัง
นางอัมพร โสรเนตร
นางกัลยาณี สุขสาราญ
นายพิษณุ ยิ่งหาญ
นางจันทร์พมิ พ์ เหลี่ยมดี
นายภัควัฒน์ รุง่ เรือง
นายอภิชาติ คูณวัฒนาพงษ์
นายจานง เจริญศิริ
นางสุดารัตน์ สายกลิ่น
นางอรพิน เกิดสมนึก
นางกัญญา อินทร์งาม
นางสาวนัชพร อัครจิตรา
นางชนมณี สุเมืองทอง
นายไพรัตน์ ศรีโสภา
นางพรรณิภา มีนิสสัย
นางสาวถาวร ศรีโสภา
นางจุไรรัตน์ หมื่นเจริญ
นายประเสริฐ แสงพยัพ
นายสุพฒ
ั น์ พิมพ์เสน
นายสนม จันทร์ภา
นายไชยวัฒน์ อุดมทวี
นายปรางค์ ชาติสันติกลุ
นางปัญจทรัพย์ อาพันธ์ดี
นางนุกลู จงพ่วงกลาง
นายณรงค์ จงพ่วงกลาง

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านกาไสจาน
ครู โรงเรียนบ้านตานี
ครู โรงเรียนบ้านบักดอก
ครู โรงเรียนบ้านบักดอก
ครู โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
ครู โรงเรียนบ้านปลัด
ครู โรงเรียนบ้านสาโรง (บางมด 2514)
ครู โรงเรียนบ้านลังโกม
ครู โรงเรียนบ้านกระวัน
ครู โรงเรียนบ้านอาปึลกง
ครู โรงเรียนบ้านอาปึลกง
ครู โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)
ครู โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบารุงราษฎร์)
ครู โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบารุงราษฎร์)
ครู โรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)
ครู โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบารุง)
ครู โรงเรียนบ้านเจริญสุข
ครู โรงเรียนบ้านโพธิก์ อง
ครู โรงเรียนบ้านโพธิก์ อง
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครู โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครู โรงเรียนบ้านสังขะ
ครู โรงเรียนบ้านสังขะ
ครู โรงเรียนบ้านศรีนวล
ครู โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบ้านตาพราม
ครู โรงเรียนบ้านลันแต้
ครู โรงเรียนบ้านลันแต้
ครู โรงเรียนบ้านศรีมงคล
ครู โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
ครู โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146
ครู โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146

๔๙๕

ลำดับที่
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

ชื่อ - สกุล
นางอ่อนศรี แผ่นทอง
นายแสงดาว แผ่นทอง
นางผ่องศรี สาแก้ว
นางทวีรัตน์ เสริมทรัพย์
นายโลม พิมพ์ศรี
นายจารัส เกตวิจติ ร
นางสุธาร จันทริยว์ งษ์
นายวีระศักดิ์ จันทริยว์ งษ์
นางสงเคราะห์ สิริรจน์
นางสังวาลย์ ศรีสุวรรณ
นางนิกลู ก่อแก้ว
นางเบญจวรรณ แผ่นทอง
นางสุจนิ ต์ สมยิ่ง
นางสิรินาฎ พืน้ นวล
นางนวลศรี สิงห์ชัย
นางสมโภชน์ ตัวสะอาด
นายชาญวิชชญ์ ใจดี
นายสุรัตน์ แสนสุข
นางอัมพร จันทร์หอม
นางลักษณะพร ประกอบดี
นายธนกฤต ทนกล้า
นายชูศักดิ์ ตนกลาย
นายธรรมนูญ รัตโนภาส
นายนิกร ชื่นบาน
นายณรงศักดิ์ วิเศษยา
นายอานวย เจริญตาม
นายสุรศักดิ์ ทวี
นางกรรณิการ์ ขันงาม
นางสุชาวลัญช์ ถือวัลย์
นายมิตรภาพ บุญพร้อม
นายทวี ยิ่งดี
นายสมชาย ชาญวิทยากร
นางทัศนีย์ นวนแสง
นางอุไร จุงเลียก
นางจาเนียร เห็นงาม
นางมาริสา บุญศรี

ตำแหน่ง - สังกัด
ครู โรงเรียนบ้านปวงตึก
ครู โรงเรียนบ้านปวงตึก
ครู โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
ครู โรงเรียนบ้านตาโมม
ครู โรงเรียนบ้านหลัก
ครู โรงเรียนสหมิตรวิทยา
ครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
ครู โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
ครู โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านอาวอก
ครู โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ
ครู โรงเรียนบ้านตาคง
ครู โรงเรียนบ้านโพนชาย
ครู โรงเรียนบ้านโพนชาย
ครู โรงเรียนบ้านชาสมิง
ครู โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ)
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านจารย์ (อาเภอสังขะ)
ครู โรงเรียนบ้านจารย์ (อาเภอสังขะ)
ครู โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190
ครู โรงเรียนบ้านปราสาทเบง
ครู โรงเรียนบ้านแนงมุด
ครู โรงเรียนบ้านคูตัน
ครู โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร
ครู โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา
ครู โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ครู โรงเรียนบ้านถนนชัย
ครู โรงเรียนบ้านระมาดค้อ
ครู โรงเรียนบ้านอาโพน
ครู โรงเรียนบ้านอาโพน
ครู โรงเรียนบ้านณรงค์
ครู โรงเรียนบ้านณรงค์
ครู โรงเรียนบ้านละมงค์
ครู โรงเรียนบ้านตรวจ
ครู โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว

๔๙๖

ลำดับที่
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง - สังกัด
นายเฉลิม ทะเกิงลาภ
ครู โรงเรียนบ้านโนนทอง (อาเภอศรีณรงค์)
นายอภิวันท์ เป็นสุข
ครู โรงเรียนบ้านตะโนน
นายบรรพต หาญบาง
ครู โรงเรียนบ้านกล้วย
นางสมถวิล บุญมี
ครู โรงเรียนบ้านรุน
นายศิริพงษ์ ทาทอง
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง
นางถาวร ประพานศรี
ครู โรงเรียนบ้านพนมดิน
นางกฤษณา ยังมี
ครู โรงเรียนบ้านพนมดิน
นางสมบัติ ผลเกิด
ครู โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
นางอัษฎาพร ปลุกใจหาญ
ครู โรงเรียนบ้านทุง่ มน (ริมราษฎร์นุสรณ์)
นายปิยพันธุ์ ทรรศนวงศ์คา
ครู โรงเรียนบ้านกูน
นางจีราภรณ์ ภาสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านพระแก้ว
นายประทีป ปุราสะกัง
ครู โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)
นางวิลาสินี อนุสรธนาวัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม)
นายศิริพจน์ นพคุณ
ครู โรงเรียนบ้านทัพทัน
นายชานิ พยุงสุข
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์
นายสมร เกิดลาภ
ครู โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี
นายไตรภพ ชื่นบาน
ครู โรงเรียนบ้านบัวเชด
นายชาลี แก้วหล้า
ครู โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
นายจักรพัฒน์ พิมพ์จนั ทร์
ครู โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
นางสายวรุณ ศรีวงษา
ครู โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกลู
นายนเรศ แสนแก้วใส
ครู โรงเรียนบ้านอุโลก
นายนิเวศน์ บาลพูน
ครู โรงเรียนบ้านละเอาะ
นางอุไร ไชยดี
ครู โรงเรียนบ้านโคกกรม
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1
1 นายสวัสดิ์ มูลศรี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
2 นางชวนพิศ ปรีดีวงษ์
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ
3 นางสมลักษณ์ บุญประกอบ
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
4 นายธีรภพ วงศ์โยธา
ศึกษานิเทศก์
5 ว่าทีพ่ นั ตรีสมภูมิ รวิวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
6 นายคาพอง พุทธวงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงเจริญ
7 นายนิวัฒน์ นามสมบัติ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุม่ ฝาง
8 นายสุวิช อุณาสิงห์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา
9 นายสมคิด โพธิจ์ มุ พล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนพระ
10 นายเจริญศักดิ์ บุญดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
11 นายดุสิต เหมือนบุดดี
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
12 นายประเวทย์ งามวิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา

