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         รำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์  ที่   1783 / 2562 ลงวันที่ 19 เมษำยน  2562 
 

1. คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึพ ำกงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส  

เด็กออกกลำงคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมำะสม ระดับจังหวัด 

  1.๑  ผูว้่าราชการจังหวัดบุรีรมัย์                ประธานคณะกรรมการ  
  ๑.2  นายวิฑูรย์  วงศ์อิน   ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์              กรรมการ 
                 1.3  นายเสร ี พงศ์พณิช  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์              กรรมการ 
  1.4  ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32                               กรรมการ 
  1.5  ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑                       กรรมการ 
  1.6  ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒                       กรรมการ 
  1.7  ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3                       กรรมการ 
  1.8  ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4                       กรรมการ 
                 1.9  ผู้อ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์                                          กรรมการ 
                 1.10  ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์                                                                             กรรมการ  
                 1.11  ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์              กรรมการ 
  1.12  ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์                 กรรมการ 
                 1.13  ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดบุรีรัมย์                                      กรรมการ    
                 1.14  ผู้อ้านวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                         กรรมการ 
                 1.15  ผู้อ้านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์                              กรรมการ 
                 1.16  นายมานะ  อักษรณรงค์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูล 
                                                            สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ (ด้านบริหาร)    กรรมการ 
                 1.17  นายชวลิต  วิทย์ศลาพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูล 
                                                            สารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัดบุรีรัมย์  
                                                            (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)                                   กรรมการ 
                 1.18  นายมาโนช  กลิ่นพยอม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูล 
                                                            สารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัดบุรีรัมย์  
                                                            (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)                                   กรรมการ 
                ๑.19  พัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์                 กรรมการ 
                1.20  ผู้อ้านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์                        กรรมการ 
 ๑.21  ผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์                 กรรมการ 
     ๑.22  ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์             กรรมการและเลขานุการ 
                1.23  ผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                         และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์                               กรรมการและเลขานุการร่วม 
                1.24  ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.บุรีรัมย์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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           โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1. จ้าแนกข้อมูลเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น 
2. ก้าหนดร่างแนวทางการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 

และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม  เสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบ 
3. ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือคณะกรรมการระดับอ้าเภอในการขับเคลื่อนการเพ่ิมโอกาส 

การเข้าถึงการศึกษาเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 
4. รายงานผลการขับเคลื่อนการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคัน 

และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด อย่างน้อย 
ไตรมาสละ  1 ครั ง 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย    
 

2. คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน 
และเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ีเหมำะสม ระดับอ ำเภอ 
2.1 อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

2.1 .1  นายอ้าเภอเมืองบุรีรัมย์                                                             ประธานกรรมการ 
2.1.2  นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์                                                                  กรรมการ 
2.1.3  ก้านันต้าบลอิสาณ                                                                               กรรมการ 
2.1.4  ก้านันต้าบลเสม็ด                                                                             กรรมการ 
2.1.5  ก้านันต้าบลบ้านบัว                                                                           กรรมการ 
2.1.6  ก้านันต้าบลสะแกโพรง                                                                      กรรมการ 
2.1.7  ก้านันต้าบลสวายจีก                                                                         กรรมการ 
2.1.8  ก้านันต้าบลบ้านยาง                                                                         กรรมการ 
2.1.9 ก้านันต้าบลพระครู                                                                              กรรมการ 
2.1.10  ก้านันต้าบลถลุงเหล็ก                                                                        กรรมการ 
2.1.11  ก้านันต้าบลหนองตาด                                                                        กรรมการ 
2.1.12  ก้านันต้าบลลุมปุ๊ก                                                                            กรรมการ 
2.1.13  ก้านันต้าบลสองห้อง                                                                        กรรมการ 
2.1.14  ก้านันต้าบลบัวทอง                                                                           กรรมการ 
2.1.15  ก้านันต้าบลชุมเห็ด                                                                               กรรมการ 
2.1.16 ก้านันต้าบลหลักเขต                                                                            กรรมการ 
2.1.17  ก้านันต้าบลสะแกซ้า                                                                        กรรมการ 
2.1.18  ก้านันต้าบลกลันทา                                                                           กรรมการ 
2.1.19  ก้านันต้าบลกระสัง                                                                          กรรมการ 
2.1.20  ก้านันต้าบลเมืองฝาง                                                                        กรรมการ 
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                      2.1.21  ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์                                                       กรรมการ 
                      2.1.22  ผู้อ้านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์                                                 กรรมการ 
                      2.1.23  ผูอ้้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ทุกแห่ง                        กรรมการ 
             2.1.24  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ทุกแห่ง                     กรรมการ 
                      2.1.25  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
                                  ในอ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ทุกแห่ง                                                                กรรมการ 
                      2.1.26  ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐาน 
                                  ในอ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ทุกแห่ง                                                               กรรมการ 
                      2.1.27  ศึกษานิเทศก์  ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                  ผู้รับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอเมืองบุรีรัมย์                กรรมการ  
                      2.1.28 นางสุนันท์  สิทธิสาท ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                          การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอเมืองบุรีรัมย์     กรรมการและเลขานุการ 
                      2.1.29  นางสาวพรนิภา สิทธิสาท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                      2.1.30  นางวัชรี  เป็นพร้อม         นักวิชาการศึกษาช้านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                 

     2.2 อ ำเภอนำงรอง 
2.2.1   นายอ้าเภอนางรอง                                                                  ประธานกรรมการ 
2.2.2   ก้านันต้าบลนางรอง                                                                          กรรมการ 
2.2.3  ก้านันต้าบลสะเดา                                                                          กรรมการ 
2.2.4   ก้านันต้าบลชุมแสง                                                                           กรรมการ 
2.2.5  ก้านันต้าบลหนองโบสถ์                                                                     กรรมการ 
2.2.6  ก้านันต้าบลหนองกง                                                                        กรรมการ 
2.2.7   ก้านันต้าบลถนนหัก                                                                          กรรมการ 
2.2.8  ก้านันต้าบลหนองไทร                                                                       กรรมการ 
2.2.9   ก้านันต้าบลก้านเหลือง                                                                      กรรมการ 
2.2.10   ก้านันต้าบลบ้านสิงห์                                                                         กรรมการ 
2.2.11   ก้านันต้าบลล้าไทรโยง                                                                        กรรมการ 
2.2.12   ก้านันต้าบลทรพัย์พระยา                                                                    กรรมการ 
2.2.13  ก้านันต้าบลหนองยายพิมพ์                                                                กรรมการ 
2.2.14  ก้านันต้าบลหัวถนน                                                                          กรรมการ 
2.2.15   ก้านันต้าบลทุ่งแสงทอง                                                                      กรรมการ 
2.2.16  ก้านันต้าบลหนองโสน                                                                      กรรมการ 

                      2.2.17  ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง                                                     กรรมการ 
                      2.2.18  ผูอ้้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอนางรองทุกแห่ง                            กรรมการ 
            2.2.19  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอนางรองทุกแห่ง                           กรรมการ 
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                      2.2.20  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
                                  ในอ้าเภอนางรองทุกแห่ง                                                                    กรรมการ 
                      2.2.21  ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐาน 
                                  ในอ้าเภอนางรองทุกแห่ง                                                                     กรรมการ 
                      2.2.22  ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
                                  ผู้รับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอนางรอง                    กรรมการ  
                      2.2.23  นายทรงชัย  ลิ มตระกูล ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                               การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอนางรอง     กรรมการและเลขานุการ 
                      2.2.24  นางสมใจ  เวชกามา  ครูอาสามัครการศึกษานอกโรงเรียน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                      2.2.25  นางสาวสิริพรรษ์ แผ้วพลสง นักวิชาการศึกษาช้านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.3 อ ำเภอประโคนชัย 
                     2.3.1  นายอ้าเภอประโคนชัย                                                             ประธานกรรมการ 
                     2.3.2  ก้านันต้าบลประโคนชัย                                                                     กรรมการ 
                     2.3.3  ก้านันต้าบลแสลงโทน                                                                       กรรมการ 
                     2.3.4   ก้านันต้าบลบ้านไทร                                                                         กรรมการ 
                     2.3.5  ก้านันต้าบลละเวี ย                                                                           กรรมการ 
                     2.3.6   ก้านันต้าบลจรเข้มาก                                                                        กรรมการ 
                     2.3.7  ก้านันต้าบลปังกู                                                                              กรรมการ 
                     2.3.8   ก้านันต้าบลโคกยาง                                                                           กรรมการ 
                     2.3.9   ก้านันต้าบลโคกม้า                                                                           กรรมการ 
                     2.3.10  ก้านันต้าบลไพศาล                                                                          กรรมการ 
                     2.3.11   ก้านันต้าบลตะโกตาพิ                                                                        กรรมการ 
                     2.3.12   ก้านันต้าบลเขาคอก                                                                         กรรมการ 
                     2.3.13  กา้นันต้าบลหนองบอน                                                                      กรรมการ 
                     2.3.14   ก้านันต้าบลโคกมะขาม                                                                      กรรมการ 
                     2.3.15   ก้านันต้าบลโคกตูม                                                                          กรรมการ 
                     2.3.16  กา้นันต้าบลประทัดบุ                                                                        กรรมการ 
                     2.3.17  กา้นันต้าบลสีเหลี่ยม                                                                         กรรมการ 
                     2.3.18  ผู้อ้านวยการวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย                                              กรรมการ 
                     2.3.19  ผูอ้้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอประโคนชัยทุกแห่ง                          กรรมการ 
            2.3.20  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอประโคนชัยทุกแห่ง                        กรรมการ 
                       2.3.21  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอประโคนชัยทุกแห่ง               กรรมการ 
                       2.3.22  ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอประโคนชัยทุกแห่ง          กรรมการ 
                      2.3.23 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                 ผูร้ับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอประโคนชัย                 กรรมการ  
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                      2.3.24 นางภูณิชาภัค  มนัสธนกิจ  ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                                      และการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอประโคนชัย    กรรมการและเลขานุการ 
                       2.3.25  นายเทวินทร์  แววโคกสูง   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                      2.3.26 นางสาวปริชาติ เบ็ญจวรรญ   นกัวิชาการศึกษาช้านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
              2.4 อ ำเภอพุทไธสง  

      2.4.1   นายอ้าเภอพุทไธสง                                                                  ประธานกรรมการ 
2.4.2   ก้านันต้าบลพุทไธสง                                                                            กรรมการ 
2.4.3   ก้านันต้าบลบ้านจาน                                                                           กรรมการ 
2.4.4   ก้านันต้าบลบ้านเป้า                                                                            กรรมการ 
2.4.5   ก้านันต้าบลบ้านแวง                                                                            กรรมการ 
2.4.6   ก้านันต้าบลบ้านยาง                                                                            กรรมการ 
2.4.7   ก้านันต้าบลหายโศก                                                                            กรรมการ 
2.4.8   ก้านันต้าบลมะเฟือง                                                                             กรรมการ 

                      2.4.9   ผูอ้้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอพุทไธสงทุกแห่ง                             กรรมการ 
             2.4.10 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอพุทไธสงทุกแห่ง                           กรรมการ 
                      2.4.11 ผูอ้้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอพุทไธสงทุกแห่ง          กรรมการ 
                        2.4.12 ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอพุทไธสงทุกแห่ง           กรรมการ 
                      2.4.13 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                 ผูร้ับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอพุทไธสง                     กรรมการ  
                      2.4.14 นายบุญหลั่น  นานรัมย์  ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                             การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอพุทไธสง       กรรมการและเลขานุการ 
                     2.4.15 นางสาววริศรา  สิไธสง     คร ูกศน. ต้าบล                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     2.4.16 นางดรุณี  ครองญาติ       นักวิชาการศึกษาช้านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
             2.5 อ ำเภอล ำปลำยมำศ  

      2.5.1 นายอ้าเภอล้าปลายมาศ                                                             ประธานกรรมการ 
2.5.2 ก้านันต้าบลล้าปลายมาศ                                                                     กรรมการ 
2.5.3 ก้านันต้าบลหนองคู                                                                                   กรรมการ 
2.5.4 ก้านันต้าบลแสลงพัน                                                                          กรรมการ 
2.5.5 ก้านันต้าบลทะเมนชัย                                                                        กรรมการ 
2.5.6 ก้านันต้าบลตลาดโพธิ์                                                                          กรรมการ 
2.5.7 ก้านันต้าบลหนองกะทิง                                                                            กรรมการ 
2.5.8 ก้านันต้าบลโคกกลาง                                                                            กรรมการ 
2.5.9 ก้านันต้าบลโคกสะอาด                                                                                กรรมการ 
2.5.10 ก้านันต้าบลเมืองแฝก                                                                           กรรมการ 
2.5.11 ก้านันต้าบลบ้านยาง                                                                                กรรมการ 
2.5.12 ก้านันต้าบลผไทรินทร์                                                                            กรรมการ 
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2.5.13 ก้านันต้าบลโคกล่าม                                                                           กรรมการ 
2.5.14 ก้านันต้าบลหินโคน                                                                             กรรมการ 
2.515 ก้านันต้าบลหนองบัวโคก                                                                      กรรมการ 
2.5.16 ก้านันต้าบลบุโพธิ์                                                                                 กรรมการ 
2.5.17 ก้านันต้าบลหนองโดน                                                                        กรรมการ 

                      2.5.18 ผูอ้้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอล้าปลายมาศทุกแห่ง                         กรรมการ 
             2.5.19 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอล้าปลายมาศทุกแห่ง                        กรรมการ 
                      2.5.20 ผูอ้้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอล้าปลายมาศทุกแห่ง             กรรมการ 
                       2.5.21  ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอล้าปลายมาศทุกแห่ง        กรรมการ 
                      2.5.22 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                 ผูร้ับผิชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอล้าปลายมาศ                  กรรมการ  
                      2.5.23 นายพีระพงษ์  รุ่งเรืองศิลป์  ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                                     และการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอล้าปลายมาศ    กรรมการและเลขานุการ 
                      2.5.24 นางสาววฐณัชพร  นาห่อม     ครู คศ.1                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                      2.5.25 นางดรุณี  ครองญาติ     นักวิชาการศึกษาช้านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
                2.6 อ ำเภอสตึก  

      2.6.1 นายอ้าเภอสตึก                                                                       ประธานกรรมการ 
2.6.2 ก้านันต้าบลสตึก                                                                               กรรมการ 
2.6.3 ก้านันต้าบลนิคม                                                                                กรรมการ 
2.6.4 ก้านันต้าบลทุ่งวัง                                                                                 กรรมการ 
2.6.5 ก้านันต้าบลเมืองแก                                                                            กรรมการ 
2.6.6 ก้านันต้าบลหนองใหญ่                                                                         กรรมการ 
2.6.7 ก้านันต้าบลร่อนทอง                                                                           กรรมการ 
2.6.8 ก้านันต้าบลดอนมนต์                                                                           กรรมการ 
2.6.9 ก้านันต้าบลชุมแสง                                                                                กรรมการ 
2.6.10 ก้านันต้าบลท่าม่วง                                                                           กรรมการ 
2.6.11 ก้านันต้าบลสะแก                                                                            กรรมการ 
2.6.12 ก้านันต้าบลสนามชัย                                                                        กรรมการ 
2.6.13 ก้านันต้าบลกระสัง                                                                            กรรมการ 

                      2.6.14 ผูอ้้านวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก                                                      กรรมการ 
                      2.6.15 ผูอ้้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอสตึกทุกแห่ง                                  กรรมการ 
             2.6.16 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอสตึกทุกแห่ง                               กรรมการ 
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                      2.6.17 ผูอ้้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอสตึกทุกแห่ง                     กรรมการ 
                       2.6.18  ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอสตกึทุกแห่ง                 กรรมการ 
                      2.6.19 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                 ผูร้ับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาอ้าเภอสตึก                                 กรรมการ  
                      2.6.20 นางพรรณี  ราชจันทร์  ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                                     และการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอสตึก              กรรมการและเลขานุการ 
                      2.6.21 นางสาวพิรุณย์  ป้องทัพไทย      ครู กศน. ต้าบล                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                       2.6.22  นางสาวธัญดา  ฤกษ์โอภาษ    เจา้พนักงานธุรการชา้นาญงาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

2.7 นำยอ ำเภอกระสัง         
      2.7.1   นายอ้าเภอกระสัง                                                                 ประธานกรรมการ 

2.7.2   ก้านันต้าบลกระสัง                                                                           กรรมการ 
2.7.3   ก้านันต้าบลล้าดวน                                                                          กรรมการ 
2.7.4   ก้านันต้าบลสองชั น                                                                          กรรมการ 
2.7.5   ก้านันต้าบลสูงเนิน                                                                          กรรมการ 
2.7.6   ก้านันต้าบลหนองเต็ง                                                                       กรรมการ 
2.7.7   ก้านันต้าบลเมืองไผ่                                                                         กรรมการ 
2.7.8   ก้านันต้าบลชุมแสง                                                                           กรรมการ 
2.7.9   ก้านันต้าบลหนองปรือ                                                                        กรรมการ 
2.7.10 ก้านันต้าบลห้วยส้าราญ                                                                    กรรมการ 
2.7.11 ก้านันต้าบลกันทรารมย์                                                                    กรรมการ 
2.7.12 ก้านันต้าบลศรีภูมิ                                                                           กรรมการ 

                      2.7.13 ผูอ้้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอกระสังทุกแห่ง                              กรรมการ 
             2.7.14 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอกระสังทุกแห่ง                            กรรมการ 
                      2.7.15 ผูอ้้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอกระสังทุกแห่ง            กรรมการ 
                      2.7.16 ผูอ้้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอกระสังทุกแห่ง        กรรมการ 
                      2.7.17 ศึกษานิเทศก์  ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                 ผูร้ับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอกระสัง                      กรรมการ  
                     2.7.18 นางนุจรีย์  ส่องสพ   ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                          การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอกระสัง           กรรมการและเลขานุการ 
                     2.7.19 นางศุภกานต์ อุปสาร ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     2.7.20 นางวัชรี  เป็นพร้อม   นักวิชาการศึกษาช้านาญการ             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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               2.8 อ ำเภอละหำนทรำย  

      2.8.1   นายอ้าเภอละหานทราย                                                             ประธานกรรมการ 
2.8.2   ก้านันต้าบลละหานทราย                                                                      กรรมการ 
2.8.3   ก้านันต้าบลตาจง                                                                               กรรมการ 
2.8.4   ก้านันต้าบลส้าโรงใหม่                                                                         กรรมการ 
2.8.5   ก้านันต้าบลหนองแวง                                                                          กรรมการ 
2.8.6   ก้านันต้าบลหนองตะครอง                                                                    กรรมการ 
2.8.7   ก้านันต้าบลโคกว่าน                                                                            กรรมการ 

                      2.8.9    ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอละหานทรายทุกแห่ง                           กรรมการ 
             2.8.10 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอละหานทรายทุกแห่ง                       กรรมการ 
                        2.8.11  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอละหานทรายทุกแห่ง        กรรมการ 
                        2.8.12  ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอละหานทรายทุกแห่ง     กรรมการ 
                       2.8.13 ศึกษานเิทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                  ผู้รับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอละหานทราย              กรรมการ  
                       2.8.14 นางสมร  บ้าขุนทด  ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                           การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอละหานทราย  กรรมการและเลขานุการ 
                       2.8.15 นางสาวทิพย์วรรณ  ศิริพรทุม     ครู กศน. ต้าบล            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                       2.8.16 นางดรุณี  ครองญาติ       นักวิชาการศึกษาช้านาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
               2.9 อ ำเภอบ้ำนกรวด        

      2.9.1   นายอ้าเภอบ้านกรวด                                                             ประธานกรรมการ 
2.9.2   ก้านันต้าบลบ้านกรวด                                                                           กรรมการ 
2.9.3   ก้านันต้าบลโนนเจริญ                                                                            กรรมการ 
2.9.4   ก้านันต้าบลหนองไม้งาม                                                                      กรรมการ 
2.9.5   ก้านันต้าบลปราสาท                                                                            กรรมการ 
2.9.6   ก้านันต้าบลสายตะกู                                                                            กรรมการ 
2.9.7 ก้านันต้าบลหินลาด                                                                            กรรมการ 
2.9.8   ก้านันต้าบลบึงเจริญ                                                                             กรรมการ 
2.9.9   ก้านันต้าบลจันทบเพชร                                                                          กรรมการ 
2.9.10 ก้านันต้าบลเขาดินเหนือ                                                                         กรรมการ 

                      2.9.11 ผูอ้้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอบ้านกรวดทุกแห่ง                              กรรมการ 
             2.9.12 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอบ้านกรวดทุกแห่ง                          กรรมการ 
                      2.9.13 ผูอ้้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอบ้านกรวดทุกแห่ง         กรรมการ 
                      2.9.14 ผูอ้้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานใน อ.บ้านกรวดทุกแห่ง         กรรมการ 
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                      2.9.15   ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                   ผู้รับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอบ้านกรวด      .          กรรมการ  
                      2.9.16   นายวัชรินทร์  เขียวอ่อน ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                             การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอบ้านกรวด    กรรมการและเลขานุการ 
                      2.9.17   นางสาวสมมาตร แป้นดวงเนตร   ครู กศน.ต้าบล                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                      2.9.18   นางศิริณัชรินท์  วงศ์ค้า  นักวิชาการศึกษาช้านาญการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.10 นำยอ ำเภอคูเมือง        
      2.10.1   นายอ้าเภอคูเมือง                                                                  ประธานกรรมการ 

2.10.2   ก้านันต้าบลคูเมือง                                                                          กรรมการ 
2.10.3   ก้านันต้าบลปะเคียบ                                                                      กรรมการ 
2.10.4   ก้านันต้าบลบ้านแพ                                                                       กรรมการ 
2.10.5   ก้านันต้าบลพรส้าราญ                                                                    กรรมการ 
2.10.6   ก้านันต้าบลหินเหล็กไฟ                                                                   กรรมการ 
2.10.7   ก้านันต้าบลตูมใหญ่                                                                       กรรมการ 
2.10.8   ก้านันต้าบลหนองขมาร                                                                   กรรมการ 

                      2.10.9    ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง                                                       กรรมการ 
                      2.10.10  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอคูเมืองทุกแห่ง                             กรรมการ 
             2.10.11 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอคูเมืองทุกแห่ง                          กรรมการ 
                      2.10.12  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอคูเมืองทุกแห่ง           กรรมการ 
                      2.10.13  ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอคูเมืองทุกแห่ง      กรรมการ 
                      2.10.14  ศึกษานิเทศก์  ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                    ผู้รับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอคูเมือง                       กรรมการ  
                      2.10.15  นายทองสา ปริธรรมมา ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                                             และการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอคูเมือง  กรรมการและเลขานุการ 
                     2.10.16 นายพีรพงษ์  พลแสน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     2.10.17  นางวัชรี  เป็นพร้อม   นักวิชาการศึกษาช้านาญการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                 
             2.11 อ ำเภอหนองกี่  

      2.11.1  นายอ้าเภอหนองก่ี                                                                 ประธานกรรมการ 
2.11.2  ก้านันต้าบลหนองกี่                                                                        กรรมการ 
2.11.3  ก้านันต้าบลเย้ยปราสาท                                                                    กรรมการ 
2.11.4  ก้านันต้าบลเมืองไผ่                                                                         กรรมการ 
2.11.5  ก้านันต้าบลดอนอะราง                                                                      กรรมการ 
2.11.6  ก้านันต้าบลโคกสว่าง                                                                        กรรมการ 
2.11.7  ก้านันต้าบลทุ่งกระตาดพัฒนา                                                             กรรมการ 
 
 
 
 



 
 

-11- 
 
2.11.8   ก้านันต้าบลทุ่งกระเต็น                                                                     กรรมการ 
2.11.9   ก้านันต้าบลท่าโพธิ์ชัย                                                                      กรรมการ 
2.11.10 ก้านันต้าบลโคกสูง                                                                        กรรมการ 
2.11.11 ก้านันต้าบลบุกระสัง                                                                       กรรมการ 

                      2.11.12 ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอหนองกี่ทุกแห่ง                           กรรมการ 
             2.11.13 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอหนองกี่ทุกแห่ง                         กรรมการ 
                      2.11.14  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอา้เภอหนองกี่ทุกแห่ง                  กรรมการ 
                       2.11.15   ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอหนองกี่ทุกแห่ง            กรรมการ 
                      2.11.16  ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                    ผู้รับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอหนองก่ี                      กรรมการ  
                      2.11.17 นายสัมมนาการณ์  บุญเรือง  ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                                      และการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอหนองกี่          กรรมการและเลขานุการ 
                       2.11.18 นางนงนภัส  สิมวิเศษ   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                       2.11.19 นางสาวธัญดา  ฤกษ์โอภาษ  เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
              2.12 อ ำเภอปะค ำ  

      2.12.1  นายอ้าเภอปะค้า                                                                 ประธานกรรมการ 
2.12.2  ก้านันต้าบลปะค้า                                                                          กรรมการ 
2.12.3   ก้านันต้าบลไทยเจริญ                                                                      กรรมการ 
2.12.4   ก้านันต้าบลหนองบัว                                                                       กรรมการ 
2.12.5   ก้านันต้าบลโคกมะม่วง                                                                  กรรมการ 
2.12.6   ก้านันต้าบลหูท้านบ                                                                        กรรมการ 

                      2.12.7   ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอปะค้าทุกแห่ง                               กรรมการ 
             2.12.8   ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอปะค้าทุกแห่ง                             กรรมการ 
                      2.12.9   ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอปะค้าทุกแห่ง            กรรมการ 
                      2.12.10 ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอปะค้าทุกแห่ง       กรรมการ 
                      2.12.11 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้รับผิดชอบ 
                                    ประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอปะค้า                                   กรรมการ  
                      2.12.12 นางสาวณัฏฐณิชา  อินทรโสภา ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                                             และการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอปะค้า    กรรมการและเลขานุการ 
                      2.15.13 นางสาวภัชชญา  ดวงนิล   ครู กศน. ต้าบล                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                      2.15.14 นางสาวปริชาติ เบ็ญจวรรญ นักวิชาการศึกษาช้านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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             2.13 อ ำเภอหนองหงส์  

      2.13.1   นายอ้าเภอหนองหงส์                                                            ประธานกรรมการ 
2.13.2   ก้านันต้าบลสระแก้ว                                                                        กรรมการ 
2.13.3   ก้านันต้าบลห้วยหนิ                                                                         กรรมการ 
2.13.4   ก้านันต้าบลไทยสามัคคี                                                                    กรรมการ 
2.13.5   ก้านันต้าบลหนองชัยศรี                                                                    กรรมการ 
2.13.6   ก้านันต้าบลเสาเดียว                                                                        กรรมการ 
2.13.7   ก้านันต้าบลเมืองฝ้าย                                                                       กรรมการ 
2.13.8   ก้านันต้าบลสระทอง                                                                        กรรมการ 

                      2.13.9   ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอหนองหงษ์ทุกแห่ง                         กรรมการ 
             2.13.10 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอหนองหงษ์ทุกแห่ง                      กรรมการ 
                      2.13.11 ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอหนองหงษ์ทุกแห่ง            กรรมการ 
                        2.13.12 ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอหนองหงส์ทุกแห่ง        กรรมการ 
                      2.13.13 ศึกษานิเทศก์  ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้รับผิดชอบ 
                                                      ประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอหนองหงส์             กรรมการ  
                      2.13.14 นายชัชพงศ์  สร้อยแสง  ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                                      และการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอหนองหงส์      กรรมการและเลขานุการ 
                        2.13.15 นางบัวสอน ณรงค์ศักดิ์  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                        2.13.16 นางสาวธัญดา  ฤกษ์โอภาษ  เจา้พนักงานธุรการชา้นาญงาน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.14 อ ำเภอนำโพธิ์        
      2.14.1  นายอ้าเภอนาโพธิ์                                                                 ประธานกรรมการ 

2.14.2  ก้านันต้าบลนาโพธิ์                                                                          กรรมการ 
2.14.3  ก้านันต้าบลบ้านคู                                                                           กรรมการ 
2.14.4  ก้านันต้าบลดอนดู่                                                                           กรรมการ 
2.14.5  ก้านันต้าบลดอนกอก                                                                       กรรมการ 
2.14.6  ก้านันต้าบลศรีสว่าง                                                                          กรรมการ 

                      2.14.7  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอนาโพธิ์ทุกแห่ง                              กรรมการ 
             2.14.8  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอนาโพธิ์ทุกแห่ง                             กรรมการ 
                      2.14.9  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอนาโพธิ์ทุกแห่ง               กรรมการ 
                      2.14.10 ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอนาโพธิ์ทุกแห่ง      กรรมการ 
                      2.14.11 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                   ผู้ประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอนาโพธิ์                                  กรรมการ  
                      2.14.12 นายสมอาจ  ธรรมสา  ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                             การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอนาโพธิ์         กรรมการและเลขานุการ 
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                     2.14.13 นางสาวสุภาภรณ์  พรมนอก   ครู กศน.ต้าบล                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     2.14.14 นางศิริณัชรินท์  วงศ์ค้า     นักวิชาการศึกษาช้านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
              2.15 อ ำเภอพลับพลำชัย  

      2.15.1 นายอ้าเภอพลับพลาชัย                                                          ประธานกรรมการ 
2.15.2 ก้านันต้าบลจันดุม                                                                         กรรมการ 
2.15.3 ก้านันต้าบลโคกขมิ น                                                                      กรรมการ 
2.15.4 ก้านันต้าบลป่าชัน                                                                          กรรมการ 
2.15.5 ก้านันต้าบลสะเดา                                                                           กรรมการ 
2.15.6 ก้านันต้าบลส้าโรง                                                                           กรรมการ 

                      2.15.7  ผูอ้้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอพลับพลาชัยทุกแห่ง                       กรรมการ 
             2.15.8  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอพลับพลาชัยทกแห่ง                     กรรมการ 
                      2.15.9   ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอพลับพลาชัยทุกแห่ง            กรรมการ 
                       2.15.10  ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอพลับพลาชัยทุกแห่ง       กรรมการ 
                      2.15.11 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                   ผู้รับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอพลับพลาชัย             กรรมการ  
                      2.15.12 นายสุริยันต์  เรืองมนตรี ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                                  การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอปะค้า    กรรมการและเลขานุการ 
                     2.15.13 วา่ที่ ร.ต. จักพรรณ ขันติ    คร ูกศน. ต้าบล                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     2.15.14 นางดรุณี  ครองญาติ        นกัวิชาการศึกษาช้านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
             2.16 อ ำเภอห้วยรำช 

      2.16.1 นายอ้าเภอห้วยราช                                                               ประธานกรรมการ 
2.16.2 ก้านันต้าบลห้วยราช                                                                       กรรมการ 
2.16.3 ก้านันต้าบลสามแวง                                                                       กรรมการ 
2.16.4 ก้านันต้าบลตาเสา                                                                          กรรมการ 
2.16.5 ก้านันต้าบลตะโก                                                                           กรรมการ 
2.16.6 ก้านันต้าบลสนวน                                                                          กรรมการ 
2.16.7 ก้านันต้าบลโคกเหล็ก                                                                      กรรมการ 
2.16.8 ก้านันต้าบลเมืองโพธิ์                                                                       กรรมการ 
2.16.9 ก้านันต้าบลห้วยราชา                                                                       กรรมการ 

                      2.16.10 ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอห้วยราชทุกแห่ง                           กรรมการ 
             2.16.11 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอห้วยราชทุกแห่ง                        กรรมการ 
                      2.16.12 ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอห้วยราชทุกแห่ง                 กรรมการ 
                        2.16.13 ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอห้วยราชทุกแห่ง          กรรมการ 
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                    2.16.14 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                 ผูร้ับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอห้วยราช                 กรรมการ  
                    2.16.15 นายพงษ์ศักดิ์  ไชยสุวรรณ  ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                                      และการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอห้วยราช        กรรมการและเลขานุการ 
                      2.16.16 นายพิรุณ  กันหา     ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                      2.16.17 นางสาวธัญดา  ฤกษ์โอภาษ  เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.17 อ ำเภอโนนสุวรรณ        
      2.17.1 นายอ้าเภอโนนสุวรรณ                                                            ประธานกรรมการ 

2.17.2 ก้านันต้าบลโนนสุวรรณ                                                                     กรรมการ 
2.17.3 ก้านันต้าบลทุ่งจังหัน                                                                        กรรมการ 
2.17.4 ก้านันต้าบลโกรกแก้ว                                                                       กรรมการ 
2.17.5 ก้านันต้าบลดงอีจาน                                                                        กรรมการ 

                      2.17.6 ผูอ้้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอโนนสุวรรณทุกแห่ง                        กรรมการ 
             2.17.7 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอโนนสุวรรณทุกแห่ง                      กรรมการ 
                      2.17.8 ผูอ้้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอโนนสุวรรณทุกแห่ง       กรรมการ 
                      2.17.9 ผูอ้้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานใน อ.โนนสุวรรณทุกแห่ง       กรรมการ 
                      2.17.10 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                   ผู้รับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในเขตอ้าเภอโนนสุวรรณ         กรรมการ  
                      2.17.11 นายอัฏฐพล สังข์โชติพงศ์ ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                             การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอโนนสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
                       2.17.12  นางจงปราณ ีดอกพะยอม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
                     2.17.13  นางศิริณัชรินท์  วงศ์ค้า    นักวิชาการศึกษาช้านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2.18 นำยอ ำเภอช ำนิ      
      2.18.1   นายอ้าเภอช้านิ                                                                   ประธานกรรมการ 
      2.18.2   ก้านันต้าบลช้านิ                                                                          กรรมการ 

2.18.3   ก้านันต้าบลหนองปล่อง                                                                   กรรมการ 
2.18.4   ก้านันต้าบลเมืองยาง                                                                      กรรมการ 
2.18.5   ก้านันต้าบลช่อผกา                                                                        กรรมการ 
2.18.6   ก้านันต้าบลละลวด                                                                        กรรมการ 
2.18.7   ก้านันต้าบลโคกสนวน                                                                    กรรมการ 

                      2.18.8   ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอช้านิทุกแห่ง                               กรรมการ 
             2.18.9   ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอช้านิทุกแห่ง                             กรรมการ 
                      2.18.10  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอช้านิทุกแห่ง                กรรมการ 
                      2.18.11 ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอช้านิทุกแห่ง         กรรมการ  
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                      2.18.12 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                   ผู้รับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอช้านิ                        กรรมการ  
                      2.18.13 นายพงศ์สวัสดิ์  จ่างจิตต์  ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                                 การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอช้านิ        กรรมการและเลขานุการ 
                     2.18.14 นายอรรคเดช ไม้สูงเนิ       คร ูกศน.ต้าบล                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     2.18.15 นางสาวสิริพรรษ์  แผ้วพลสง นักวิชาการศึกษาช้านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

                         2.19 อ ำเภอโนนดินแดง        
     2.19.1 นายอ้าเภอโนนดินแดง                                                            ประธานกรรมการ 

                     2.19.2 ก้านันต้าบลโนนดินแดง                                                                     กรรมการ 
                     2.19.3 ก้านันต้าบลส้มป่อย                                                                          กรรมการ 
                     2.19.4 ก้านันต้าบลล้านางรอง                                                                       กรรมการ 
                     2.19.5 ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการโนนดินแดง                                 กรรมการ 
                     2.19.6 ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอโนนดินแดงทุกแห่ง                         กรรมการ 
            2.19.7 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอโนนดินแดงทุกแห่ง                      กรรมการ 
                     2.19.8  ผูอ้้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอโนนดินแดงทุกแห่ง       กรรมการ 
                     2.19.9  ผูอ้้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอโนนดินแดงทุกแห่ง  กรรมการ 
                     2.19.10 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                  ผู้รับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอโนนดินแดง                กรรมการ  
                     2.19.11 นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                             การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอโนนดินแดง  กรรมการและเลขานุการ 
                     2.19.12 นายปริญญา  เอ็นมาก      ครูผู้ช่วย                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     2.19.13 นางศิริณัชรินท์  วงศ์ค้า     นกัวิชาการศึกษาช้านาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              

             2.20 นำยอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์      
      2.20.1  นายอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์                                    ประธานกรรมการ 

2.20.2 ก้านันต้าบลตาเป๊ก                                                                           กรรมการ 
2.20.3  ก้านันต้าบลอีสานเขต                                                                        กรรมการ 
2.20.4  ก้านันต้าบลเจริญสุข                                                                        กรรมการ 
2.20.5  ก้านันต้าบลถาวร                                                                             กรรมการ 
2.20.6  ก้านันต้าบลยายแย้มวัฒนา                                                                 กรรมการ 

                      2.20.7  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
                                  จังหวัดบุรีรัมย์ทุกแห่ง                                                                          กรรมการ 
             2.20.8  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
                                  จังหวัดบุรีรัมย์ทุกแห่ง                                                                       กรรมการ 
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                     2.20.9 ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
                                จังหวัดบุรีรัมย์ทุกแห่ง                                                                         กรรมการ 
                     2.20.10 ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐาน 
                                  ในอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ทุกแห่ง                                       กรรมการ 
                     2.20.11 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                  ผู้ประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์    กรรมการ  
                     2.20.12 นางเพ็ญพิศ  หิงประโคน  ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                  การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์     กรรมการและเลขานุการ 
                     2.20.13 นางสาววรพา  ชูอาวุธ   ครู กศน.ต้าบล                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     2.20.14 นางสาวสิริพรรษ์  แผ้วพลสง นักวิชาการศึกษาช้านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
            2.21 อ ำเภอบ้ำนใหม่ไชยพจน์  

     2.21.1 นายอ้าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์                                                     ประธานกรรมการ 
                      2.21.2 กา้นันต้าบลหนองแวง                                                                       กรรมการ 
                      2.21.3 ก้านันต้าบลทองหลาง                                                                      กรรมการ 
                      2.21.4 กา้นันต้าบลบ้านแดงใหญ่                                                                   กรรมการ 
                      2.21.5 ก้านันต้าบลกูส่วนแตง                                                                        กรรมการ 
                      2.21.6 กา้นันต้าบลหนองเยือง                                                                      กรรมการ 
                      2.21.7 ผูอ้้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ทุกแห่ง                 กรรมการ 
            2.21.8  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ทุกแห่ง               กรรมการ 
                       2.21.9   ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ทุกแห่ง     กรรมการ 
                       2.21.10  ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานใน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ทุกแห่ง     กรรมการ 
                      2.21.11 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                   ผู้รับผิดชอบประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์      กรรมการ  
                      2.21.12 นายสนธยามนตรี  เรืองมนตรี  ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
                                   และการศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์                 กรรมการและเลขานุการ 
                     2.21.13 นางสาวภัทรวรินทร์  บัวนาค   ครู กศน.ต้าบล                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     2.21.14 นางสาวปริชาติ เบ็ญจวรรญ นักวิชาการศึกษาช้านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
             2.22 อ ำเภอบ้ำนด่ำน  

      2.22.1 นายอ้าเภอบ้านด่าน                                                                ประธานกรรมการ 
2.22.2 ก้านันต้าบลบ้านด่าน                                                                        กรรมการ 
2.22.3 ก้านันต้าบลปราสาท                                                                            กรรมการ 
2.22.4 ก้านันต้าบลวังเหนือ                                                                         กรรมการ 
2.22.5 ก้านันต้าบลโนนขวาง                                                                       กรรมการ 
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                      2.22.6 ผูอ้้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอบ้านด่านทุกแห่ง                             กรรมการ 
             2.22.7 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอบ้านด่านทุกแห่ง                          กรรมการ 
                      2.22.8 ผูอ้้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอบ้านด่านทุกแห่ง           กรรมการ 
                      2.22.9 ผูอ้้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอบ้านด่านทุกแห่ง     กรรมการ 
                      2.22.10 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                   ผู้ประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอบ้านด่าน                             กรรมการ  
                      2.22.11 นายยุทธนา  ชวติ    ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                             การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอบ้านกรวด    กรรมการและเลขานุการ 
                       2.22.12 นายวรวงศ์  หงษ์ทอง   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                       2.22.13 นางสาวปริชาติ  เบ็ญจวรรญ์   นกัวิชาการศึกษาช้านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
             2.23 นำยอ ำเภอแคนดง        

      2.23.1  นายอ้าเภอแคนดง                                                                ประธานกรรมการ 
2.23.2  ก้านันต้าบลแคนดง                                                                         กรรมการ 
2.23.3  ก้านันต้าบลดงพลอง                                                                          กรรมการ 
2.23.4  ก้านนัต้าบลสระบัว                                                                            กรรมการ 
2.23.5  ก้านันต้าบลหัวฝาย                                                                          กรรมการ 

                      2.23.6  ผูอ้้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ้าเภอแคนดงทุกแห่ง                             กรรมการ 
             2.23.7  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในอ้าเภอแคนดงทุกแห่ง                           กรรมการ 
                      2.23.8   ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ้าเภอแคนดงทุกแห่ง             กรรมการ 
                      2.23.9   ผู้อ้านวยการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในอ้าเภอแคนดงทุกแห่ง    กรรมการ 
                      2.23.10 ศึกษานิเทศก์ ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  
                                   ผู้ประสานงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในอ้าเภอคูเมือง                                 กรรมการ  
                      2.23.11 นายณัฐพงษ์  ทองหล่อ  ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
                                                               การศึกษาตามอัธยาศัยอ้าเภอแคนดง      กรรมการและเลขานุการ 
                     2.23.12 นายบุริมภัทร  วัฒนพงศ์ศิริ   คร ูกศน.ต้าบล                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     2.23.13 นางสาวสิริพรรษ์  แผ้วพลสง นักวิชาการศึกษาช้านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   โดยให้คณะกรรมกำรระดับอ ำเภอ มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส้ารวจ ติดตามเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในอ้าเภอ 
2. ช่วยเหลือ ประสานงาน ให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในอ้าเภอให้ได้เข้าสู่

การศึกษาขั นพื นฐาน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวทางการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ของเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเห็นชอบ 

3. การช่วยเหลือให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นด้วยรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 
4. รายงานการด้าเนินงาน และผลการด้าเนินงาน ต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด 
5. เสนอรูปแบบการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นที่เหมาะสมกับบริบท

เชิงพื นที่และกลุ่มเป้าหมาย ต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด 
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3. คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน 

และเด็กตกหล่นในรูปแบบท่ีเหมำะสม ระดับต ำบล จ ำนวน  189  ต ำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์  
ประกอบด้วย 
 
อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 

3.1 ต้าบลในเมือง   
3.1.1  นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์                                                     ประธานกรรมการ 
3.1.2  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลในเมืองทุกแห่ง                              กรรมการ 
3.1.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลในเมืองทุกแห่ง                              กรรมการ 
3.1.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลในเมืองทุกแห่ง             กรรมการ 
3.1.5  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลในเมืองทุกแห่ง               กรรมการ 
3.1.6  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์                                         กรรมการ  
3.1.7  นางอรวรรณ์  เต็นตารัมย์       หัวหน้า กศน.ต้าบลในเมือง           กรรมการและเลขานุการ 

 

3.2 ต้าบลกระสัง   
3.2.1  ก้านันต้าบลกระสัง                                                                  ประธานกรรมการ 
3.2.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกระสัง                                                     กรรมการ 
3.2.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลกระสังทุกแห่ง                                กรรมการ 
3.2.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลกระสังทุกแห่ง                              กรรมการ 
3.2.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลกระสังทุกแห่ง              กรรมการ 
3.2.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลกระสังทุกแห่ง             กรรมการ 
3.2.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลกระสัง                         กรรมการ  
3.2.8  นางพิมพกานต์  ไชยสุวรรณ   หวัหน้า กศน.ต้าบลกระสัง             กรรมการและเลขานุการ                

 
3.3 ต้าบลกลันทา   

3.3.1  ก้านันต้าบลกลันทา                                                                ประธานกรรมการ 
3.3.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกลันทา                                                   กรรมการ 
3.3.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลกลันทาทุกแห่ง                               กรรมการ 
3.3.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลกลันทาทุกแห่ง                                กรรมการ 
3.3.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลกลันทาทุกแห่ง              กรรมการ 
3.3.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลกลันทาทุกแห่ง              กรรมการ 
3.3.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลกลันทา                         กรรมการ  
3.3.8  นางรัตนาภรณ์  ไชยสทิธิ์   หัวหน้า กศน.ต้าบลกลันทา                 กรรมการและเลขานุการ 
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               3.4  ต้าบลชุมเหด็  
3.4.1  ก้านันต้าบลชุมเห็ด                                                                  ประธานกรรมการ 
3.4.2  นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด                                                                 กรรมการ 
3.4.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลชุมเห็ดทุกแห่ง                                กรรมการ 
3.4.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลชุมเห็ดทุกแห่ง                              กรรมการ 
3.4.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลชุมเห็ดทุกแห่ง               กรรมการ 
3.4.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลชุมเห็ดทุกแห่ง               กรรมการ 
3.4.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลเมืองชุมเห็ด                                        กรรมการ  
3.4.8  นางประนอม  อุทัยแสน  หัวหน้า กศน. ต้าบลชุมเห็ด                    กรรมการและเลขานุการ                

 
 
3.5 ต้าบลถลุงเหล็ก    

3.5.1  ก้านันต้าบลถลุงเหล็ก                                                               ประธานกรรมการ 
3.5.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถลุงเหล็ก                                                  กรรมการ 
3.5.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลถลุงเหล็กทุกแห่ง                             กรรมการ 
3.5.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลถลุงเหล็กทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.5.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลถลุงเหล็กทุกแห่ง            กรรมการ 
3.5.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลถลุงเหล็กทุกแห่ง            กรรมการ 
3.5.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลถลุงเหล็ก                       กรรมการ  
3.5.8  นายนฤชิต  ค้าสัตย์       หวัหน้า กศน.ต้าบลถลุงเหล็ก                 กรรมการและเลขานุการ 
                
 

                3.6 ต้าบลบัวทอง     
3.6.1  ก้านันต้าบลบัวทอง                                                                  ประธานกรรมการ 
3.6.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบัวทอง                                                    กรรมการ 
3.6.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบัวทองทุกแห่ง                               กรรมการ 
3.6.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบัวทองทุกแห่ง                              กรรมการ 
3.6.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบัวทองทุกแห่ง              กรรมการ 
3.6.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบัวทองทุกแห่ง              กรรมการ 
3.6.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวทอง                          กรรมการ  
3.6.8  นายวิเชียร  วรรณโกษิตย์    หัวหน้า กศน.ต้าบลบัวทอง               กรรมการและเลขานุการ 
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                3.7 ต้าบลบ้านบัว  
3.7.1 ก้านันต้าบลบ้านบัว                                                                 ประธานกรรมการ 
3.7.2  นายกเทศมนตรีต้าบลบ้านบัว                                                                กรรมการ 
3.7.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านบัวทุกแห่ง                               กรรมการ 
3.7.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านบัวทุกแห่ง                              กรรมการ 
3.7.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านบัวทุกแห่ง              กรรมการ 
3.7.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านบัวทุกแห่ง               กรรมการ 
3.7.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลบ้านบัว                                       กรรมการ  
3.7.8  นางประนอม  อุทัยแสน     หัวหน้า กศน. ต้าบลชุมเห็ด               กรรมการและเลขานุการ  
 
 

3.8 ต้าบลบ้านยาง   
3.8.1  ก้านันต้าบลบ้านยาง                                                                ประธานกรรมการ 
3.8.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านยาง                                                    กรรมการ 
3.8.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านยางทุกแห่ง                               กรรมการ 
3.8.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านยางทุกแห่ง                             กรรมการ 
3.8.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านยางทุกแห่ง              กรรมการ 
3.8.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านยางทุกแห่ง              กรรมการ 
3.8.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านยาง                              กรรมการ  
3.8.8  นายธีรณีทร์  พรมสุข     หัวหน้า กศน.ต้าบลบ้านยาง                  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

3.9 ต้าบลพระครู    
3.9.1  ก้านันต้าบลพระครู                                                                  ประธานกรรมการ 
3.9.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลพระครู                                                    กรรมการ 
3.9.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลพระครูทุกแห่ง                                กรรมการ 
3.9.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลพระครูทุกแห่ง                              กรรมการ 
3.9.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลพระครูทุกแห่ง                กรรมการ 
3.9.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลพระครูทุกแห่ง                กรรมการ 
3.9.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลพระครู                           กรรมการ  
3.9.8  นายธีรณีทร์  พรมสุข     หัวหน้า กศน.ต้าบลบ้านยาง                    กรรมการและเลขานุการ 
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              3.10 ต้าบลเมืองฝาง   
      3.10.1  ก้านันต้าบลเมืองฝาง                                                              ประธานกรรมการ 

3.10.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองฝาง                                                กรรมการ 
3.10.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลเมืองฝางทุกแห่ง                             กรรมการ 
3.10.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลเมืองฝางทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.10.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลเมืองฝางทุกแห่ง           กรรมการ 
3.10.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลเมืองฝางทุกแห่ง           กรรมการ 
3.10.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองฝาง                      กรรมการ  
3.10.8  นายวรัท  ชายทอง     หัวหน้า กศน.ต้าบลเมืองฝาง                   กรรมการและเลขานุการ 
 

              3.11 ต้าบลลุมปุ๊ก   
      3.11.1  ก้านันต้าบลลุมปุ๊ก                                                                 ประธานกรรมการ 

3.11.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลลุมปุ๊ก                                                   กรรมการ 
3.11.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลลุมปุ๊ก                                        กรรมการ 
3.11.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลลุมปุ๊ก                                      กรรมการ 
3.11.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลลุมปุ๊กทุกแห่ง              กรรมการ 
3.11.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลลุมปุ๊กทุกแห่ง              กรรมการ 
3.11.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลลุมปุ๊ก                         กรรมการ  
3.11.8  นายกัณฑ์ชาติ  ชุดไธสง     หัวหน้า กศน.ต้าบลลุมปุ๊ก               กรรมการและเลขานุการ 
 
 

              3.12 ต้าบลสวายจีก   
      3.12.1  ก้านันต้าบลสวายจีก                                                              ประธานกรรมการ 

3.12.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสวายจีก                                                 กรรมการ 
3.12.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสวายจีก                                      กรรมการ 
3.12.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสวายจีก                                    กรรมการ 
3.12.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสวายจีกทุกแห่ง            กรรมการ 
3.12.6  ผู้บรหิารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสวายจีกทุกแห่ง            กรรมการ 
3.12.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลสวายจีก                       กรรมการ  
3.12.8  นางสาวสุวรรณีย์  เทพนภา   หัวหน้า กศน.ต้าบลสวายจีก           กรรมการและเลขานุการ 
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              3.13 ต้าบลสองห้อง   
      3.13.1  ก้านันต้าบลสองห้อง                                                               ประธานกรรมการ 

3.13.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสองห้อง                                                กรรมการ 
3.13.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสองห้อง                                     กรรมการ 
3.13.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสองห้อง                                    กรรมการ 
3.13.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสองห้องทุกแห่ง            กรรมการ 
3.13.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสองห้องทุกแห่ง           กรรมการ 
3.13.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลสองห้อง                      กรรมการ  
3.13.8  นางโสพิด  พริ งเพราะ    หวัหน้า กศน.ต้าบลสองห้อง                กรรมการและเลขานุการ 
 
 

              3.14 ต้าบลสะแกซ้า   
      3.14.1  ก้านันต้าบลสะแกซ้า                                                              ประธานกรรมการ 

3.14.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสะแกซ้า                                                กรรมการ 
3.14.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสะแกซ้า                                     กรรมการ 
3.14.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสะแกซ้า                               กรรมการ 
3.14.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสะแกซ้าทุกแห่ง       กรรมการ 
3.14.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสะแกซ้าทุกแห่ง       กรรมการ 
3.14.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลสะแกซ้า                  กรรมการ  
3.14.8  นางสาวดวงฤดี  ไสวบุญธรรม    หัวหน้า กศน.ตา้บลสะแกซ้า   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

              3.15 ต้าบลสะแกโพรง  
      3.15.1  ก้านันต้าบลสะแกโพรง                                                      ประธานกรรมการ 

3.15.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสะแกโพรง                                         กรรมการ 
3.15.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสะแกโพรง                              กรรมการ 
3.15.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสะแกโพรง                            กรรมการ 
3.15.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสะแกโพรงทุกแห่ง    กรรมการ 
3.15.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสะแกโพรงทุกแห่ง    กรรมการ 
3.15.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลสะแกโพรง               กรรมการ  
3.15.8  นางสาวจิตติมา  ดัดถุยาวัตร  หัวหน้า กศน.ต้าบลสะแกโพรง   กรรมการและเลขานุการ 
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              3.16 ต้าบลเสม็ด  
      3.16.1  ก้านันต้าบลเสม็ด                                                              ประธานกรรมการ 

3.16.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเสม็ด                                                 กรรมการ 
3.16.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลเสม็ด                                      กรรมการ 
3.16.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลเสม็ด                                    กรรมการ 
3.16.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลเสม็ดทุกแห่ง            กรรมการ 
3.16.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลเสม็ดทุกแห่ง            กรรมการ 
3.16.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลเสม็ด                       กรรมการ  
3.16.8  นางเพ็ญศรี  สุวรรณพึง      หัวหน้า กศน.ต้าบลเสม็ด            กรรมการและเลขานุการ 
 

 

       3.17 ต้าบลหนองตาด  
3.17.1  ก้านันต้าบลหนองตาด                                                       ประธานกรรมการ 
3.17.2  นายกเทศมนตรีต้าบลหนองตาด                                                      กรรมการ 
3.17.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองตาดทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.17.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองตาดทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.17.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองตาดทุกแห่ง     กรรมการ 
3.17.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองตาดทุกแห่ง     กรรมการ 
3.17.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลหนองตาด                              กรรมการ  
3.17.8  นายสนั่น  สกุลรัตนภ์ิรมย์   หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองตาด     กรรมการและเลขานุการ  
 

       3.18 ต้าบลหลักเขต  
3.18.1  ก้านันต้าบลหลักเขต                                                               ประธานกรรมการ 
3.18.2  นายกเทศมนตรีต้าบลหลักเขต                                                            กรรมการ 
3.18.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหลักเขตทุกแห่ง                            กรรมการ 
3.18.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหลักเขตทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.18.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหลักเขตทุกแห่ง          กรรมการ 
3.18.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหลักเขตทุกแห่ง           กรรมการ 
3.18.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลหลักเขต                                    กรรมการ  
3.18.8  นายเฉลิมชัย  เสารรีัมย์   หัวหน้า กศน. ต้าบลหลักเขต              กรรมการและเลขานุการ  
 

       3.19 ต้าบลอิสาน   
3.19.1  ก้านันต้าบลอิสาน                                                            ประธานกรรมการ 
3.19.2  นายกเทศมนตรีต้าบลอิสาน                                                          กรรมการ 
3.19.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลอิสานทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.19.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลอิสานทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.19.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลอิสานทุกแห่ง        กรรมการ 
3.19.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลอิสานทุกแห่ง         กรรมการ 
3.19.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลอิสาน                                 กรรมการ  
3.19.8  นายวันชัย  อุตมะ   หัวหน้า กศน. ต้าบลอิสาน                  กรรมการและเลขานุการ  
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             อ้าเภอนางรอง 
 

       3.20 ต้าบลก้านเหลือง   
3.20.1  ก้านันต้าบลก้านเหลือง                                                        ประธานกรรมการ 
3.20.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลก้านเหลือง                                           กรรมการ 
3.20.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลก้านเหลืองทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.20.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลก้านเหลืองทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.20.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลก้านเหลืองทุกแห่ง     กรรมการ 
3.20.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลก้านเหลืองทุกแห่ง     กรรมการ 
3.20.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลก้านเหลือง                 กรรมการ  
3.20.8  นางสาวสริญญา  เขตกระโทก  หัวหน้า กศน. ต้าบลก้านเหลือง      กรรมการและเลขานุการ  
 
 

       3.21 ต้าบลชุมแสง   
3.21.1  ก้านันต้าบลชุมแสง                                                             ประธานกรรมการ 
3.21.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลชุมแสง                                                กรรมการ 
3.21.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลชุมแสงทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.21.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลชุมแสงทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.21.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลชุมแสงทุกแห่ง          กรรมการ 
3.21.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลชุมแสงทุกแห่ง          กรรมการ 
3.21.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลชุมแสง                      กรรมการ  
3.21.8  นายประพันธ์  การนอก      หัวหน้า กศน. ต้าบลชุมแสง         กรรมการและเลขานุการ  

 
 
       3.22 ต้าบลถนนหัก   

3.22.1  ก้านันต้าบลถนนหัก                                                           ประธานกรรมการ 
3.22.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถนนหัก                                              กรรมการ 
3.22.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลถนนหักทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.22.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลถนนหักทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.22.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลถนนหักทุกแห่ง         กรรมการ 
3.22.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลถนนหักทุกแห่ง         กรรมการ 
3.22.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลถนนหัก                     กรรมการ  
3.22.8  นายบรรจบพร  เธียรจรัสวงศ์   หัวหน้า กศน. ต้าบลถนนหัก    กรรมการและเลขานุการ 
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       3.23 ต้าบลทรัพย์พระยา   
3.23.1  ก้านันต้าบลทรัพย์พระยา                                                     ประธานกรรมการ 
3.23.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทรัพย์พระยา                                        กรรมการ 
3.23.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลทรัพย์พระยาทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.23.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลทรัพย์พระยาทุกแห่ง                  กรรมการ 
3.23.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลทรัพย์พระยาทุกแห่ง   กรรมการ 
3.23.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลทรัพย์พระยาทุกแห่ง   กรรมการ 
3.23.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลทรัพย์พระยา               กรรมการ  
3.23.8  นางสาวธนัชพร  เรอืงจ้ารัส  หัวหน้า กศน. ต้าบลทรัพย์พระยา  กรรมการและเลขานุการ  
 

 

       3.24 ต้าบลทุ่งแสงทอง   
3.24.1  ก้านันต้าบลทุ่งแสงทอง                                                        ประธานกรรมการ 
3.24.2  นายกเทศมนตรีต้าบลทุ่งแสงทอง                                                      กรรมการ 
3.24.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลทุ่งแสงทองทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.24.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลทุ่งแสงทองทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.24.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลทุ่งแสงทองทุกแห่ง     กรรมการ 
3.24.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลทุ่งแสงทองทุกแห่ง     กรรมการ 
3.24.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลทุ่งแสงทอง                              กรรมการ  
3.24.8  นายอานนท์  ปักกาโล       หัวหน้า กศน. ต้าบลทุ่งแสงทอง     กรรมการและเลขานุการ  
 
 

       3.25 ต้าบลนางรอง  
3.25.1  ก้านันต้าบลนางรอง                                                            ประธานกรรมการ 
3.25.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนางรอง                                               กรรมการ 
3.25.3  นายกเทศมนตรีต้าบลนางรอง                                                          กรรมการ 
3.25.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลนางรองทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.25.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลนางรองทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.25.6  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลนางรองทุกแห่ง         กรรมการ 
3.25.7  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลนางรองทุกแห่ง         กรรมการ 
3.25.8  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลนางรอง                                 กรรมการ 
3.25.9  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลนางรอง                    กรรมการ  
3.25.10 นายเทิดพงษ์  อาลัยรัมย์   หัวหน้า กศน. ต้าบลนางรอง         กรรมการและเลขานุการ  
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       3.26 ต้าบลบ้านสิงห์   
3.26.1  ก้านันต้าบลบ้านสิงห์                                                           ประธานกรรมการ 
3.26.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านสิงห์                                              กรรมการ 
3.26.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านสิงห์ทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.26.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านสิงห์ทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.26.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านสิงห์ทุกแห่ง        กรรมการ 
3.26.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านสิงห์ทุกแห่ง        กรรมการ 
3.26.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านสิงห์                    กรรมการ  
3.26.8  นางกิตติญา  สีหวงษ์     หัวหน้า กศน. ต้าบลบ้านสิงห์           กรรมการและเลขานุการ  
 

 

       3.27 ต้าบลล้าไทรโยง   
3.27.1  ก้านันต้าบลล้าไทรโยง                                                        ประธานกรรมการ 
3.27.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลล้าไทรโยง                                           กรรมการ 
3.27.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลล้าไทรโยงทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.27.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลล้าไทรโยงทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.27.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลล้าไทรโยงทุกแห่ง     กรรมการ 
3.27.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลล้าไทรโยงทุกแห่ง     กรรมการ 
3.27.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าไทรโยง                 กรรมการ  
3.27.8  นายณัฐวุฒิ  สุนทรกูล      หัวหน้า กศน. ต้าบลล้าไทรโยง      กรรมการและเลขานุการ  
 
 

       3.28 ต้าบลสะเดา   
3.28.1  ก้านันต้าบลสะเดา                                                           ประธานกรรมการ 
3.28.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสะเดา                                              กรรมการ 
3.28.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสะเดาทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.28.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสะเดาทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.28.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสะเดาทุกแห่ง         กรรมการ 
3.28.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสะเดาทุกแห่ง         กรรมการ 
3.28.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลสะเดา                     กรรมการ  
3.28.8  นางสาวพรรัตน์  กัลยานุกิจ      หัวหน้า กศน. ตา้บลสะเดา    กรรมการและเลขานุการ  
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       3.29 ต้าบลหนองกง   
3.29.1  ก้านันต้าบลหนองกง                                                           ประธานกรรมการ 
3.29.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกง                                              กรรมการ 
3.29.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองกงทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.29.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองกงทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.29.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองกงทุกแห่ง        กรรมการ 
3.29.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองกงทุกแห่ง        กรรมการ 
3.29.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกง                    กรรมการ  
3.29.8  นายทวี  ดวงภักดีรมัย์   หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองกง            กรรมการและเลขานุการ  

 

 

       3.30 ต้าบลหนองไทร   
3.30.1  ก้านันต้าบลหนองไทร                                                        ประธานกรรมการ 
3.30.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองไทร                                           กรรมการ 
3.30.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองไทรทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.30.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองไทรทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.30.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองไทรทุกแห่ง      กรรมการ 
3.30.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองไทรทุกแห่ง      กรรมการ 
3.30.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองไทร                  กรรมการ  
3.30.8  นางนิศารัตน์  ปักเคทัง     หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองไทร       กรรมการและเลขานุการ  
 

 
       3.31 ต้าบลหนองโบสถ์   

3.31.1  ก้านันต้าบลหนองโบสถ์                                                      ประธานกรรมการ 
3.31.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองโบสถ์                                         กรรมการ 
3.31.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองโบสถ์ทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.31.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองโบสถ์ทุกแห่ง                   กรรมการ 
3.31.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองโบสถ์ทุกแห่ง    กรรมการ 
3.31.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองโบสถ์ทุกแห่ง    กรรมการ 
3.31.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองโบสถ์                กรรมการ  
3.31.8  นางสาวฐิติรัตน์  นรฐักิจ     หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองโบสถ์    กรรมการและเลขานุการ  
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       3.32 ต้าบลหนองยางพิมพ์   
3.32.1  ก้านันต้าบล หนองยางพิมพ์                                                 ประธานกรรมการ 
3.32.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองยางพิมพ์                                     กรรมการ 
3.32.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองยางพิมพ์ทุกแห่ง                 กรรมการ 
3.32.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองยางพิมพ์ทุกแห่ง               กรรมการ 
3.32.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองยางพิมพ์ทุกแห่ง      กรรมการ 
3.32.6  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาพื นฐานในตา้บลหนองยางพิมพ์ทุกแห่ง      กรรมการ 
3.32.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองยางพิมพ์            กรรมการ  
3.32.8  นายชานนท์  ทิพย์พิบูลย์  หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองยางพิมพ์  กรรมการและเลขานุการ  

 
 

       3.33 ต้าบลหนองโสน   
3.33.1  ก้านันต้าบลหนองโสน                                                       ประธานกรรมการ 
3.33.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองโสน                                          กรรมการ 
3.33.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองโสนทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.33.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองโสนทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.33.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองโสนทุกแห่ง     กรรมการ 
3.33.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองโสนทุกแห่ง     กรรมการ 
3.33.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองโสน                 กรรมการ  
3.33.8  นางสายทอง  ไทยยินดี    หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองโสน       กรรมการและเลขานุการ  
 

 

       3.34 ต้าบลหวัถนน   
3.34.1  ก้านันต้าบลหัวถนน                                                           ประธานกรรมการ 
3.34.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหัวถนน                                              กรรมการ 
3.34.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหัวถนนทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.34.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหัวถนนทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.34.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหัวถนนทุกแห่ง         กรรมการ 
3.34.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหัวถนนทุกแห่ง         กรรมการ 
3.34.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหัวถนน                     กรรมการ  
3.34.8  นางสาวสุทธินี  สีเหลี่ยม   หัวหน้า กศน. ต้าบลหวัถนน          กรรมการและเลขานุการ 
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             อ้าเภอประโคนชัย                                                   

       3.35 ต้าบลเขาคอก   
3.35.1  ก้านันต้าบลเขาคอก                                                              ประธานกรรมการ 
3.35.2  นายกเทศมนตรีต้าบลเขาคอก                                                            กรรมการ 
3.35.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลเขาคอกทุกแห่ง                             กรรมการ 
3.35.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลเขาคอกทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.35.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลเขาคอกทุกแห่ง           กรรมการ 
3.35.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลเขาคอกทุกแห่ง           กรรมการ 
3.35.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลเขาคอก                                     กรรมการ  
3.35.8  นายวรวุฒ ิ ทวันเวช       หัวหน้า กศน. ต้าบลเขาคอก              กรรมการและเลขานุการ  

 

       3.36 ต้าบลโคกตูม    
3.36.1  ก้านันต้าบล โคกตูม                                                              ประธานกรรมการ 
3.36.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกตูม                                                  กรรมการ 
3.36.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกตูมทุกแห่ง                             กรรมการ 
3.36.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกตูมทุกแห่ง                            กรรมการ 
3.36.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกตูมทุกแห่ง             กรรมการ 
3.36.6  ผู้บรหิารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกตูมทุกแห่ง             กรรมการ 
3.36.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกตูม                         กรรมการ  
3.36.8  นางธันยลักษณ์  ตลุงคงพินิจ  หัวหน้า กศน. ต้าบลโคกตูม           กรรมการและเลขานุการ  
 
 

     3.37 ต้าบลโคกมะขาม    
3.37.1  ก้านันต้าบล  โคกมะขาม                                                        ประธานกรรมการ 
3.37.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกมะขาม                                            กรรมการ 
3.37.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกมะขามทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.37.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกมะขามทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.37.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกมะขามทุกแห่ง        กรรมการ 
3.37.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกมะขามทุกแห่ง        กรรมการ 
3.37.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกมะขาม                    กรรมการ  
3.37.8  นางสาวศันสนีย์  ปุน่ประโคน หัวหน้า กศน. ต้าบลโคกมะขาม      กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                   -30- 
 

     3.38 ต้าบลโคกม้า   
3.38.1  ก้านันต้าบลโคกม้า                                                                ประธานกรรมการ 
3.38.2  นายกเทศมนตรีต้าบลโคกม้า                                                              กรรมการ 
3.38.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกม้าทุกแห่ง                              กรรมการ 
3.38.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกม้าทุกแห่ง                            กรรมการ 
3.38.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกม้าทุกแห่ง            กรรมการ 
3.38.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกม้าทุกแห่ง            กรรมการ 
3.38.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลโคกม้า                                       กรรมการ  
3.38.8  นายไพโรจน์  แก้วพา        หัวหน้า กศน. ต้าบลโคกม้า              กรรมการและเลขานุการ  
 

 

     3.39 ต้าบลโคกยาง    
3.39.1  ก้านันต้าบล โคกยาง                                                             ประธานกรรมการ 
3.39.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกยาง                                                 กรรมการ 
3.39.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกยางทุกแห่ง                            กรรมการ 
3.39.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกยางทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.39.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกยางทุกแห่ง           กรรมการ 
3.39.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกยางทุกแห่ง            กรรมการ 
3.39.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกยาง                        กรรมการ  
3.39.8  นายทวีศักดิ์  เพ็งประโคน   หัวหน้า กศน. ต้าบลโคกยาง            กรรมการและเลขานุการ  

 

     3.40 ต้าบลจรเข้มาก    
3.40.1  ก้านันต้าบลจรเข้มาก                                                            ประธานกรรมการ 
3.40.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลจรเข้มาก                                               กรรมการ 
3.40.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลจรเข้มากทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.40.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลจรเข้มากทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.40.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลจรเข้มากทุกแห่ง         กรรมการ 
3.40.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลจรเข้มากทุกแห่ง          กรรมการ 
3.40.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลจรเข้มาก                      กรรมการ  
3.40.8  นางสาวน ้าพร้าว  ปานะโปย    หัวหน้า กศน. ต้าบลจรเข้มาก       กรรมการและเลขานุการ  
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     3.41 ต้าบลตะโกตาพิ    
3.41.1  ก้านันต้าบลตะโกตาพิ                                                             ประธานกรรมการ 
3.41.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตะโกตาพิ                                               กรรมการ 
3.41.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลตะโกตาพิทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.41.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลตะโกตาพิทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.41.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลตะโกตาพิทุกแห่ง          กรรมการ 
3.41.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลตะโกตาพิทุกแห่ง          กรรมการ 
3.41.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลตะโกตาพิ                      กรรมการ  
3.41.8  นางรักชนก  สบายจิตร    หัวหน้า กศน. ต้าบลตะโกตาพิ            กรรมการและเลขานุการ  
 
 

     3.42 ต้าบลบ้านไทร    
3.42.1  ก้านันต้าบลบ้านไทร                                                             ประธานกรรมการ 
3.42.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านไทร                                                 กรรมการ 
3.42.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านไทรทุกแห่ง                             กรรมการ 
3.42.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านไทรทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.42.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านไทรทุกแห่ง           กรรมการ 
3.42.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านไทรทุกแห่ง           กรรมการ 
3.42.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านไทร                        กรรมการ  
3.42.8  นายธีรศักดิ์  กลอยประโคน  หัวหน้า กศน. ต้าบลบ้านไทร          กรรมการและเลขานุการ  
  
 

            3.43 ต้าบลประโคนชัย  
3.43.1  ก้านันต้าบลประโคนชัย                                                          ประธานกรรมการ 
3.43.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลประโคนชัย                                              กรรมการ 
3.43.3  นายกเทศมนตรีต้าบลประโคนชัย                                                        กรรมการ 
3.43.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลประโคนชัยทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.43.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลประโคนชัยทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.43.6  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลประโคนชัยทุกแห่ง        กรรมการ 
3.43.7  ผู้บรหิารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลประโคนชัยทุกแห่ง       กรรมการ 
3.43.8  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลประโคนชัย                            กรรมการ
3.43.9  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลประโคนชัย                   กรรมการ  
3.43.10 นายธนกฤต  กระมล        หัวหน้า กศน. ต้าบลประโคนชัย        กรรมการและเลขานุการ  
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     3.44 ต้าบลประทัดบุ    
3.44.1  ก้านันต้าบล ประทัดบุ                                                        ประธานกรรมการ 
3.44.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลประทัดบุ                                            กรรมการ 
3.44.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลประทัดบุทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.44.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลประทัดบุทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.44.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลประทัดบุทุกแห่ง      กรรมการ 
3.44.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลประทัดบุทุกแห่ง      กรรมการ 
3.44.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลประทัดบุ                  กรรมการ  
3.44.8  นางสุนันทา  ราชประโคน    หัวหน้า กศน. ต้าบลประทัดบุ      กรรมการและเลขานุการ  
 
 

     3.45 ต้าบลปังกู    
3.45.1  ก้านันต้าบล  ปังกู                                                             ประธานกรรมการ 
3.45.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลปังกู                                                 กรรมการ 
3.45.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลปังกูทุกแห่ง                             กรรมการ 
3.45.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลปังกูทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.45.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลปังกูทุกแห่ง            กรรมการ 
3.45.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลปังกูทุกแห่ง            กรรมการ 
3.45.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลปังกู                        กรรมการ  
3.45.8  นายชัยพร  เร่งเหิม       หวัหน้า กศน. ต้าบลปังกู                กรรมการและเลขานุการ  
 
 

     3.46 ต้าบลไพศาล    
3.46.1  ก้านันต้าบลไพศาล                                                           ประธานกรรมการ 
3.46.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลไพศาล                                              กรรมการ 
3.46.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลไพศาลทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.46.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลไพศาลทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.46.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลไพศาลทุกแห่ง        กรรมการ 
3.46.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลไพศาลทุกแห่ง         กรรมการ 
3.46.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลไพศาล                     กรรมการ  
3.46.8  นายอัครพงษ์  มะเรืองศรี     หัวหน้า กศน. ต้าบลไพศาล       กรรมการและเลขานุการ  
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     3.47 ต้าบลละเวี ย    
3.47.1  ก้านันต้าบลละเวี ย                                                            ประธานกรรมการ 
3.47.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลละเวี ย                                               กรรมการ 
3.47.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลละเวี ยทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.47.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลละเวี ยทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.47.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลละเวี ยทุกแห่ง         กรรมการ 
3.47.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลละเวี ยทุกแห่ง         กรรมการ 
3.47.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลละเวี ย                     กรรมการ  
3.47.8  นางสาววนิดา  หรีกประโคน  หัวหน้า กศน. ต้าบลละเวี ย      กรรมการและเลขานุการ  

 

     3.48 ต้าบลสี่เหลี่ยม   
3.48.1  ก้านันต้าบล สี่เหลี่ยม                                                        ประธานกรรมการ 
3.48.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสี่เหลี่ยม                                            กรรมการ 
3.48.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสี่เหลี่ยมทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.48.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสี่เหลี่ยมทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.48.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสี่เหลี่ยมทุกแห่ง      กรรมการ 
3.48.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสี่เหลี่ยมทุกแห่ง      กรรมการ 
3.48.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลสี่เหลี่ยม                  กรรมการ  
3.48.8  นายปัญญา  ผลวิเศษสิทธิ์  หัวหน้า กศน. ต้าบลสี่เหลี่ยม       กรรมการและเลขานุการ  
 

     3.49 ต้าบลแสลงโทน    
3.49.1  ก้านันต้าบลแสลงโทน                                                        ประธานกรรมการ 
3.49.2  นายกเทศมนตรีต้าบลแสลงโทน                                                      กรรมการ 
3.49.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลแสลงโทนทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.49.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลแสลงโทนทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.49.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลแสลงโทนทุกแห่ง     กรรมการ 
3.49.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลแสลงโทนทุกแห่ง     กรรมการ 
3.49.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลแสลงโทน                              กรรมการ  
3.49.8  นางวิราญา  พรหนองเลา   หัวหน้า กศน. ต้าบลแสลงโทน     กรรมการและเลขานุการ  
 

     3.50 ต้าบลหนองบอน    
350.1  ก้านันต้าบลหนองบอน                                                     ประธานกรรมการ 
3.50.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบอน                                        กรรมการ 
3.50.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองบอนทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.50.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองบอนทุกแห่ง                  กรรมการ 
3.50.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองบอนทุกแห่ง   กรรมการ 
3.50.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองบอนทุกแห่ง   กรรมการ 
3.50.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบอน               กรรมการ  
3.50.8  นายอธิภัทธ  พรหมประโคน  หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองบอน กรรมการและเลขานุการ  
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     อ้าเภอพุทไธสง 
 

     3.51 ต้าบลบ้านจาน    
3.51.1  ก้านันต้าบลบ้านจาน                                                        ประธานกรรมการ 
3.51.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านจาน                                           กรรมการ 
3.51.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านจานทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.51.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านจานทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.51.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านจานทุกแห่ง      กรรมการ 
3.51.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านจานทุกแห่ง      กรรมการ 
3.51.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านจาน                  กรรมการ  
3.52.8  นางทิพวรรณ  มนตรีพงษ์    หัวหน้า กศน. ต้าบลบ้านจาน     กรรมการและเลขานุการ  
 
 

     3.52 ต้าบลบ้านเป้า    
3.52.1  ก้านันต้าบลบ้านเป้า                                                         ประธานกรรมการ 
3.52.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเป้า                                            กรรมการ 
3.52.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านเป้าทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.52.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านเป้าทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.52.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านเป้าทุกแห่ง       กรรมการ 
3.52.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านเป้าทุกแห่ง       กรรมการ 
3.52.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านเป้า                   กรรมการ  
3.52.8  นางณัฐพร  กองไธสง      หวัหน้า กศน. ต้าบลบ้านเป้า         กรรมการและเลขานุการ  
 
 

     3.53 ต้าบลบ้านยาง    
3.53.1  ก้านันต้าบลบ้านยาง                                                         ประธานกรรมการ 
3.53.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านยาง                                            กรรมการ 
3.53.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านยางทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.53.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านยางทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.53.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านยางทุกแห่ง      กรรมการ 
3.53.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านยางทุกแห่ง      กรรมการ 
3.53.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านยาง                  กรรมการ  
3.53.8  นางศุภวรรณ  ดวงภมร     หัวหน้า กศน. ต้าบลบ้านยาง       กรรมการและเลขานุการ  
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     3.54 ต้าบลบ้านแวง    
3.54.1  ก้านันต้าบลบ้านแวง                                                         ประธานกรรมการ 
3.54.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแวง                                            กรรมการ 
3.54.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านแวงทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.54.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านแวงทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.54.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านแวงทุกแห่ง      กรรมการ 
3.54.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านแวงทุกแห่ง      กรรมการ 
3.54.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแวง                  กรรมการ  
3.54.8  นางนิสากร  แฉล้มไธสง    หวัหน้า กศน. ต้าบลบ้านแวง       กรรมการและเลขานุการ  
 
 

     3.55 ต้าบลพุทไธสง  
3.55.1  ก้านันต้าบลพุทไธสง                                                             ประธานกรรมการ 
3.55.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลพุทไธสง                                                กรรมการ 
3.55.3  นายกเทศมนตรีต้าบลพุทไธสง                                                            กรรมการ 
3.55.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลพุทไธสงทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.55.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลพุทไธสงทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.55.6  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลพุทไธสงทุกแห่ง            กรรมการ 
3.55.7  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลพุทไธสงทุกแห่ง           กรรมการ 
3.55.8  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลพุทไธสง                                   กรรมการ 
3.55.9  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลพุทไธสง                     กรรมการ  
3.55.10 นางทิพย์ปราณี  ประเสริฐโส    หัวหน้า กศน. ตา้บลพุทไธสง      กรรมการและเลขานุการ  
 
 

     3.56 ต้าบลมะเฟือง    
3.56.1  ก้านันต้าบลมะเฟือง                                                              ประธานกรรมการ 
3.56.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลมะเฟือง                                                กรรมการ 
3.56.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลมะเฟืองทุกแห่ง                            กรรมการ 
3.56.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลมะเฟืองทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.56.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลมะเฟืองทุกแห่ง          กรรมการ 
3.56.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลมะเฟืองทุกแห่ง          กรรมการ 
3.56.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลมะเฟือง                      กรรมการ  
3.56.8  นางสาววริศรา  สิไธสง  หัวหน้า กศน. ต้าบลมะเฟือง               กรรมการและเลขานุการ  
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            3.57 ต้าบลหายโศก    
3.57.1  ก้านันต้าบล หายโศก                                                            ประธานกรรมการ 
3.57.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหายโศก                                                กรรมการ 
3.57.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหายโศกทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.57.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหายโศกทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.57.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหายโศกทุกแห่ง          กรรมการ 
3.57.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหายโศกทุกแห่ง           กรรมการ 
3.57.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหายโศก                       กรรมการ  
3.57.8 นางรัฎชนก  บุญครอบ     หวัหน้า กศน. ต้าบลหายโศก             กรรมการและเลขานุการ  

 
 

          อ้าเภอล้าปลายมาศ 
 

     3.58 ต้าบลหนองโดน    
3.58.1  ก้านันต้าบลหนอง                                                          ประธานกรรมการ 
3.58.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองโดน                                        กรรมการ 
3.58.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองโดนทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.58.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองโดนทุกแห่ง                  กรรมการ 
3.58.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองโดนทุกแห่ง        กรรมการ 
3.58.6  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาพื นฐานในตา้บลหนองโดนทุกแห่ง        กรรมการ 
3.58.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองโดน               กรรมการ  
3.58.8  นางนิภา  หวังนอก      หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองโดน       กรรมการและเลขานุการ  
 
 

 

     3.59 ต้าบลทะเมนชัย   
3.59.1  ก้านันต้าบลทะเมนชัย                                                       ประธานกรรมการ 
3.59.2  นายกเทศมนตรีต้าบลทะเมนชัย                                                     กรรมการ 
3.59.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลทะเมนชัยทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.59.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลทะเมนชัยทุกแห่ง                   กรรมการ 
3.59.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลทะเมนชัยทุกแห่ง    กรรมการ 
3.59.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลทะเมนชัยทุกแห่ง    กรรมการ 
3.59.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลทะเมนชัย                              กรรมการ  
3.59.8  นางพิลาวรรณ  สองสี       หวัหน้า กศน. ต้าบลทะเมนชัย     กรรมการและเลขานุการ  
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     3.60 ต้าบลแสลงพัน    
3.60.1  ก้านันต้าบลแสลงพัน                                                         ประธานกรรมการ 
3.60.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแสลงพัน                                            กรรมการ 
3.60.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลแสลงพันทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.60.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลแสลงพันทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.60.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลแสลงพันทุกแห่ง      กรรมการ 
3.60.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลแสลงพันทุกแห่ง      กรรมการ 
3.60.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลแสลงพัน                  กรรมการ  
3.60.8  นางพิสมัย  นาราษฎร์     หวัหน้า กศน. ต้าบลแสลงพัน        กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.61 ต้าบลโคกบัว    
3.61.1  ก้านันต้าบลโคกบัว                                                         ประธานกรรมการ 
3.61.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกบัว                                            กรรมการ 
3.61.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกบัวทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.61.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกบัวทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.61.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกบัวทุกแห่ง       กรรมการ 
3.61.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกบัวทุกแห่ง       กรรมการ 
3.61.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกบัว                   กรรมการ  
3.61.8  นางรุจิญดารา  ขีรัมย์     หัวหน้า กศน. ต้าบลโคกบัว          กรรมการและเลขานุการ  
 
 

 

     3.62 ต้าบลโคกล่าม    
3.62.1  ก้านันต้าบลโคกล่าม                                                         ประธานกรรมการ 
3.62.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกล่าม                                            กรรมการ 
3.62.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกล่ามทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.62.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกล่ามทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.62.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกล่ามทุกแห่ง      กรรมการ 
3.62.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกล่ามทุกแห่ง       กรรมการ 
3.62.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกล่าม                   กรรมการ  
3.62.8  นางวราภรณ์  สะเทินรัมย์  หัวหน้า กศน. ต้าบลโคกล่าม       กรรมการและเลขานุการ  
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     3.63 ต้าบลล้าปลายมาศ   
3.63.1  ก้านันต้าบล ล้าปลายมาศ                                                  ประธานกรรมการ 
3.63.2  นายกเทศมนตรีต้าบลล้าปลายมาศ                                                 กรรมการ 
3.63.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลล้าปลายมาศทุกแห่ง                 กรรมการ 
3.63.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลล้าปลายมาศทุกแห่ง                กรรมการ 
3.63.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลลา้ปลายมาศทุกแห่ง      กรรมการ 
3.63.6  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาพื นฐานในตา้บลลา้ปลายมาศทุกแห่ง      กรรมการ 
3.63.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลล้าปลายมาศ                          กรรมการ  
3.63.8  นางสาวพรหมริณี  ระโยธี   หัวหน้า กศน.ต้าบลลา้ปลายมาศ  กรรมการและเลขานุการ  

 
 

     3.64 ต้าบลผไทรินทร์    
3.64.1  ก้านันต้าบลผไทรินทร์                                                        ประธานกรรมการ 
3.64.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลผไทรินทร์                                           กรรมการ 
3.64.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลผไทรินทร์ทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.64.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลผไทรินทร์ทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.64.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลผไทรินทร์ทุกแห่ง     กรรมการ 
3.64.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลผไทรินทร์ทุกแห่ง     กรรมการ 
3.64.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลผไทรินทร์                 กรรมการ  
3.64.8  นางสาวรัตนา  พานรัมย์  หัวหน้า กศน. ต้าบลผไทรินทร์        กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.65 ต้าบลหนองกะทิง    
3.65.1  ก้านันต้าบลหนองกะทิง                                                     ประธานกรรมการ 
3.65.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกะทิง                                        กรรมการ 
3.65.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองกะทิงทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.65.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองกะทิงทุกแห่ง                  กรรมการ 
3.65.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองกะทิงทุกแห่ง  กรรมการ 
3.65.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองกะทิงทุกแห่ง  กรรมการ 
3.65.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองกะทิง              กรรมการ  
3.65.8  นางสาวสาวิตรี ค้าสมบูรณ์  หัวหน้า กศน.ต้าบลหนองกะทิง   กรรมการและเลขานุการ 
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     3.66 ต้าบลหินโคน    
3.66.1  ก้านันต้าบล หินโคน                                                         ประธานกรรมการ 
3.66.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหินโคน                                             กรรมการ 
3.66.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหินโคนทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.66.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหินโคนทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.66.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหินโคนทุกแห่ง       กรรมการ 
3.66.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหินโคนทุกแห่ง       กรรมการ 
3.66.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหินโคน                   กรรมการ  
3.66.8  นางสาวสุนีย์  แสนรัมย์     หัวหน้า กศน. ต้าบลหินโคน        กรรมการและเลขานุการ  
 
 

     3.67 ต้าบลตลาดโพธิ์    
3.67.1  ก้านันต้าบลตลาดโพธิ์                                                       ประธานกรรมการ 
3.67.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตลาดโพธิ์                                          กรรมการ 
3.67.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลตลาดโพธิ์ทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.67.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลตลาดโพธิ์ทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.67.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลตลาดโพธิ์ทุกแห่ง     กรรมการ 
3.67.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลตลาดโพธิ์ทุกแห่ง     กรรมการ 
3.67.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลตลาดโพธิ์                 กรรมการ  
3.67.8  นายกษิดิศ  ส้ารวมจิตร  หัวหน้า กศน. ต้าบลตลาดโพธิ์        กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.68 ต้าบลโคกกลาง    
3.68.1  ก้านันต้าบลโคกกลาง                                                        ประธานกรรมการ 
3.68.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกกลาง                                           กรรมการ 
3.68.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกกลางทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.68.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกกลางทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.68.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกกลางทุกแห่ง     กรรมการ 
3.68.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกกลางทุกแห่ง     กรรมการ 
3.68.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกกลาง                 กรรมการ  
3.68.8  นายณัฐพงศ์  ศิลแสน    หัวหน้า กศน. ต้าบลโคกกลาง         กรรมการและเลขานุการ  
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     3.69 ต้าบลเมืองแฝก   
3.69.1  ก้านันต้าบลเมืองแฝก                                                            ประธานกรรมการ 
3.69.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองแฝก                                               กรรมการ 
3.69.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลเมืองแฝกทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.69.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลเมืองแฝกทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.69.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลเมืองแฝกทุกแห่ง         กรรมการ 
3.69.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลเมืองแฝกทุกแห่ง         กรรมการ 
3.69.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองแฝก                     กรรมการ  
3.69.8  นายธนากร  ศักดานุศาสน์    หัวหน้า กศน. ต้าบลเมืองแฝก       กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.70 ต้าบลบุโพธิ์    
3.70.1  ก้านันต้าบลบุโพธิ์                                                                ประธานกรรมการ 
3.70.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบุโพธิ์                                                  กรรมการ 
3.70.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบุโพธิ์ทุกแห่ง                              กรรมการ 
3.70.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบุโพธิ์ทุกแห่ง                            กรรมการ 
3.70.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบุโพธิ์ทุกแห่ง             กรรมการ 
3.70.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบุโพธิ์ทุกแห่ง             กรรมการ 
3.70.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลบุโพธิ์                         กรรมการ  
3.70.8  นายธวัช  ตระกูลรัมย์         หวัหน้า กศน. ต้าบลบุโพธิ์            กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.71 ต้าบลบ้านยาง    
3.71.1  ก้านันต้าบลบ้านยาง                                                             ประธานกรรมการ 
3.71.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านยาง                                                กรรมการ 
3.71.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านยางทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.71.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านยางทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.71.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านยางทุกแห่ง          กรรมการ 
3.71.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านยางทุกแห่ง          กรรมการ 
3.71.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านยาง                      กรรมการ  
3.71.8  นายพีรพัฒน์  หวังนอก     หัวหน้า กศน. ต้าบลบ้านยาง           กรรมการและเลขานุการ  
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     3.72 ต้าบลหนองคู    
3.72.1  ก้านันต้าบลหนองคู                                                             ประธานกรรมการ 
3.72.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองคู                                               กรรมการ 
3.72.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองคูทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.72.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองคูทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.72.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองคูทุกแห่ง          กรรมการ 
3.72.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองคูทุกแห่ง          กรรมการ 
3.72.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองคู                      กรรมการ  
3.72.8  นายสถิตย์  ศรีรัมย์     หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองคู                กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.73 ต้าบลโคกสะอาด    
3.73.1  ก้านันต้าบลโคกสะอาด                                                        ประธานกรรมการ 
3.73.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด                                           กรรมการ 
3.73.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกสะอาดทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.73.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกสะอาดทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.73.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกสะอาดทุกแห่ง      กรรมการ 
3.73.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกสะอาดทุกแห่ง      กรรมการ 
3.73.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสะอาด                  กรรมการ  
3.73.8  นายเสถียร  ชะลอชน    หัวหน้า กศน. ต้าบลโคกสะอาด           กรรมการและเลขานุการ  
 

      อ้าเภอสตึก  
 

      3.74 ต้าบลสตึก   
3.74.1  ก้านันต้าบลสตึก                                                                 ประธานกรรมการ 
3.74.2  นายกเทศมนตรีต้าบลสตึก                                                               กรรมการ 
3.74.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสตึกทุกแห่ง                               กรรมการ 
3.74.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสตึกทุกแห่ง                             กรรมการ 
3.74.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสตึกทุกแห่ง              กรรมการ 
3.74.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสตึกทุกแห่ง              กรรมการ 
3.74.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลสตึก                                        กรรมการ  
3.74.8  นางอ่อนจันทร์  พันธ์โคตร  หัวหน้า กศน. ต้าบลสตึก               กรรมการและเลขานุการ  
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     3.75 ต้าบลนิคม    
3.75.1  ก้านันต้าบลนิคม                                                                ประธานกรรมการ 
3.75.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนิคม                                                   กรรมการ 
3.75.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลนิคมทุกแห่ง                              กรรมการ 
3.75.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลนิคมทุกแห่ง                            กรรมการ 
3.75.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลนิคมทุกแห่ง             กรรมการ 
3.75.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลนิคมทุกแห่ง             กรรมการ 
3.75.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลนิคม                         กรรมการ  
3.75.8  นางสาวยุภา  ศิริรัมย์     หัวหน้า กศน. ต้าบลนิคม                 กรรมการและเลขานุการ  
 
 

 

     3.76 ต้าบลทุ่งวัง    
3.76.1  ก้านันต้าบลทุ่งวัง                                                                  ประธานกรรมการ 
3.76.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งวัง                                                   กรรมการ 
3.76.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลทุ่งวังทุกแห่ง                                กรรมการ 
3.76.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลทุ่งวังทุกแห่ง                              กรรมการ 
3.76.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลทุ่งวังทุกแห่ง             กรรมการ 
3.76.6  ผู้บรหิารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลทุ่งวังทุกแห่ง               กรรมการ 
3.76.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งวัง                           กรรมการ  
3.76.8  นางจิตฤดี  มีมาก      หัวหน้า กศน. ต้าบลทุ่งวัง                    กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.77 ต้าบลเมืองแก    
3.77.1  ก้านันต้าบลเมืองแก                                                              ประธานกรรมการ 
3.77.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองแก                                                 กรรมการ 
3.77.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลเมืองแกทุกแห่ง                            กรรมการ 
3.77.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลเมืองแกทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.77.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลเมืองแกทุกแห่ง           กรรมการ 
3.77.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลเมืองแกทุกแห่ง           กรรมการ 
3.77.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองแก                       กรรมการ  
3.77.8  นางสาวพิรุณย์  ป้องทัพไทย  หัวหน้า กศน. ต้าบลเมืองแก          กรรมการและเลขานุการ  
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     3.78 ต้าบลหนองใหญ่    
3.78.1  ก้านันต้าบลหนองใหญ่                                                        ประธานกรรมการ 
3.78.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองใหญ่                                          กรรมการ 
3.78.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองใหญ่ทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.78.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองใหญ่ทุกแห่ง                   กรรมการ 
3.78.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองใหญ่ทุกแห่ง    กรรมการ 
3.78.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองใหญ่ทุกแห่ง    กรรมการ 
3.78.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองใหญ่                กรรมการ  
3.78.8  นายนิติพงษ์  อินทร์งาม  หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองใหญ่       กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.79 ต้าบลร่อนทอง    
3.79.1  ก้านันต้าบลร่อนทอง                                                         ประธานกรรมการ 
3.79.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลร่อนทอง                                            กรรมการ 
3.79.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลร่อนทองทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.79.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลร่อนทองทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.79.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลร่อนทองทุกแห่ง      กรรมการ 
3.79.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลร่อนทองทุกแห่ง      กรรมการ 
3.79.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลร่อนทอง                  กรรมการ  
3.79.8  นายธวชัชัย  เยี่ยมสวน     หวัหน้า กศน. ต้าบลร่อนทอง       กรรมการและเลขานุการ  

 

 

     3.80 ต้าบลดอนมนต์   
3.80.1  ก้านันต้าบล ดอนมนต์                                                       ประธานกรรมการ 
3.80.2  นายกเทศมนตรีต้าบลดอนมนต์                                                      กรรมการ 
3.80.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลดอนมนต์ทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.80.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลดอนมนต์ทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.80.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลดอนมนต์ทุกแห่ง     กรรมการ 
3.80.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลดอนมนต์ทุกแห่ง     กรรมการ 
3.80.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลดอนมนต์                              กรรมการ  
3.80.8  นายปิยะ  ขะจีฟ้า         หวัหน้า กศน. ต้าบลดอนมนต์        กรรมการและเลขานุการ  
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     3.81 ต้าบลชุมแสง    
3.81.1  ก้านันต้าบล ชุมแสง                                                         ประธานกรรมการ 
3.81.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลชุมแสง                                             กรรมการ 
3.81.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลชุมแสงทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.81.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลชุมแสงทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.81.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลชุมแสงทุกแห่ง        กรรมการ 
3.81.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลชุมแสงทุกแห่ง        กรรมการ 
3.81.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลชุมแสง                    กรรมการ  
3.81.8  นางสาวสมศรี  นาคศรี     หัวหน้า กศน. ต้าบลชมุแสง         กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.82 ต้าบลท่าม่วง    
3.82.1  ก้านันต้าบลท่าม่วง                                                           ประธานกรรมการ 
3.82.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าม่วง                                              กรรมการ 
3.82.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลท่าม่วงทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.82.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลท่าม่วงทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.82.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลท่าม่วงทุกแห่ง        กรรมการ 
3.82.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลท่าม่วงทุกแห่ง        กรรมการ 
3.82.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าม่วง                    กรรมการ  
3.82.8  นางสาววรรณภา  สุวรรณรัตน์  หัวหน้า กศน. ตา้บลท่าม่วง   กรรมการและเลขานุการ   
 
 

 

     3.83 ต้าบลสะแก   
3.83.1  ก้านันต้าบลสะแก                                                            ประธานกรรมการ 
3.83.2  นายกเทศมนตรีต้าบลสะแก                                                          กรรมการ 
3.83.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสะแกทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.83.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสะแกทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.83.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสะแกทุกแห่ง         กรรมการ 
3.83.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสะแกทุกแห่ง         กรรมการ 
3.83.77  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลสะแก                                กรรมการ  
3.83.8  นายนิรุธ  ชาติมนตรี         หัวหน้า กศน. ต้าบลสะแก         กรรมการและเลขานุการ  
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     3.84 ต้าบลสนามชัย    
3.84.1  ก้านันต้าบลสนามชัย                                                         ประธานกรรมการ 
3.84.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสนามชัย                                            กรรมการ 
3.84.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสนามชัยทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.84.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสนามชัยทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.84.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสนามชัยทุกแห่ง      กรรมการ 
3.84.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสนามชัยทุกแห่ง      กรรมการ 
3.84.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลสนามชัย                  กรรมการ  
3.84.8  นายยุทธนา  ทองทิพย์     หัวหน้า กศน. ต้าบลสนามชัย       กรรมการและเลขานุการ  
 
 

     3.85 ต้าบลกระสัง    
3.85.1  ก้านันต้าบลกระสัง                                                           ประธานกรรมการ 
3.85.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกระสัง                                              กรรมการ 
3.85.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลกระสังทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.85.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลกระสังทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.85.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลกระสังทุกแห่ง        กรรมการ 
3.85.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลกระสังทุกแห่ง        กรรมการ 
3.85.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลกระสัง                    กรรมการ  
3.85.8  นางสุรีรัตน์  เหล่าเลิศ  หัวหน้า กศน. ต้าบลกระสัง              กรรมการและเลขานุการ  
 

 
 
       อ้าเภอกระสัง 
 

       3.86 ต้าบลกระสัง   
3.86.1  ก้านันต้าบลกระสัง                                                            ประธานกรรมการ 
3.86.2  นายกเทศมนตรีต้าบลกระสัง                                                           กรรมการ 
3.86.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลกระสังทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.86.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลกระสังทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.86.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลกระสังทุกแห่ง         กรรมการ 
3.86.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลกระสังทุกแห่ง          กรรมการ 
3.86.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลกระสัง                                  กรรมการ  
3.86.8  นางสาวศศิกิตติ์  กองทรัพย์   หัวหน้า กศน. ต้าบลกระสัง        กรรมการและเลขานุการ  
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              3.87 ต้าบลล้าดวน   
      3.87.1  ก้านันต้าบลล้าดวน                                                             ประธานกรรมการ 

3.87.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลล้าดวน                                                กรรมการ 
3.87.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลล้าดวน                                    กรรมการ 
3.87.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลล้าดวน                                  กรรมการ 
3.87.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลล้าดวนทุกแห่ง          กรรมการ 
3.87.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลล้าดวนทุกแห่ง          กรรมการ 
3.87.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าดวน                     กรรมการ  
3.87.8  นางสาวเนตรทราย  การกระสัง   หัวหน้า กศน.ต้าบลล้าดวน    กรรมการและเลขานุการ 
 
 

       3.88 ต้าบลสองชั น   
3.88.1  ก้านันต้าบลสองชั น                                                            ประธานกรรมการ 
3.88.2  นายกเทศมนตรีต้าบลสองชั น                                                           กรรมการ 
3.88.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสองชั นทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.88.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสองชั นทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.88.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสองชั นทุกแห่ง         กรรมการ 
3.88.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสองชั นทุกแห่ง          กรรมการ 
3.88.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลสองชั น                                  กรรมการ  
3.88.8  นางสุภาพ  แสงประโคน     หัวหน้า กศน. ต้าบลสองชั น         กรรมการและเลขานุการ  

 

 

              3.89 ต้าบลสูงเนนิ   
      3.89.1 ก้านันต้าบลสูงเนิน                                                             ประธานกรรมการ 

3.89.2 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสูงเนิน                                                กรรมการ 
3.89.3 ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสูงเนิน                                     กรรมการ 
3.89.4 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสูงเนิน                                   กรรมการ 
3.89.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสูงเนินทุกแห่ง          กรรมการ 
3.89.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสูงเนินทุกแห่ง          กรรมการ 
3.89.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลสูงเนิน                     กรรมการ  
3.89.8  นายประเทือง  กางรัมย์   หัวหน้า กศน.ต้าบลสูงเนิน             กรรมการและเลขานุการ 
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       3.90 ต้าบลหนองเต็ง  
3.90.1  ก้านันต้าบลหนองเต็ง                                                         ประธานกรรมการ 
3.90.2  นายกเทศมนตรีต้าบลหนองเต็ง                                                       กรรมการ 
3.90.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองเต็งทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.90.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองเต็งทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.90.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองเต็งทุกแห่ง      กรรมการ 
3.90.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองเต็งทุกแห่ง      กรรมการ 
3.90.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลหนองเต็ง                              กรรมการ  
3.90.8  นางสาวพัชฎา  ขันติวงค์   หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองเต็ง       กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

              3.91 ต้าบลเมืองไผ่   
      3.91.1 ก้านันต้าบลเมืองไผ่                                                             ประธานกรรมการ 

3.91.2 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองไผ่                                                กรรมการ 
3.91.3 ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลเมืองไผ่                                     กรรมการ 
3.91.4 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลเมืองไผ่                                   กรรมการ 
3.91.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลเมืองไผ่ทุกแห่ง          กรรมการ 
3.91.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลเมืองไผ่ทุกแห่ง          กรรมการ 
3.91.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองไผ่                     กรรมการ  
3.91.8  นางจีรา  เจริญรัมย์      หวัหน้า กศน.ต้าบลเมืองไผ่               กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

              3.92 ต้าบลชุมแสง  
      3.92.1 ก้านันต้าบลชุมแสง                                                             ประธานกรรมการ 

3.92.2 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลชุมแสง                                                กรรมการ 
3.92.3 ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลชุมแสง                                     กรรมการ 
3.92.4 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลชุมแสง                                   กรรมการ 
3.92.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลชุมแสงทุกแห่ง          กรรมการ 
3.92.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลชุมแสงทุกแห่ง          กรรมการ 
3.92.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลชุมแสง                     กรรมการ  
3.92.8  นายรัชพัชรชัย  วงศ์ทองเจริญ   หัวหน้า กศน.ต้าบลชุมแสง     กรรมการและเลขานุการ 
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              3.93 ต้าบลบ้านปรือ  
      3.93.1 ก้านันต้าบลบ้านปรือ                                                           ประธานกรรมการ 

3.93.2 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านปรือ                                              กรรมการ 
3.93.3 ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านปรือ                                  กรรมการ 
3.93.4 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านปรือ                                กรรมการ 
3.93.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านปรือทุกแห่ง       กรรมการ 
3.93.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านปรือทุกแห่ง       กรรมการ 
3.93.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านปรือ                  กรรมการ  
3.93.8  นางชมพู  สัตตารัมย์    หัวหน้า กศน.ต้าบลบ้านปรือ             กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 

              3.94 ต้าบลห้วยส้าราญ  
      3.94.1 ก้านันต้าบลห้วยส้าราญ                                                        ประธานกรรมการ 

3.94.2 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยส้าราญ                                           กรรมการ 
3.94.3 ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลห้วยส้าราญ                               กรรมการ 
3.94.4 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลห้วยส้าราญ                              กรรมการ 
3.94.5) ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลห้วยส้าราญทุกแห่ง     กรรมการ 
3.94.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลห้วยส้าราญทุกแห่ง     กรรมการ 
3.94.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยส้าราญ                กรรมการ  
3.94.8  นางสาวสุธาสิน ี ทะยานรัมย์   หัวหน้า กศน.ต้าบลห้วยส้าราญ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 

              3.95 ต้าบลกันทรารมย์  
      3.95.1 ก้านันต้าบลกันทรารมย์                                                        ประธานกรรมการ 

3.95.2 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกันทรารมย์                                           กรรมการ 
3.95.3 ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลกันทรารมย์                               กรรมการ 
3.95.4 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลกันทรารมย์                              กรรมการ 
3.95.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลกันทรารมย์ทุกแห่ง     กรรมการ 
3.95.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลกันทรารมย์ทุกแห่ง     กรรมการ 
3.95.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลกันทรารมย์                กรรมการ  
3.95.8  นายอวิรุทธ์  วันนุประธรรม หัวหน้า กศน.ต้าบลกันทรารมย์     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



 
                                            -49- 
 
 

              3.96 ต้าบลศรีภมูิ  
      3.96.1 ก้านันต้าบลศรีภูมิ                                                              ประธานกรรมการ 

3.96.2 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีภูมิ                                                 กรรมการ 
3.96.3 ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลศรีภูมิ                                     กรรมการ 
3.96.4 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลศรีภูมิ                                    กรรมการ 
3.96.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลศรีภูมิทุกแห่ง          กรรมการ 
3.96.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลศรีภูมิทุกแห่ง          กรรมการ 
3.96.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีภูมิ                     กรรมการ  
3.96.8  นางสายสมร  รองไชย        หัวหน้า กศน.ต้าบลศรีภูมิ          กรรมการและเลขานุการ 
 

 
อ้าเภอละหานทราย 
 
     3.97 ต้าบลละหานทราย   

3.97.1  ก้านันต้าบลละหานทราย                                                       ประธานกรรมการ 
3.97.2  นายกเทศมนตรีต้าบลละหานทราย                                                     กรรมการ 
3.97.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลละหานทรายทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.97.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลละหานทรายทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.97.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลละหานทรายทุกแห่ง    กรรมการ 
3.97.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลละหานทรายทุกแห่ง    กรรมการ 
3.97.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลละหานทราย                              กรรมการ  
3.97.8  นางสาวทิพยว์รรณ  ศิริพรทุม   หัวหน้า กศน. ต้าบลละหานทราย    กรรมการและเลขานุการ  
 

 
 

     3.98 ต้าบลตาจง   
3.98.1  ก้านันต้าบล ตาจง                                                               ประธานกรรมการ 
3.98.2  นายกเทศมนตรีต้าบลตาจง                                                              กรรมการ 
3.98.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลตาจงทุกแห่ง 61                         กรรมการ 
3.98.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลตาจงทุกแห่ง                            กรรมการ 
3.98.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลตาจงทุกแห่ง             กรรมการ 
3.98.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลตาจงทุกแห่ง             กรรมการ 
3.98.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลตาจง                                      กรรมการ  
3.98.8 นางนภาพร  จัตวาที         หัวหน้า กศน. ต้าบลตาจง              กรรมการและเลขานุการ  
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     3.99 ต้าบลส้าโรงใหม่   
3.99.1  ก้านันต้าบลส้าโรงใหม่                                                       ประธานกรรมการ 
3.99.2  นายกเทศมนตรีต้าบลส้าโรงใหม่                                                     กรรมการ 
3.99.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลส้าโรงใหม่ทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.99.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลส้าโรงใหม่ทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.99.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลส้าโรงใหม่ทุกแห่ง    กรรมการ 
3.99.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลส้าโรงใหม่ทุกแห่ง    กรรมการ 
3.99.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลส้าโรงใหม่                              กรรมการ  
3.99.8  นายบุญมี  หูไธสง       หัวหน้า กศน. ต้าบลส้าโรงใหม่         กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.100 ต้าบลหนองแวง   
3.100.1  ก้านันต้าบลหนองแวง                                                        ประธานกรรมการ 
3.100.2  นายกเทศมนตรีต้าบลหนองแวง                                                      กรรมการ 
3.100.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองแวงทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.100.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองแวงทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.100.5 ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองแวงทุกแห่ง     กรรมการ 
3.100.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองแวงทุกแห่ง     กรรมการ 
3.100.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลหนองแวง                              กรรมการ  
3.100.8  นางสาวศิรสถา  แสงค้า     หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองแวง     กรรมการและเลขานุการ  
 
 

 

     3.101 ต้าบลหนองตระครอง   
3.101.1  ก้านันต้าบลหนองตระครอง                                                 ประธานกรรมการ 
3.101.2  นายกเทศมนตรีต้าบลหนองตระครอง                                               กรรมการ 
3.101.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองตระครองทุกแห่ง               กรรมการ 
3.101.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองตระครองตระครองทุกแห่ง        กรรมการ 
3.101.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองตระครองทุกแห่ง    กรรมการ 
3.101.6  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองตระครองทุกแห่ง    กรรมการ 
3.101.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลหนองตระครอง                        กรรมการ  
3.101.8  นายนิรันดร์  สวายพล  หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองตระครอง    กรรมการและเลขานุการ  
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     3.102 ต้าบลโคกว่าน    
3.102.1  ก้านันต้าบล  โคกว่าน                                                       ประธานกรรมการ 
3.102.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกว่าน                                            กรรมการ 
3.102.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกว่านทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.102.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกว่านทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.102.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกว่านทุกแห่ง       กรรมการ 
3.102.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกว่านทุกแห่ง       กรรมการ 
3.102.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกว่าน                   กรรมการ  
3.102.8  นายศิริชาติ  ขวดรัมย์     หัวหน้า กศน. ต้าบลโคกว่าน         กรรมการและเลขานุการ  
 

 

                          อ้าเภอบ้านกรวด 
 

       3.103 ต้าบลบ้านกรวด   
3.103.1  ก้านันต้าบลบ้านกรวด                                                        ประธานกรรมการ 
3.103.2  นายกเทศมนตรีต้าบลบ้านกรวด                                                      กรรมการ 
3.103.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านกรวดทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.103.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านกรวดทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.103.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านกรวดทุกแห่ง     กรรมการ 
3.103.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านกรวดทุกแห่ง     กรรมการ 
3.103.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลบ้านกรวด                              กรรมการ  
3.103.8  นางหทัยกาญจน์  กาญจนบวร หัวหน้า กศน. ต้าบลบ้านกรวด กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

 

       3.104 ต้าบลเขาดินเหนือ  
3.104.1  ก้านันต้าบลเขาดินเหนือ                                                       ประธานกรรมการ 
3.104.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเขาดินเหนือ                                          กรรมการ 
3.104.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลเขาดินเหนือทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.104.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลเขาดินเหนือทุกแห่ง                   กรรมการ 
3.104.5  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลเขาดินเหนือทุกแห่ง    กรรมการ 
3.104.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลเขาดินเหนือทุกแห่ง    กรรมการ 
3.104.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาดินเหนือ                กรรมการ  
3.104.8  นายประทีป  แรมประโคน  หัวหน้า กศน. ต้าบลเขาดินเหนือ    กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 
 



 
                                            -52- 
 
 

 

       3.105 ต้าบลจันทบเพชร   
3.105.1  ก้านันต้าบลจันทบเพชร                                                       ประธานกรรมการ 
3.105.2  นายกเทศมนตรีต้าบลจันทบเพชร                                                     กรรมการ 
3.105.3  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาในต้าบลจันทบเพชรทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.105.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลจันทบเพชรทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.105.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลจันทบเพชรทุกแห่ง    กรรมการ 
3.105.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลจันทบเพชรทุกแห่ง     กรรมการ 
3.105.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลจันทบเพชร                              กรรมการ  
3.105.8  นางสาวมธุรส  สอนอาจ    หัวหน้า กศน. ต้าบลจันทบเพชร     กรรมการและเลขานุการ  
 
 

 

       3.106 ต้าบลโนนเจรญิ   
3.106.1  ก้านันต้าบลโนนเจริญ                                                        ประธานกรรมการ 
3.106.2  นายกเทศมนตรีต้าบลโนนเจริญ                                                       กรรมการ 
3.106.3 ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโนนเจริญทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.106.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโนนเจริญทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.106.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโนนเจริญทุกแห่ง      กรรมการ 
3.106.6 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโนนเจริญทุกแห่ง       กรรมการ 
3.106.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลโนนเจริญ                               กรรมการ  
3.106.8  นางณัตินที  จันทร์แดง       หัวหน้า กศน. ต้าบลโนนเจริญ     กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 

       3.107 ต้าบลบึงเจริญ   
3.107.1  ก้านันต้าบลบึงเจริญ                                                          ประธานกรรมการ 
3.107.2  นายกเทศมนตรีต้าบลบึงเจริญ                                                         กรรมการ 
3.107.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบึงเจริญทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.107.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบึงเจริญทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.107.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบึงเจริญทุกแห่ง        กรรมการ 
3.107.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบึงเจริญทุกแห่ง        กรรมการ 
3.107.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลบึงเจริญ                                 กรรมการ  
3.107.8  นางสาวศิริพร  เพ็งเพชร       หัวหน้า กศน. ต้าบลบึงเจริญ     กรรมการและเลขานุการ  
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       3.108 ต้าบลปราสาท   
3.108.1  ก้านันต้าบล  ปราสาท                                                         ประธานกรรมการ 
3.108.2  นายกเทศมนตรีต้าบลปราสาท                                                         กรรมการ 
3.108.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลปราสาททุกแห่ง                         กรรมการ 
3.108.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลปราสาททุกแห่ง                       กรรมการ 
3.108.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลปราสาททุกแห่ง        กรรมการ 
3.108.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลปราสาททุกแห่ง        กรรมการ 
3.108.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลปราสาท                                  กรรมการ  
3.108.8  นายบันดาล  เสาเปรีย       หัวหน้า กศน. ต้าบลปราสาท        กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

 

       3.109 ต้าบลสายตะกู    
3.109.1  ก้านันต้าบล สายตะกู                                                          ประธานกรรมการ 
3.109.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสายตะกู                                              กรรมการ 
3.109.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสายตะกูทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.109.4  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนประถมศึกษาในต้าบลสายตะกูทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.109.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสายตะกูทุกแห่ง        กรรมการ 
3.109.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสายตะกูทุกแห่ง        กรรมการ 
3.109.7 ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลสายตะกู                    กรรมการ  
3.109.8  นายเริงฤทธิ์  มีฤทธิ์          หัวหน้า กศน. ต้าบลสายตะกู        กรรมการและเลขานุการ  

 

       3.110 ต้าบลหนองไม้งาม   
3.110.1  ก้านันต้าบลหนองไม้งาม                                                      ประธานกรรมการ 
3.110.2  นายกเทศมนตรีต้าบลหนองไม้งาม                                                     กรรมการ 
3.110.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองไม้งามทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.110.4 ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองไม้งามทุกแห่ง                   กรรมการ 
3.110.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองไม้งามทุกแห่ง    กรรมการ 
3.110.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองไม้งามทุกแห่ง    กรรมการ 
3.110.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลหนองไม้งาม                             กรรมการ  
3.110.8  นางสาวกองศิล  บัวศรี     หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองไม้งาม     กรรมการและเลขานุการ  
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       3.111 ต้าบลหินลาด    
3.111.1  ก้านันต้าบล หินลาด                                                          ประธานกรรมการ 
3.111.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหินลาด                                              กรรมการ 
3.111.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหินลาดทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.111.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหินลาดทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.111.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหินลาดทุกแห่ง         กรรมการ 
3.111.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหินลาดทุกแห่ง         กรรมการ 
3.111.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหินลาด                     กรรมการ  
3.111.8  นางสาวบังอร  ตองติดรัมย์    หวัหน้า กศน. ต้าบลหินลาด       กรรมการและเลขานุการ  
 
 

            อ้าเภอคูเมือง 

       3.112 ต้าบลคูเมือง  
3.112.1  ก้านันต้าบลคูเมือง                                                              ประธานกรรมการ 
3.112.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคูเมือง                                                 กรรมการ 
3.112.3  นายกเทศมนตรีต้าบลคูเมือง                                                            กรรมการ 
3.112.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลคูเมืองทุกแห่ง                            กรรมการ 
3.112.5  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนประถมศึกษาในต้าบลคูเมืองทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.112.6  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลคูเมืองทุกแห่ง           กรรมการ 
3.112.7  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลคูเมืองทุกแห่ง            กรรมการ 
3.112.8  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลคูเมือง                                     กรรมการ 
3.112.9  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลคูเมือง                     กรรมการ  
3.112.10 นายจักกฤษ  ปักเคยะกา     หัวหน้า กศน. ต้าบลคูเมือง        กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

       3.113 ต้าบลตูมใหญ่  
3.113.1  ก้านันต้าบลตูมใหญ่                                                            ประธานกรรมการ 
3.113.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตูมใหญ่                                               กรรมการ 
3.113.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลตูมใหญ่ทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.113.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลตูมใหญ่ทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.113.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลตูมใหญ่ทุกแห่ง         กรรมการ 
3.113.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลตูมใหญ่ทุกแห่ง         กรรมการ 
3.113.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลตูมใหญ่                     กรรมการ  
3.113.8  นางสาวนันทวดี  บุตรศรีภูมิ   หัวหน้า กศน. ต้าบลตูมใหญ่      กรรมการและเลขานุการ  
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       3.114 ต้าบลบ้านแพ  
3.114.1  ก้านันต้าบลบ้านแพ                                                            ประธานกรรมการ 
3.114.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแพ                                               กรรมการ 
3.114.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านแพทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.114.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านแพทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.114.5  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านแพทุกแห่ง         กรรมการ 
3.114.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านแพทุกแห่ง         กรรมการ 
3.114.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแพ                     กรรมการ  
3.114.8  นางวันเพ็ญ  เที่ยงธรรม      หวัหน้า กศน. ต้าบลบ้านแพ        กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 

       3.115 ต้าบลปะเคียบ  
3.115.1  ก้านันต้าบลปะเคียบ                                                           ประธานกรรมการ 
3.115.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลปะเคียบ                                             กรรมการ 
3.115.3  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาในต้าบลปะเคียบทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.115.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลปะเคียบทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.115.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลปะเคียบทุกแห่ง        กรรมการ 
3.115.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลปะเคียบทุกแห่ง        กรรมการ 
3.115.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลปะเคียบ                    กรรมการ  
3.115.8  นายประเมินผล  สุภาพ       หัวหน้า กศน. ต้าบลปะเคียบ       กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

       3.116 ต้าบลพรส้าราญ  
3.116.1  ก้านันต้าบลพรส้าราญ                                                        ประธานกรรมการ 
3.116.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลพรส้าราญ                                           กรรมการ 
3.116.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลพรส้าราญทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.116.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลพรส้าราญทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.116.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลพรส้าราญทุกแห่ง      กรรมการ 
3.116.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลพรส้าราญทุกแห่ง      กรรมการ 
3.116.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลพรส้าราญ                  กรรมการ  
3.116.8  นายสุขสันต์  คลีกร       หัวหน้า กศน. ต้าบล                      กรรมการและเลขานุการ  
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       3.117 ต้าบลหนองขมาร  
3.117.1  ก้านันต้าบลหนองขมาร                                                       ประธานกรรมการ 
3.117.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองขมาร                                          กรรมการ 
3.117.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองขมารทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.117.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองขมารทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.117.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองขมารทุกแห่ง     กรรมการ 
3.117.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองขมารทุกแห่ง     กรรมการ 
3.117.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองขมาร                 กรรมการ  
3.117.8  นางกมลรัตน์  ศรสีุข       หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองขมาร       กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

       3.118 ต้าบลหินเหล็กไฟ  
3.118.1  ก้านันต้าบลหินเหล็กไฟ                                                       ประธานกรรมการ 
3.118.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ                                          กรรมการ 
3.118.3  นายกเทศมนตรีต้าบลหินเหล็กไฟ                                                      กรรมการ 
3.118.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหินเหล็กไฟทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.118.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหินเหล็กไฟทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.118.6  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหินเหล็กไฟทุกแห่ง     กรรมการ 
3.118.7  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหินเหล็กไฟทุกแห่ง     กรรมการ 
3.118.8  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลหินเหล็กไฟ                             กรรมการ 
3.118.9  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลหินเหล็กไฟ                กรรมการ  
3.118.10 นางสวรรยา  พัฒพันธ์    หัวหน้า กศน. ต้าบลหินเหล็กไฟ       กรรมการและเลขานุการ  
 
 

             อ้าเภอหนองกี่    
 

       3.119 ต้าบลหนองก่ี   
3.119.1  ก้านันต้าบลหนองกี่                                                          ประธานกรรมการ 
3.119.2  นายกเทศมนตรีต้าบลหนองกี่                                                        กรรมการ 
3.119.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองกี่ทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.119.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองก่ีทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.119.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองกี่ทุกแห่ง       กรรมการ 
3.119.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองกี่ทุกแห่ง       กรรมการ 
3.119.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลหนองก่ี                                 กรรมการ  
3.119.8  นางสาวรัชนก  ทองสุพรรณ์   หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองก่ี     กรรมการและเลขานุการ  
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     3.120 ต้าบลเย้ยปราสาท    
3.120.1  ก้านันต้าบลเย้ยปราสาท                                                     ประธานกรรมการ 
3.120.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเย้ยปราสาท                                        กรรมการ 
3.120.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลเย้ยปราสาททุกแห่ง                   กรรมการ 
3.120.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลเย้ยปราสาททุกแห่ง                 กรรมการ 
3.120.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลเย้ยปราสาททุกแห่ง  กรรมการ 
3.120.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลเย้ยปราสาททุกแห่ง  กรรมการ 
3.120.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลเย้ยปราสาท              กรรมการ  
3.120.8  นางสาวสุพรรณี  ศรีภูวงค์  หัวหน้า กศน. ต้าบลเย้ยปราสาท  กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 
 

     3.121 ต้าบลเมืองไผ่    
3.121.1  ก้านันต้าบลเมืองไผ่                                                          ประธานกรรมการ 
3.121.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองไผ่                                             กรรมการ 
3.121.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลเมืองไผ่ทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.121.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลเมืองไผ่ทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.121.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลเมืองไผ่ทุกแห่ง       กรรมการ 
3.121.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลเมืองไผ่ทุกแห่ง       กรรมการ 
3.121.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองไผ่                   กรรมการ  
3.121.8  นางสาวหงส์ทอง  แก่นพรม  หัวหน้า กศน. ต้าบลเมืองไผ่      กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

       3.122 ต้าบลดอนอะราง   
3.122.1  ก้านันต้าบลดอนอะราง                                                      ประธานกรรมการ 
3.122.2  นายกเทศมนตรีต้าบลดอนอะราง                                                    กรรมการ 
3.122.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลดอนอะรางทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.122.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลดอนอะรางทุกแห่ง                  กรรมการ 
3.122.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลดอนอะรางทุกแห่ง         กรรมการ 
3.122.6  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลดอนอะรางทุกแห่ง         กรรมการ 
3.122.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลดอนอะราง                            กรรมการ  
3.122.8  นางสาวดารารัตน์  อันปัญญา  หัวหนา้ กศน. ต้าบลดอนอะราง    กรรมการและเลขานุการ  
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     3.123 ต้าบลโคกสว่าง    
3.123.1  ก้านันต้าบลโคกสว่า                                                          ประธานกรรมการ 
3.123.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสว่าง                                           กรรมการ 
3.123.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกสว่างทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.123.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกสว่างทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.123.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกสว่างทุกแห่ง     กรรมการ 
3.123.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกสว่างทุกแห่ง     กรรมการ 
3.123.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสว่าง                 กรรมการ  
3.123.8  นางวัชรภีรณ์  เกลียวทอง  หัวหน้า กศน. ต้าบลโคกสว่าง      กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.124 ต้าบลทุ่งกระตาดพัฒนา    
3.124.1  ก้านันต้าบลทุ่งกระตาดพัฒนา                                              ประธานกรรมการ 
3.124.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งกระตาดพัฒนา                                 กรรมการ 
3.124.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลทุ่งกระตาดพัฒนาทุกแห่ง            กรรมการ 
3.124.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลทุ่งกระตาดพัฒนาทุกแห่ง          กรรมการ 
3.124.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลทุ่งกระตาดพฒันาทุกแห่ง  กรรมการ 
3.124.6  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลทุ่งกระตาดพัฒนาทุกแห่ง  กรรมการ 
3.124.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งกระตาดพัฒนา       กรรมการ  
3.124.8  นายเสนาะ  มีแก้ว  หัวหน้า กศน. ต้าบลทุ่งกระตาดพัฒนา    กรรมการและเลขานุการ  

 

 

     3.125 ต้าบลทุ่งกระเต็น    
3.125.1  ก้านันต้าบล ทุ่งกระเต็น                                                     ประธานกรรมการ 
3.125.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งกระเต็น                                         กรรมการ 
3.125.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลทุ่งกระเต็นทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.125.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลทุ่งกระเต็นทุกแห่ง                   กรรมการ 
3.125.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลทุ่งกระเต็นทุกแห่ง   กรรมการ 
3.125.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลทุ่งกระเต็นทุกแห่ง   กรรมการ 
3.125.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งกระเต็น               กรรมการ  
3.125.8  นายเปรม  ปรูกระโทก  หัวหน้า กศน. ต้าบลทุ่งกระเต็น        กรรมการและเลขานุการ  
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     3.126 ต้าบลท่าโพธิ์ชัย    
3.126.1  ก้านันต้าบลท่าโพธิ์ชัย                                                        ประธานกรรมการ 
3.126.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าโพธิ์ชัย                                           กรรมการ 
3.126.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลท่าโพธิ์ชัยทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.126.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลท่าโพธิ์ชัยทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.126.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลท่าโพธิ์ชัยทุกแห่ง     กรรมการ 
3.126.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลท่าโพธิ์ชัยทุกแห่ง     กรรมการ 
3.126.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าโพธิ์ชัย                 กรรมการ  
3.126.8  นางนันทพร  มีแก้ว      หัวหน้า กศน. ต้าบลท่าโพธิ์ชัย         กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.127 ต้าบลโคกสูง    
3.127.1  ก้านันต้าบล โคกสูง                                                          ประธานกรรมการ 
3.127.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสูง                                              กรรมการ 
3.127.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกสูงทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.127.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกสูงทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.127.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกสูงทุกแห่ง        กรรมการ 
3.127.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกสูงทุกแห่ง         กรรมการ 
3.127.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา   องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสูง                   กรรมการ  
3.127.8  นางสาวจันทร์ทิพย์           หวัหน้า กศน. ต้าบลโคกสูง        กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.128 ต้าบลบุกระสัง    
3.128.1  ก้านันต้าบลบุกระสัง                                                         ประธานกรรมการ 
3.128.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบุกระสัง                                            กรรมการ 
3.128.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบุกระสังทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.128.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบุกระสังทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.128.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบุกระสังทุกแห่ง      กรรมการ 
3.128.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบุกระสังทุกแห่ง        กรรมการ 
3.128.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลบุกระสัง                 กรรมการ  
3.128.8  นายไพฑูรย์  คลังกูล    หัวหน้า กศน. ต้าบลบกุระสัง           กรรมการและเลขานุการ  
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           อ้าเภอประค้า 
 

     3.129 ต้าบลปะค้า   
3.129.1  ก้านันต้าบลปะค้า                                                            ประธานกรรมการ 
3.129.2  นายกเทศมนตรีต้าบลปะค้า                                                           กรรมการ 
3.129.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลปะค้าทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.129.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลปะค้าทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.129.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลปะค้าทุกแห่ง          กรรมการ 
3.129.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลปะค้าทุกแห่ง          กรรมการ 
3.129.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลปะค้า                                   กรรมการ  
3.129.8  นางสาวจุรีรัตน์  จบสัญจร       หัวหน้า กศน. ต้าบลปะค้า     กรรมการและเลขานุการ  
 

 
 

     3.130 ต้าบลไทยเจริญ    
3.130.1  ก้านันต้าบลไทยเจริญ                                                        ประธานกรรมการ 
3.130.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลไทยเจริญ                                           กรรมการ 
3.130.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลไทยเจริญทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.130.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลไทยเจริญทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.130.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลไทยเจริญทุกแห่ง     กรรมการ 
3.130.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลไทยเจริญทุกแห่ง     กรรมการ 
3.130.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลไทยเจริญ                 กรรมการ  
3.130.8  นายสราวุทธ  โสพรมมี   หัวหน้า กศน. ต้าบลไทยเจริญ        กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

     3.131 ต้าบลหนองบัว    
3.131.1  ก้านันต้าบลหนองบัว                                                         ประธานกรรมการ 
3.131.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัว                                            กรรมการ 
3.131.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองบัวทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.131.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองบัวทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.131.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองบัวทุกแห่       กรรมการ 
3.131.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองบัวทุกแห่ง      กรรมการ 
3.131.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัว                  กรรมการ  
3.131.8  นายอดิศร  อ่อนล้าไพ     หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองบัว        กรรมการและเลขานุการ  
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     3.132 ต้าบลโคกมะม่วง    
3.132.1  ก้านันต้าบลโคกมะม่วง                                                     ประธานกรรมการ 
3.132.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกมะม่วง                                         กรรมการ 
3.132.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกมะม่วงทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.132.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกมะม่วงทุกแห่ง                  กรรมการ 
3.132.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกมะม่วงทุกแห่ง   กรรมการ 
3.132.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกมะม่วงทุกแห่ง   กรรมการ 
3.132.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกมะม่วง               กรรมการ  
3.132.8  นางสาวนวพร  ศรีวงศ์   หัวหน้า กศน. ต้าบลโคกมะม่วง       กรรมการและเลขานุการ  
 

 
 

     3.133 ต้าบลหูท้านบ    
3.133.1  ก้านันต้าบลหูท้านบ                                                         ประธานกรรมการ 
3.133.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหูท้านบ                                            กรรมการ 
3.133.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหูท้านบทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.133.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหูท้านบทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.133.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหูท้านบทุกแห่ง       กรรมการ 
3.133.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหูท้านบทุกแห่ง       กรรมการ 
3.133.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหูท้านบ                   กรรมการ  
3.133.8  นางสาวภชัชญา  ดวงนิล    หัวหน้า กศน. ต้าบลหูท้านบ       กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

    อ้าเภอหนองหงส์ 
 
 

     3.134 ต้าบลไทยสามัคคี    
3.134.1  ก้านันต้าบลไทยสามัคคี                                                    ประธานกรรมการ 
3.134.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลไทยสามัคคี                                       กรรมการ 
3.1343  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลไทยสามัคคีทุกแห่ง                   กรรมการ 
3.134.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลไทยสามัคคีทุกแห่ง                 กรรมการ 
3.134.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลไทยสามัคคีทุกแห่ง        กรรมการ 
3.134.6  ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลไทยสามัคคีทุกแห่ง        กรรมการ 
3.134.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลไทยสามัคคี              กรรมการ  
3.134.8  นางลักขณา  วงศ์สามารถ  หัวหน้า กศน.ต้าบลไทยสามัคคี    กรรมการและเลขานุการ  
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     3.135 ต้าบลเมืองฝ้าย    
3.135.1  ก้านันต้าบล เมืองฝ้าย                                                       ประธานกรรมการ 
3.135.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองฝ้าย                                           กรรมการ 
3.135.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลเมืองฝ้ายทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.135.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลเมืองฝ้ายทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.135.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลเมืองฝ้ายทุกแห่ง     กรรมการ 
3.135.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลเมืองฝ้ายทุกแห่ง     กรรมการ 
3.135.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองฝ้าย                 กรรมการ  
3.135.8  นาบอ้านวย  ทองมี  หัวหน้า กศน. ต้าบลเมืองฝ้าย             กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.136 ต้าบลสระแก้ว    
3.136.1  ก้านันต้าบลสระแก้ว                                                         ประธานกรรมการ 
3.136.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสระแก้ว                                            กรรมการ 
3.136.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสระแก้วทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.136.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสระแก้วทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.136.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสระแก้วทุกแห่ง      กรรมการ 
3.136.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสระแก้วทุกแห่ง      กรรมการ 
3.136.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลสระแก้ว                  กรรมการ  
3.136.8  นางสาวประนอม พุทไธสง  หัวหน้า กศน.ต้าบลสระแก้ว       กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.137 ต้าบลสระทอง    
3.137.1  ก้านันต้าบล สระทอง                                                        ประธานกรรมการ 
3.137.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสระทอง                                            กรรมการ 
3.137.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสระทองทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.137.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสระทองทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.137.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสระทองทุกแห่ง      กรรมการ 
3.137.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสระทองทุกแห่ง      กรรมการ 
3.137.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลสระทอง                  กรรมการ  
3.137.8  นายศุภกร  ค้าพันธ์  หัวหน้า กศน. ต้าบลสระทอง              กรรมการและเลขานุการ  
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     3.138 ต้าบลเสาเดียว    
3.138.1  ก้านันต้าบล เสาเดียว                                                        ประธานกรรมการ 
3.138.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเดียว                                            กรรมการ 
3.138.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลเสาเดียวทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.138.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลเสาเดียวทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.138.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลเสาเดียวทุกแห่ง      กรรมการ 
3.138.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลเสาเดียวทุกแห่ง      กรรมการ 
3.138.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลเสาเดียว                  กรรมการ  
3.138.8  นางแพรววรินทร์  ธิมาชัย   หัวหน้า กศน.ต้าบลเสาเดียว       กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.139 ต้าบลหนองชัยศรี    
3.139.1  ก้านันต้าบลหนองชัยศรี                                                     ประธานกรรมการ 
3.139.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองชัยศรี                                       กรรมการ 
3.139.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองชัยศรีทุกแห่ง                   กรรมการ 
3.139.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองชัยศรีทุกแห่ง                  กรรมการ 
3.139.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองชัยศรีทุกแห่ง  กรรมการ 
3.139.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองชัยศรีทุกแห่ง  กรรมการ 
3.139.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองชัยศรี              กรรมการ  
3.139.8  นางสาวพัชรี  กองเกิด    หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองชัยศรี     กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

       3.140 ต้าบลห้วยหิน   
3.140.1  ก้านันต้าบลห้วยหนิ                                                          ประธานกรรมการ 
3.140.2  นายกเทศมนตรีต้าบลห้วยหิน                                                        กรรมการ 
3.140.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลห้วยหินทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.140.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลห้วยหินทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.140.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลห้วยหินทุกแห่ง       กรรมการ 
3.140.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลห้วยหินทุกแห่ง       กรรมการ 
3.140.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลห้วยหิน                                 กรรมการ  
3.140.8  นายวิษณุ  สีหวงษ์       หัวหน้า กศน. ต้าบลห้วยหิน           กรรมการและเลขานุการ  
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            อ้าเภอนาโพธิ์                                                     

       3.141 ต้าบลดอนกอก   
3.141.1  ก้านันต้าบลดอนกอก                                                          ประธานกรรมการ 
3.141.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลดอนกอก                                             กรรมการ 
3.141.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลดอนกอกทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.141.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลดอนกอกทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.141.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลดอนกอกทุกแห่ง       กรรมการ 
3.141.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลดอนกอกทุกแห่ง        กรรมการ 
3.141.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนกอก                    กรรมการ  
3.141.8  นางสาวจักรจิณ บัวระบัตรทอง  หัวหน้า กศน. ต้าบลดอนกอก  กรรมการและเลขานุการ  
 
 

 

       3.142 ต้าบลนาโพธิ์  
3.142.1  ก้านันต้าบลนาโพธิ์                                                            ประธานกรรมการ 
3.142.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนาโพธิ์                                               กรรมการ 
3.142.3  นายกเทศมนตรีต้าบลนาโพธิ์                                                          กรรมการ 
3.142.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลนาโพธิ์ทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.142.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลนาโพธิ์ทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.142.6  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลนาโพธิ์ทุกแห่ง         กรรมการ 
3.142.7  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลนาโพธิ์ทุกแห่ง         กรรมการ 
3.142.8  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลนาโพธิ์                                 กรรมการ 
3.142.9  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลนาโพธิ์                    กรรมการ  
3.142.10 นายธีรศักดิ์  ชนะพาล   หัวหน้า กศน. ต้าบลนาโพธิ์            กรรมการและเลขานุการ  
 

 
 

       3.143 ต้าบลบ้านคู   
3.143.1  ก้านันต้าบลบ้านคู                                                           ประธานกรรมการ 
3.143.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านคู                                              กรรมการ 
3.143.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านคูทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.143.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านคูทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.143.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านคูทุกแห่ง         กรรมการ 
3.143.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านคูทุกแห่ง         กรรมการ 
3.143.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านคู                     กรรมการ  
3.143.8  นายเสกสรร  ใจตรง    หัวหน้า กศน. ต้าบลบ้านคู               กรรมการและเลขานุการ  
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       3.144 ต้าบลบ้านดู่   
3.144.1  ก้านันต้าบลบ้านดู่                                                           ประธานกรรมการ 
3.144.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านดู่                                              กรรมการ 
3.144.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านดู่ทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.144.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านดู่ทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.144.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านดู่ทุกแห่ง         กรรมการ 
3.144.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านดู่ทุกแห่ง         กรรมการ 
3.144.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านดู่                     กรรมการ  
3.144.8  นางอัมพร  ห้าวจันทึก     หัวหน้า กศน. ต้าบลบ้านดู่           กรรมการและเลขานุการ  
 
 

 

       3.145 ต้าบลศรีสว่าง   
3.145.1  ก้านันต้าบลศรีสว่าง                                                           ประธานกรรมการ 
3.145.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีสว่าง                                              กรรมการ 
3.145.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลศรีสว่างทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.145.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลศรีสว่างทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.145.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลศรีสว่างทุกแห่ง         กรรมการ 
3.145.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลศรีสว่างทุกแห่ง         กรรมการ 
3.145.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีสว่าง                     กรรมการ  
3.145.8  นายพิชิตชัย  แสวงชัย   หัวหน้า กศน. ต้าบลศรีสว่าง             กรรมการและเลขานุการ  
 

 
 
 

    อ้าเภอพลับพลาชัย 
 
 

     3.146 ต้าบลจันดุม  อ้าเภอพลับพลาชัย 
3.119(1)  ก้านันต้าบลจันดุม                                                          ประธานกรรมการ 
3.119(2)  นายกเทศมนตรีต้าบลจันดุม                                                        กรรมการ 
3.119(3)  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลจันดุมทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.119(4)  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลจันดุมทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.119(5)  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลจันดุมทุกแห่ง       กรรมการ 
3.119(6)  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลจันดุมทุกแห่ง       กรรมการ 
3.119(7)  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลจันดุม                                 กรรมการ  
3.119(8)  นายวิชิต  ชัยวิเศษ       หัวหน้า กศน. ต้าบลจันดุม           กรรมการและเลขานุการ  
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     3.147 ต้าบลโคกขมิ น   อ้าเภอพลับพลาชัย 
3.120(1)  ก้านันต้าบลโคกขมิ น                                                         ประธานกรรมการ 
3.120(2)  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกขมิ น                                            กรรมการ 
3.120(3)  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกขมิ นทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.120(4)  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกขมิ นทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.120(5)  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกขมิ นทุกแห่ง      กรรมการ 
3.120(6)  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกขมิ นทุกแห่ง      กรรมการ 
3.120(7)  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกขมิ น                  กรรมการ  
3.120(8)  นางศิริภรณ์  นวนประโคน  หัวหน้า กศน. ต้าบลโคกขมิ น      กรรมการและเลขานุการ  
 

 
 

     3.148 ต้าบลป่าชัน   อ้าเภอพลับพลาชัย 
3.121(1)  ก้านันต้าบลป่าชัน                                                           ประธานกรรมการ 
3.121(2)  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าชัน                                              กรรมการ 
3.121(3)  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลป่าชันทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.121(4)  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลป่าชันทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.121(5)  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลป่าชันทุกแห่ง         กรรมการ 
3.121(6)  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลป่าชันทุกแห่ง         กรรมการ 
3.121(7)  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าชัน                     กรรมการ  
3.121(8)  นางกุสุมา  ดวงกระจาย    หัวหน้า กศน. ต้าบลป่าชัน          กรรมการและเลขานุการ  
 
 

     3.149 ต้าบลสะเดา   อ้าเภอพลับพลาชัย 
3.122(1)  ก้านันต้าบลสะเดา                                                           ประธานกรรมการ 
3.122(2)  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสะเดา                                             กรรมการ 
3.122(3)  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสะเดาทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.122(4)  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสะเดาทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.122(5)  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสะเดาทุกแห่ง        กรรมการ 
3.122(6)  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสะเดาทุกแห่ง        กรรมการ 
3.122(7)  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลสะเดา                    กรรมการ  
3.122(8)  นายสวัสดิ์  มีพร       หวัหน้า กศน. ต้าบลสะเดา               กรรมการและเลขานุการ  
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    อ้าเภอพลับพลาชัย 
 
 

     3.146 ต้าบลจันดุม  อ้าเภอพลับพลาชัย 
3.146.1  ก้านันต้าบลจันดุม                                                          ประธานกรรมการ 
3.146.2  นายกเทศมนตรีต้าบลจันดุม                                                        กรรมการ 
3.146.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลจันดุมทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.146.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลจันดุมทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.146.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลจันดุมทุกแห่ง       กรรมการ 
3.146.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลจันดุมทุกแห่ง       กรรมการ 
3.146.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลจันดุม                                 กรรมการ  
3.146.8  นายวิชิต  ชัยวิเศษ       หัวหน้า กศน. ต้าบลจันดุม           กรรมการและเลขานุการ  
 

 
     3.147 ต้าบลโคกขมิ น   อ้าเภอพลับพลาชัย 

3.147.1  ก้านันต้าบลโคกขมิ น                                                         ประธานกรรมการ 
3.147.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกขมิ น                                            กรรมการ 
3.147.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกขมิ นทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.147.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกขมิ นทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.147.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกขมิ นทุกแห่ง      กรรมการ 
3.147.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกขมิ นทุกแห่ง      กรรมการ 
3.147.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกขมิ น                  กรรมการ  
3.147.8  นางศิริภรณ์  นวนประโคน  หัวหน้า กศน. ต้าบลโคกขมิ น      กรรมการและเลขานุการ  
 

 
     3.148 ต้าบลป่าชัน   อ้าเภอพลับพลาชัย 

3.148.1  ก้านันต้าบลป่าชัน                                                           ประธานกรรมการ 
3.148.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าชัน                                              กรรมการ 
3.148.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลป่าชันทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.148.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลป่าชันทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.148.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลป่าชันทุกแห่ง         กรรมการ 
3.148.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลป่าชันทุกแห่ง         กรรมการ 
3.148.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าชัน                     กรรมการ  
3.148.8  นางกุสุมา  ดวงกระจาย    หัวหน้า กศน. ต้าบลป่าชัน          กรรมการและเลขานุการ  
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     3.149 ต้าบลสะเดา   อ้าเภอพลับพลาชัย 
3.149.1  ก้านันต้าบลสะเดา                                                           ประธานกรรมการ 
3.149.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสะเดา                                             กรรมการ 
3.149.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสะเดาทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.149.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสะเดาทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.149.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสะเดาทุกแห่ง        กรรมการ 
3.149.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสะเดาทุกแห่ง        กรรมการ 
3.149.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลสะเดา                    กรรมการ  
3.149.8  นายสวัสดิ์  มีพร       หัวหน้า กศน. ต้าบลสะเดา               กรรมการและเลขานุการ  
 
 

 
     3.150 ต้าบลส้าโรง   อ้าเภอพลับพลาชัย 

3.150.1  ก้านันต้าบลส้าโรง                                                          ประธานกรรมการ 
3.150.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลส้าโรง                                             กรรมการ 
3.150.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลส้าโรงทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.150.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลส้าโรงทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.150.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลส้าโรงทุกแห่ง        กรรมการ 
3.150.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลส้าโรงทุกแห่ง        กรรมการ 
3.150.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลส้าโรง                    กรรมการ  
3.150.8  นางสุกันญา  ปาวิลัย         หัวหน้า กศน. ต้าบลส้าโรง        กรรมการและเลขานุการ  

 
 

       อ้าเภอห้วยราช  
 

       3.151  ต้าบลห้วยราช อ้าเภอห้วยราช  
3.151.1  ก้านันต้าบลห้วยราช                                                        ประธานกรรมการ 
3.151.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยราช                                           กรรมการ 
3.151.3  นายกเทศมนตรีต้าบลห้วยราช                                                       กรรมการ 
3.151.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลห้วยราชทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.151.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลห้วยราชทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.151.6  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลห้วยราชทุกแห่ง      กรรมการ 
3.151.7  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลห้วยราชทุกแห่ง      กรรมการ 
3.151.8  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลห้วยราช                               กรรมการ 
3.151.9  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยราช                 กรรมการ  
3.151.10 นางหทัยทิพย์  เสนาปักธงไชย  หัวหน้า กศน.ต้าบลห้วยราช  กรรมการและเลขานุการ  
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       3.152 ต้าบลสามแวง อ้าเภอห้วยราช 
3.152.1  ก้านันต้าบลสามแวง                                                          ประธานกรรมการ 
3.152.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสามแวง                                            กรรมการ 
3.152.3  นายกเทศมนตรีต้าบลสามแวง                                                        กรรมการ 
3.152.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสามแวงทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.152.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสามแวงทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.152.6  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสามแวงทุกแห่ง       กรรมการ 
3.152.7  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสามแวงทุกแห่ง       กรรมการ 
3.152.8  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา   เทศบาลต้าบลสามแวง                              กรรมการ 
3.152.9  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา   องค์การบริหารส่วนต้าบลสามแวง                 กรรมการ  
3.152.10 นางสาวจุฬาพร  บุญศักดาพร  หัวหน้า กศน.ต้าบลสามแวง   กรรมการและเลขานุการ  
 
 

     3.153 ต้าบลตาเสา   อ้าเภอห้วยราช 
3.153.1  ก้านันต้าบลตาเสา                                                           ประธานกรรมการ 
3.153.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตาเสา                                              กรรมการ 
3.153.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลตาเสาทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.153.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลตาเสาทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.153.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลตาเสาทุกแห่ง         กรรมการ 
3.153.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลตาเสาทุกแห่ง         กรรมการ 
3.153.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลตาเสา                     กรรมการ  
3.153.8  นายสรวิศ  นะรินรัมย์   หัวหน้า กศน. ต้าบลตาเสา             กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

     3.154 ต้าบลบ้านตะโก   อ้าเภอห้วยราช 
3.154.1  ก้านันต้าบลบ้านตะโก                                                        ประธานกรรมการ 
3.154.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านตะโก                                          กรรมการ 
3.154.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านตะโกทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.154.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านตะโกทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.154.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านตะโกทุกแห่ง     กรรมการ 
3.154.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านตะโกทุกแห่ง     กรรมการ 
3.154.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านตะโก                 กรรมการ  
3.154.8  นางสาวณัฐรินีย์  บุเรศรัมย์  หัวหน้า กศน. ต้าบลบ้านตะโก    กรรมการและเลขานุการ  
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     3.155 ต้าบลสนวน   อ้าเภอห้วยราช 
3.155.1  ก้านันต้าบลสนวน                                                            ประธานกรรมการ 
3.155.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสนวน                                               กรรมการ 
3.155.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสนวนทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.155.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสนวนทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.155.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสนวนทุกแห่ง         กรรมการ 
3.155.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสนวนทุกแห่ง         กรรมการ 
3.155.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลสนวน                     กรรมการ  
3.155.8  นายอ้านาจ  สาระรัมย์   หัวหน้า กศน. ต้าบลสนวน            กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

       3.156 ต้าบลโคกเหล็ก  อ้าเภอห้วยราช  
3.156.1  ก้านันต้าบลโคกเหล็ก                                                       ประธานกรรมการ 
3.156.2  นายกเทศมนตรีต้าบลโคกเหล็ก                                                      กรรมการ 
3.156.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกเหล็กทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.156.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกเหล็กทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.156.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกเหล็กทุกแห่ง     กรรมการ 
3.156.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกเหล็กทุกแห่ง     กรรมการ 
3.156.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลโคกเหล็ก                              กรรมการ  
3.156.8  นางสาวนันทนา  นพภารัมย์   หัวหน้า กศน.ต้าบลโคกเหล็ก   กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 

     3.157 ต้าบลเมืองโพธิ์  อ้าเภอห้วยราช 
3.157.1  ก้านันต้าบลเมืองโพธิ์                                                         ประธานกรรมการ 
3.157.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองโพธิ์                                            กรรมการ 
3.157.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลเมืองโพธิ์ทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.157.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลเมืองโพธิ์ทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.157.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลเมืองโพธิ์ทุกแห่ง      กรรมการ 
3.157.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลเมืองโพธิ์ทุกแห่ง      กรรมการ 
3.157.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองโพธิ์                  กรรมการ  
3.157.8  นางสาวพัทธ์ธีรา  เกษตรเอ่ียม  หัวหน้า กศน.ต้าบลเมืองโพธิ์  กรรมการและเลขานุการ  
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     3.158 ต้าบลห้วยราชา   อ้าเภอห้วยราช 
3.158.1  ก้านันต้าบลห้วยราชา                                                         ประธานกรรมการ 
3.158.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยราชา                                           กรรมการ 
3.158.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลห้วยราชาทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.158.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลห้วยราชาทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.158.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลห้วยราชาทุกแห่ง     กรรมการ 
3.158.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลห้วยราชาทุกแห่ง     กรรมการ 
3.158.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยราชา                 กรรมการ  
3.158.8  นางสาวจิราพร  บุญศักดาพร  หัวหน้า กศน.ต้าบลห้วยราชา  กรรมการและเลขานุการ  
 
 

             อ้าเภอโนนสุวรรณ 
 

       3.159 ต้าบลโกรกแก้ว  อ้าเภอโนนสุวรรณ  
3.159.1  ก้านันต้าบลโกรกแก้ว                                                         ประธานกรรมการ 
3.159.2  นายกเทศมนตรีต้าบลโกรกแก้ว                                                        กรรมการ 
3.159.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโกรกแก้วทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.159.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโกรกแก้วทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.159.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโกรกแก้วทุกแห่ง       กรรมการ 
3.159.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโกรกแก้วทุกแห่ง       กรรมการ 
3.159.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลโกรกแก้ว                                 กรรมการ  
3.159.8  นางสุกัลยา  บุญทีฆ์       หัวหน้า กศน. ต้าบลโกรกแก้ว          กรรมการและเลขานุการ  
 
 

       3.160 ต้าบลดงอีจาน    
3.160.1  ก้านันต้าบลดงอีจาน                                                           ประธานกรรมการ 
3.160.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลดงอีจาน                                              กรรมการ 
3.160.3  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาในต้าบลดงอีจานทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.160.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลดงอีจานทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.160.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลดงอีจานทุกแห่ง        กรรมการ 
3.160.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลดงอีจานทุกแห่ง        กรรมการ 
3.160.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลดงอีจาน                    กรรมการ  
3.160.8  นางสาวพรทิพย์  ปะวะภูตา  หัวหน้า กศน. ต้าบลดงอีจาน       กรรมการและเลขานุการ  
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       3.161 ต้าบลทุ่งจังหัน    
3.161.1  ก้านันต้าบลทุ่งจังหัน                                                           ประธานกรรมการ 
3.161.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งจังหัน                                             กรรมการ 
3.161.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลทุ่งจังหันทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.161.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลทุ่งจังหันทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.161.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลทุ่งจังหันทุกแห่ง       กรรมการ 
3.161.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลทุ่งจังหันทุกแห่ง       กรรมการ 
3.161.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งจังหัน                   กรรมการ  
3.161.8  นางสาวอุดมพร  วงค์คต    หัวหน้า กศน. ต้าบลทุ่งจังหัน       กรรมการและเลขานุการ  
 

 
 

       3.162 ต้าบลโนนสุวรรณ  
3.162.1  ก้านันต้าบลโนนสวุรรณ                                                       ประธานกรรมการ 
3.162.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนสุวรรณ                                          กรรมการ 
3.162.3  นายกเทศมนตรีต้าบลโนนสุวรรณ                                                      กรรมการ 
3.162.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโนนสุวรรณทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.162.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโนนสุวรรณทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.162.6  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโนนสุวรรณทุกแห่ง     กรรมการ 
3.162.7  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโนนสุวรรณทุกแห่ง     กรรมการ 
3.162.8  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลโนนสุวรรณ                             กรรมการ 
3.162.9  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนสุวรรณ                กรรมการ  
3.162.10 นายจักรพงษ์  ทิพย์โภชน์  หัวหน้า กศน. ต้าบลโนนสุวรรณ     กรรมการและเลขานุการ  
 

 
 

             อ้าเภอช้านิ                                          

       3.163 ต้าบลโคกสนวน  อ้าเภอช้านิ  
3.163.1  ก้านันต้าบลโคกสนวน                                                         ประธานกรรมการ 
3.163.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสนวน                                            กรรมการ 
3.163.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโคกสนวนทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.163.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโคกสนวนทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.163.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโคกสนวนทุกแห่ง      กรรมการ 
3.163.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโคกสนวนทุกแห่ง       กรรมการ 
3.163.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสนวน                   กรรมการ  
3.163.8  นางยุบลวรรณ  บุรัตน์   หัวหน้า กศน. ต้าบลโคกสนวน          กรรมการและเลขานุการ  
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       3.164 ต้าบลช่อผกา  อ้าเภอช้านิ  
3.164.1  ก้านันต้าบลช่อผกา                                                            ประธานกรรมการ 
3.164.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลช่อผกา                                                กรรมการ 
3.164.3  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาในต้าบลช่อผกาทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.164.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลช่อผกาทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.164.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลช่อผกาทุกแห่ง          กรรมการ 
3.164.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลช่อผกาทุกแห่ง          กรรมการ 
3.164.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลช่อผกา                      กรรมการ  
3.164.8  นายสุรธรรมพิพัฒน์  รัตนโชติวโรดม หัวหน้า กศน. ต้าบลช่อผกา    กรรมการและเลขานุการ  

 
 
 
 

       3.165 ต้าบลช้านิ  อ้าเภอช้านิ  
3.165.1  ก้านันต้าบลช้านิ                                                              ประธานกรรมการ 
3.165.2  นายกเทศมนตรีต้าบลช้านิ                                                             กรรมการ 
3.165.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลช้านิทุกแห่ง                             กรรมการ 
3.165.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลช้านิทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.165.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลช้านิทุกแห่ง            กรรมการ 
3.165.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลช้านิทุกแห่ง            กรรมการ 
3.165.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลช้านิ                                    กรรมการ  
3.165.8  นางสาวสมพร  แสนเมืองสว่างศรี หัวหน้า กศน. ต้าบลช้านิ    กรรมการและเลขานุการ  

 

 
 
 

       3.166 ต้าบลเมืองยาง  อ้าเภอช้านิ  
3.166.1  ก้านันต้าบลเมืองยาง                                                           ประธานกรรมการ 
3.166.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองยาง                                             กรรมการ 
3.166.3  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาในต้าบลเมืองยางทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.166.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลเมืองยางทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.166.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลเมืองยางทุกแห่ง        กรรมการ 
3.166.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลเมืองยางทุกแห่ง        กรรมการ 
3.166.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองยาง                    กรรมการ  
3.166.8 นายชาญณรงค์  อดีตรัมย์   หัวหน้า กศน. ต้าบลเมืองยาง       กรรมการและเลขานุการ  
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       3.167 ต้าบลละลวด  อ้าเภอช้านิ  
3.167.1  ก้านันต้าบลละลวด                                                            ประธานกรรมการ 
3.167.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลละลวด                                               กรรมการ 
3.167.3  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาในต้าบลละลวดทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.167.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลละลวดทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.167.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลละลวดทุกแห่ง          กรรมการ 
3.167.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลละลวดทุกแห่ง          กรรมการ 
3.167.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลละลวด                      กรรมการ  
3.167.8  นางสาวณัฐนรี  ไม้สูงเนิน      หัวหน้า กศน. ต้าบลละลวด       กรรมการและเลขานุการ  
 
 

       3.168 ต้าบลหนองปล่อง  อ้าเภอช้านิ  
3.168.1  ก้านันต้าบลหนองปล่อง                                                       ประธานกรรมการ 
3.168.2  นายกเทศมนตรีต้าบลหนองปล่อง                                                     กรรมการ 
3.168.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองปล่องทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.168.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองปล่องทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.168.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองปล่องทุกแห่ง    กรรมการ 
3.168.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองปล่องทุกแห่ง    กรรมการ 
3.168.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลหนองปล่อง                            กรรมการ  
3.168.8  นายอรรคเดช  ไมสู้งเนิน    หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองปล่อง    กรรมการและเลขานุการ 
  
 

             อ้าเภอโนนดินแดง 
 
 

       3.169 ต้าบลโนนดินแดง  
3.169.1  ก้านันต้าบลโนนดินแดง                                                       ประธานกรรมการ 
3.169.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนดินแดง                                          กรรมการ 
3.169.3  นายกเทศมนตรีต้าบลโนนดินแดง                                                      กรรมการ 
3.169.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลโนนดินแดงทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.169.5  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนประถมศึกษาในต้าบลโนนดินแดงทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.169.6  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโนนดินแดงทุกแห่ง    กรรมการ 
3.169.7  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโนนดินแดงทุกแห่ง    กรรมการ 
3.169.8  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลโนนดินแดง                             กรรมการ 
3.169.9  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนดินแดง                กรรมการ  
3.169.10 นางสาวลลิตรภัทร   แกกูล   หัวหน้า กศน. ต้าบลโนนดินแดง  กรรมการและเลขานุการ  
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       3.170 ต้าบลส้มป่อย   

3.170.1  ก้านันต้าบล ส้มป่อย                                                          ประธานกรรมการ 
3.170.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลส้มป่อย                                              กรรมการ 
3.170.3  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาในต้าบลส้มป่อยทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.170.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลส้มป่อยทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.170.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลส้มป่อยทุกแห่ง         กรรมการ 
3.170.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลส้มป่อยทุกแห่ง         กรรมการ 
3.170.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลส้มป่อย                     กรรมการ  
3.170.8  นางสาวศิริรัตน ์ สีดา   หวัหน้า กศน. ต้าบลสม้ป่อย              กรรมการและเลขานุการ  
 

 
       3.171 ต้าบลล้านางรอง   

3.171.1  ก้านันต้าบล ล้านางรอง                                                      ประธานกรรมการ 
3.171.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลล้านางรอง                                          กรรมการ 
3.171.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลล้านางรองทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.171.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลล้านางรองทุกแห่ง                    กรรมการ 
3.171.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลล้านางรองทุกแห่ง     กรรมการ 
3.171.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลล้านางรองทุกแห่ง     กรรมการ 
3.171.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลล้านางรอง                 กรรมการ  
3.171.8 นายสุเทพ  สีหะวงษ์      หัวหน้า กศน. ต้าบลล้านางรอง        กรรมการและเลขานุการ  
 
 

             อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

       3.172 ต้าบลเจริญสุข   
3.172.1  ก้านันต้าบลเจริญสุข                                                          ประธานกรรมการ 
3.172.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเจริญสุข                                             กรรมการ 
3.172.3  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาในต้าบลเจริญสุขทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.172.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลเจริญสุขทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.172.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลเจริญสุขทุกแห่ง        กรรมการ 
3.172.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลเจริญสุขทุกแห่ง        กรรมการ 
3.172.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลเจริญสุข                    กรรมการ  
3.172.8  นางสาวกฤตพร  ทรงบรรพต   หัวหน้า กศน. ต้าบลเจริญสุข    กรรมการและเลขานุการ  
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       3.173 ต้าบลตาเป๊ก   
3.173.1  ก้านันต้าบลตาเป๊ก                                                             ประธานกรรมการ 
3.173.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตาเป๊ก                                                กรรมการ 
3.173.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลตาเป๊กทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.173.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลตาเป๊กทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.173.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลตาเป๊กทุกแห่ง          กรรมการ 
3.173.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลตาเป๊กทุกแห่ง          กรรมการ 
3.173.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลตาเป๊ก                      กรรมการ  
3.173.8  นางมาลัย  ทองจัตุ   หัวหน้า กศน. ต้าบลตาเป๊ก                  กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

       3.174 ต้าบลอีสานเขต   
3.174.1  ก้านันต้าบลอีสานเขต                                                         ประธานกรรมการ 
3.174.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลอีสานเขต                                            กรรมการ 
3.174.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลอีสานเขตทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.174.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลอีสานเขตทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.174.5  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลอีสานเขตทุกแห่ง       กรรมการ 
3.174.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลอีสานเขตทุกแห่ง       กรรมการ 
3.174.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลอีสานเขต                   กรรมการ  
3.174.8  นายชัยยุทธ ์ สุนทรกูล   หัวหน้า กศน. ต้าบลอีสานเขต          กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 

       3.175 ต้าบลถาวร   
3.175.1  ก้านันต้าบลถาวร                                                              ประธานกรรมการ 
3.175.2  นายกเทศมนตรีต้าบลถาวร                                                             กรรมการ 
3.175.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลถาวรทุกแห่ง                             กรรมการ 
3.175.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลถาวรทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.175.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลถาวรทุกแห่ง            กรรมการ 
3.175.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลถาวรทุกแห่ง            กรรมการ 
3.175.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลถาวร                                    กรรมการ  
3.175.8  นางสาวทัศนีย์  นามผักแว่น     หัวหน้า กศน. ต้าบลถาวร       กรรมการและเลขานุการ  
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       3.176 ต้าบลยายแย้มวัฒนา   
3.176.1  ก้านันต้าบลยายแย้มวัฒนา                                                   ประธานกรรมการ 
3.176.2  นายกเทศมนตรีต้าบลยายแย้มวัฒนา                                                  กรรมการ 
3.176.3  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาในต้าบลยายแย้มวัฒนาทุกแห่ง                  กรรมการ 
3.176.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลยายแย้มวัฒนาทุกแห่ง                กรรมการ 
3.176.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลยายแย้มวฒันาทุกแห่ง       กรรมการ 
3.176.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลยายแย้มวัฒนาทุกแห่ง      กรรมการ 
3.176.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลยายแย้มวัฒนา                         กรรมการ  
3.176.8  นางสาววรพา  ชูอาวุธ  หัวหน้า กศน. ต้าบลยายแย้มวัฒนา      กรรมการและเลขานุการ  

 
 
 

             อ้าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
 

       3.177 ต้าบลกู่สวนแตง    
3.177.1  ก้านันต้าบล  กู่สวนแตง                                                       ประธานกรรมการ 
3.177.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกู่สวนแตง                                            กรรมการ 
3.177.3  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาในต้าบลกู่สวนแตงทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.177.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลกู่สวนแตงทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.177.5  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลกู่สวนแตงทุกแห่ง      กรรมการ 
3.177.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลกู่สวนแตงทุกแห่ง      กรรมการ 
3.177.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลกู่สวนแตง                  กรรมการ  
3.177.8  นายวีระ  ดนัยเธียรธนา     หัวหน้า กศน. ต้าบลกู่สวนแตง       กรรมการและเลขานุการ  
 

 
       3.178 ต้าบลแดงใหญ่    

3.178.1  ก้านันต้าบลแดงใหญ่                                                          ประธานกรรมการ 
3.178.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแดงใหญ่                                             กรรมการ 
3.178.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลแดงใหญ่ทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.178.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลแดงใหญ่ทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.178.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลแดงใหญ่ทุกแห่ง        กรรมการ 
3.178.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลแดงใหญ่ทุกแห่ง        กรรมการ 
3.178.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลแดงใหญ่                    กรรมการ  
3.178.8  นายเศรษฐพร  รตันะ      หวัหน้า กศน. ต้าบลแดงใหญ่          กรรมการและเลขานุการ  
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       3.179 ต้าบลทองหลาง    
3.179.1  ก้านันต้าบลทองหลาง                                                          ประธานกรรมการ 
3.179.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทองหลาง                                            กรรมการ 
3.179.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลทองหลางทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.179.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกทองหลางษาในต้าบลทองหลางทุกแห่ง          กรรมการ 
3.179.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลทองหลางทุกแห่ง       กรรมการ 
3.179.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลทองหลางทุกแห่ง       กรรมการ 
3.179.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลทองหลาง                   กรรมการ  
3.179.8  นางวาสนา  รักแฝงกลาง   หัวหน้า กศน. ต้าบลทองหลาง       กรรมการและเลขานุการ  
 
 

       3.180 ต้าบลหนองเยือง    
3.180.1  ก้านันต้าบลหนองเยือง                                                        ประธานกรรมการ 
3.180.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเยือง                                           กรรมการ 
3.180.3  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองเยืองทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.180.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหนองเยืองทุกแห่ง                     กรรมการ 
3.180.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองเยืองทุกแห่ง     กรรมการ 
3.180.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหนองเยืองทุกแห่ง      กรรมการ 
3.180.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองเยือง                  กรรมการ  
3.180.8  นางวรรณศรี  อินไธสง     หัวหน้า กศน. ต้าบลหนองเยือง       กรรมการและเลขานุการ  
 

 
       3.181 ต้าบลหนองแวง    

3.181.1  ก้านันต้าบลหนองแวง                                                         ประธานกรรมการ 
3.181.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแวง                                            กรรมการ 
3.181.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหนองแวงทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.181.4  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนประถมศึกษาในต้าบลหนองแวงทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.181.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหนองแวงทุกแห่ง       กรรมการ 
3.181.6  ผู้บรหิารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลทุกแห่ง                  กรรมการ 
3.181.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแวง                   กรรมการ  
3.181.8  นางสาวอริยา  แทนไธสง   หวัหน้า กศน. ต้าบลหนองแวง       กรรมการและเลขานุการ  
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             อ้าเภอบ้านด่าน 
 

       3.182 ต้าบลโนนขวาง   อ้าเภอบ้านด่าน  
3.182.1  ก้านันต้าบลโนนขวาง                                                          ประธานกรรมการ 
3.182.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโนนขวาง                                             กรรมการ 
3.182.3  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาในต้าบลโนนขวางทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.182.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลโนนขวางทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.182.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลโนนขวางทุกแห่ง       กรรมการ 
3.182.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลโนนขวางทุกแห่ง       กรรมการ 
3.182.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนขวาง                   กรรมการ  
3.182.8  นายชัยวัฒน์  เฮาประโคนมงคล หัวหน้า กศน. ต้าบลโนนขวาง  กรรมการและเลขานุการ  

 
 

       3.183 ต้าบลบ้านด่าน  อ้าเภอบ้านด่าน  
3.183.1  ก้านันต้าบลบ้านด่าน                                                          ประธานกรรมการ 
3.183.2  นายกเทศมนตรีต้าบลบ้านด่าน                                                         กรรมการ 
3.183.3  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาในต้าบลบ้านด่านทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.183.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลบ้านด่านทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.183.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลบ้านด่านทุกแห่ง        กรรมการ 
3.183.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลบ้านด่านทุกแห่ง        กรรมการ 
3.183.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลบ้านด่าน                                 กรรมการ  
3.183.8  นางสาววันดี  จ้าปาทอง       หัวหน้า กศน. ตา้บลบ้านด่าน     กรรมการและเลขานุการ  

                                                                

       3.184 ต้าบลปราสาท  อ้าเภอบ้านด่าน  
3.184.1  ก้านันต้าบลปราสาท                                                           ประธานกรรมการ 
3.184.2  นายกเทศมนตรีต้าบลปราสาท                                                         กรรมการ 
3.184.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลปราสาททุกแห่ง                         กรรมการ 
3.184.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลปราสาททุกแห่ง                        กรรมการ 
3.184.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลปราสาททุกแห่ง        กรรมการ 
3.184.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลปราสาททุกแห่ง        กรรมการ 
3.184.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา เทศบาลต้าบลปราสาท                                  กรรมการ  
3.184.8  นายธีรยุทธ  เจรญิจิรโชคชัย     หัวหน้า กศน. ต้าบลปราสาท   กรรมการและเลขานุการ  
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       3.185 ต้าบลวังเหนือ   อ้าเภอบ้านด่าน  

3.185.1  ก้านันต้าบลวังเหนือ                                                           ประธานกรรมการ 
3.185.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังเหนือ                                              กรรมการ 
3.185.3  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาในต้าบลวังเหนือทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.185.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลวังเหนือทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.185.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลวังเหนือทุกแห่ง         กรรมการ 
3.185.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลวังเหนือทุกแห่ง         กรรมการ 
3.185.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลวังเหนือ                     กรรมการ  
3.185.8  ว่าที่ ร.ต. วีรยุทธ  คณะรัมย์  หัวหน้า กศน. ต้าบลวังเหนือ       กรรมการและเลขานุการ 
  
 

       อ้าเภอแคนดง  
 

       3.186 ต้าบลแคนดง อ้าเภอแคนดง  
3.186.1  ก้านันต้าบลแคนดง                                                            ประธานกรรมการ 
3.186.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแคนดง                                               กรรมการ 
3.186.3  นายกเทศมนตรีต้าบลแคนดง                                                           กรรมการ 
3.186.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลแคนดงทุกแห่ง                           กรรมการ 
3.186.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลแคนดงทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.186.6  ผู้อ้านวยการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลแคนดงทุกแห่ง          กรรมการ 
3.186.7  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลแคนดงทุกแห่ง          กรรมการ 
3.186.8  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  เทศบาลต้าบลแคนดง                                  กรรมการ 
3.186.9  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต้าบลแคนดง                     กรรมการ  
3.186.10 นางสาวสุจินต ์ แก้วประสิทธิ์  หัวหน้า กศน. ตา้บลแคนดง      กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 

       3.187 ต้าบลดงพลอง อ้าเภอแคนดง  
3.187.1  ก้านันต้าบลดงพลอง                                                         ประธานกรรมการ 
3.187.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลดงพลอง                                            กรรมการ 
3.187.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลดงพลองทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.187.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลดงพลองทุกแห่ง                      กรรมการ 
3.187.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลดงพลองทุกแห่ง       กรรมการ 
3.187.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลดงพลองทุกแห่ง       กรรมการ 
3.187.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลดงพลอง                   กรรมการ  
3.187.8  นายชุมพร  รอบแคว้น      หวัหน้า กศน. ต้าบลดงพลอง       กรรมการและเลขานุการ  
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       3.188 ต้าบลสระบัว  อ้าเภอแคนดง  
3.188.1  ก้านันต้าบลสระบัว                                                           ประธานกรรมการ 
3.188.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสระบัว                                              กรรมการ 
3.188.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลสระบัวทุกแห่ง                         กรรมการ 
3.188.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลสระบัวทุกแห่ง                       กรรมการ 
3.188.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลสระบัวทุกแห่ง        กรรมการ 
3.188.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลสระบัวทุกแห่ง        กรรมการ 
3.188.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลสระบัว                    กรรมการ  
3.188.8  นายชุมพร  รอบแคว้น        หัวหน้า กศน. ต้าบลสระบัว       กรรมการและเลขานุการ  
 
 

       3.189 ต้าบลหัวฝาย  อ้าเภอแคนดง  
3.189.1  ก้านันต้าบลหัวฝาย                                                           ประธานกรรมการ 
3.189.2  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหัวฝาย                                              กรรมการ 
3.189.3  ผู้อ้านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในต้าบลหัวฝายทุกแห่ง                          กรรมการ 
3.189.4  ผู้อ้านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในต้าบลหัวฝายทุกแห่ง                        กรรมการ 
3.189.5  ผู้อ้านวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในต้าบลหัวฝายทุกแห่ง         กรรมการ 
3.189.6  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาพื นฐานในต้าบลหัวฝายทุกแห่ง         กรรมการ 
3.189.7  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต้าบลหัวฝาย                     กรรมการ  
3.189.8  นางสาวสุธิดา อุพลรัมย์    หัวหน้า กศน. ต้าบลหัวฝาย          กรรมการและเลขานุการ  
 
 

           โดยให้คณะกรรมกำรระดับต ำบลมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส้ารวจ ติดตามเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในต้าบล 
2. ช่วยเหลือ ประสานงานให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในต้าบล  เพ่ือให้ได้ 

เข้าสู่การศึกษาขั นพื นฐาน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามแนวทางการเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นที่คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเห็นชอบ 

3. ช่วยเหลือให้เด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม 
4. รายงานการด้าเนินงาน และผลการด้าเนินงานต่อคณะกรรมการระดับอ้าเภอ 
5. เสนอรูปแบบการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นที่เหมาะสมกับ

บริบทเชิงพื นที่และกลุ่มเป้าหมาย ต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด    

 

 

 

 


