ผอ.อนุบาลเกษียณ
28 ส.ค. 2558

ผอ.อนุบาลเกษียณ มุมข้าราชการ โดย ซี 12
มีเรื่องราวที่ติดค้างอยู่รายการหนึ่งคือการเกษียณของผู้อำนวยการโรงเรียนประเภทหนึ่งซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษ
าขั้นพื้นฐานของเด็กๆทั้งหลาย
นั่นคือผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล อันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมือง
ซึ่งแต่เดิมอาจจะมีเฉพาะในตัวจังหวัด แต่เดี๋ยวนี้ขยายไปในหลายอำเภอแล้ว
ปีนี้มี ผอ.ร.ร.อนุบาล เกษียณอายุถึง 72 คน กระจายกันไปทั่วประเทศดังนี้
1.นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ ผอ.ร.ร.อนุบาลพิบูลเวศม์ รายแรกนี้อยู่ใน กทม. 2.นายประมวล เบ็ดเสร็จ
ผอ.ร.ร.อนุบาลกระบี่ 3.นายเสกสรรค์ เห็นประเสริฐ ผอ.ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 4.นาย
ศราวุฒิ สุขประเสริฐ ผอ.ร.ร. อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กาญจนบุรี 5.นายสมพร ดอกลำเจียก
ผอ.ร.ร.อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) กาญจนบุรี
6.นายสะอ้าน ลุนพรหม ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลรัตน์ ขอนแก่น 7.นายบัณฑิต พันธุ์ปัทมา
ผอ.ร.ร.อนุบาลภูเวียง ขอนแก่น 8.นายสมหมาย นาควิเชียร ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดอุทยานนที ชลบุรี 9.นายทรงวุฒิ
ผสมทรัพย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี 10.นายวรวิทย์ แจ่มใส ผอ.ร.ร.อนุบาลบ้านเตาถ่าน ชลบุรี
11.นายสมจิตร เถื่อนยัง ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดสิงห์ฯ ชัยนาท 12.นายสามารถ อยู่ภักดี ผอ.ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ
13.นายดิลก กุลชูศักดิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลบ้านเขว้า ชัยภูมิ 14.นายทวีศักดิ์ ข่ายสุวรรณ ผอ.ร.ร.อนุบาลฮ่องลี่
(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) เชียงราย 15.นายทองพูน มาไกล ผอ.ร.ร.อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
16.นายนรินทร์ โภคสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ตราด 17.นายสถาพร ศรีม่วง
ผอ.ร.ร.อนุบาลนครนายก 18.นายสมศักดิ์ เพ็ชร์ประยูร ผอ.ร.ร.อนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) นครนายก 19.นายชูทรัพย์
ตงศิริ ผอ.ร.ร.อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ นครพนม 20.นายเกษม ศุภรานนท์ ผอ.ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา
21.นายวีระเดช เชื้อไชย ผอ.ร.ร.อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย นครราชสีมา 22.นายบุญส่ง เพ่งผล
ผอ.ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์ 23.นางสาวสุภาพร อนุตรพงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลท่าตะโก นครสวรรค์ 24.นายกฤช
ยอดทอง ผอ.ร.ร.อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) นครสวรรค์ 25.นายวีรศักดิ์ บินสะมะแอ
ผอ.ร.ร.อนุบาลนราธิวาส
26.นายสายสิน มาตา ผอ.ร.ร.อนุบาลชำนิ บุรีรัมย์ 27.นางวิบูลย์วรรณ หอมดวง ผอ.ร.ร.อนุบาลห้วยราช
บุรีรัมย์ 28.นายพเนาว์ นาคพงษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลโนนดินแดง บุรีรัมย์ 29.นายประมูล ปทุมซ้าย
ผอ.ร.ร.อนุบาลโซ่พิสัย บึงกาฬ 30.นายจิระ ภวังคะนันท์ ผอ.ร.ร.อนุบาลบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
31.นายวัชรพงศ์ สุภรณ์ไพจิต ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดบ้านสร้าง ปราจีนบุรี 32.นายจรูญ ล่องชุม
ผอ.ร.ร.อนุบาลยะรัง ปัตตานี 33.นายสมศักดิ์ เทพณรงค์ ผอ.ร.ร.อนุบาลพังงา 34.นายชาลี เอียดสกุล
ผอ.ร.ร.อนุบาล พัทลุง 35.นายกามเทพ ปัตโก ผอ.ร.ร.อนุบาลปากพะยูน พัทลุง

อีกครึ่งหนึ่งของผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลที่เกษียณอายุมีต่อวันพรุ่งนี้.
“ซี.12”
ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 27 สิงหาคม 2558

ผอ.อนุบาลเกษียณ (2) มุมข้าราชการ โดย ซี 12
ยังมีอีกจำนวนมากสำหรับข้าราชการครูระดับบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่ถึงคราวเกษียณอายุราชการต
อนสิ้นปีงบประมาณนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งมีหน้าที่วางพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็ก
ขอยกมาเฉพาะโรงเรียนอนุบาลต่อจากที่บอกไปแล้วเมื่อวานนี้คือ
36.นายแวว คำนนท์ ผอ.ร.ร.อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) พิจิตร 37.นายสุวรรณ ไตรพฤกษชาติ
ผอ.ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี 38.นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ 39.นายศิริวิทย์ วัฒนศักดิ์สุรกุล
ผอ.ร.ร.อนุบาลบรบือ มหาสารคาม 40.นายเกษม สิงห์สุพรรณ ผอ.ร.ร.อนุบาลวาปีปทุม มหาสารคาม
41.นายนิกร วงค์ช่าง ผอ.ร.ร.อนุบาลชื่นชม มหาสารคาม 42.นายทองสุข นิลภา
ผอ.ร.ร.อนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) แม่ฮ่องสอน 43.นายประกาศ สุวรรณหาญ ผอ.ร.ร.อนุบาลยโสธร
44.นายสระเกต มหิวรรณ ผอ.ร.ร.อนุบาลเลิงนกทา ยโสธร 45.นายคมศักดิ์ อิโน ผอ.ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด
46.นายเสน่ห์ โอฐกรรม ผอ.ร.ร.อนุบาลราชบุรี 47.นายอภิศักดิ์ พาณิชย์กุล ผอ.ร.ร.อนุบาลลพบุรี
48.นายวิทยา วิเชียรศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลสระโบสถ์ ลพบุรี 49.นายภานุรุจ ทรายสมุทร ผอ.ร.ร.อนุบาลห้างฉัตร ลำปาง
50.นายสวาท เกษณา ผอ.ร.ร.อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ลำปาง
51.นายสมบัติ ธนทรัพย์ทวี ผอ.ร.ร.อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ลำปาง 52.นายวิทยา พันธุ์เพ็ง
ผอ.ร.ร.อนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิทยาคาร) ศรีสะเกษ 53.นายสว่าง แร่ถ่าย ผอ.ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์ สกลนคร
54.นายเลอพงศ์ กางทอง ผอ.ร.ร.อนุบาลโพนนาแก้ว สกลนคร 55.นายวินิช ไตรโยธี ผอ.ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม
สกลนคร
56.นายจำลอง ดำอำไพ ผอ.ร.ร.อนุบาลมะนัง สตูล 57.นายทวน หนูโยม ผอ.ร.ร.อนุบาลควนกาหลง สตูล
58.นายสุรินทร์ สนเปี่ยม ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สมุทรปราการ 59.นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์ ผอ.ร.ร.
อนุบาลวัดเกาะใหญ่ (เลี้ยงล้อมอนุกูล) สมุทรสงคราม 60.นายเทพพิทักษ์ เมตตา ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว
สระแก้ว
61.นายชิษณุพงศ์ กอบแก้ว ผอ.ร.ร.อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ สระบุรี 62.นายสุชาติ พรสินชัย
ผอ.ร.ร.อนุบาลวังม่วง สระบุรี 63.นายฉลาด อินทร์เอี่ยม ผอ.ร.ร.อนุบาลบางระจัน สิงห์บุรี 64.นายสุธรรม ทิพพหา
ผอ. ร.ร.อนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) สุโขทัย 65.นายศิริวัตร บุญประสพ ผอ.ร.ร.อนุบาลสุรินทร์
66.นายสุริยะ บัวบาน ผอ.ร.ร.อนุบาลรัตนบุรี สุรินทร์ 67.นายสัมฤทธิ์ เจริญดี ผอ.ร.ร.อนุบาลหนองคาย
68.นายสมพร ทับสิน ผอ.ร.ร.อนุบาลแสวงหา อ่างทอง 69.นายถนอม บุปผาชาติ ผอ.ร.ร.อนุบาลเสนางคนิคม
(หนองทับม้า) อำนาจเจริญ 70.นายพิชัย อินทชัย ผอ.ร.ร.อนุบาลไชยวาน อุดรธานี 71.นายสิทธิศักดิ์ ชาติบุตร
ผอ.ร.ร.อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) อุทัยธานี 72.นายปัญญา สุขารมณ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลลานสัก อุทัยธานี
นอกจาก ผอ.ร.ร.อนุบาลแล้วยังมี ผอ.ร.ร.ประถมศึกษามากกว่า 1,500 คนที่เกษียณพร้อมกัน รวมทั้ง
ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 6 แห่งจาก 101 แห่งทั่วประเทศคือ

1.นายเกษม โสภา ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 84 ขอนแก่น 2.นายทองอินทร์ ศรีทอง ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 12
(บ้านนอก) เชียงใหม่ 3.นายปัญญา หรี่จินดา ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา44 (บ้านนนทรีย์) ตราด 4.นายประกอบ อินทนิล
ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) ราชบุรี 5.นางสาวเอมอร เพียรจริง ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 85 ลำปาง
6.นายสุบรรณ พลสามารถ ผอ.ร.ร.ไทยรัฐ–วิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์) หนองบัวลำภู
ผลงานของ ผอ.ทั้งหลายนี้ส่วนใหญ่ยังคงตรึงอยู่ในใจเด็กและผู้ปกครองเสมอ.
“ซี.12”
ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 28 สิงหาคม 2558

