บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด สพม.29 ที่ขอเข้ำรับกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ รุ่นที่ 38 วันที่ 25 - 28 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเนวำด้ำคอนเวนชั่น
ชื่อ

สกุล

1

นาย เนาวรัตน์

แก้วเลื่อน

ครู

โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม

080-1619719

2

นาย ผดุงศักดิ์

ไกลกล

ครู

โรงเรียนสาโรงวิทยาคาร

085-6089928

3

นาย เลิศศักดิ์

จันทรักษา

ครู

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

086-2624817

4

นาย ไมตรี

สมชัย

ครู

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

081-5795175

5

นาง ณัฏฐณิชา

สารการ

ครู

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม

091-8349585

6

นาง มณัสนันท์

ปัดไชยสง

ครู

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

093-4524095

7 จ่าสิบตรี วิภูชัย

คาแดง

ครู

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์

089-7209276 เพิ่มเติม 25/5/61

8 นางสาว ชลลดา

อุทธา

ครู

โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์

089-4949700 เพิ่มเติม 25/5/61

9 นางสาว อัญชลี

ศรีสมภพ

ครู

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

086-2652211 เพิ่มเติม 25/5/61

10 นางสาว วิภาดา

สายสรรพมงคล ครู

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

081-7494133 เพิ่มเติม 25/5/61

11 นาย สนอง

ถมหิรัญ

ครู

โรงเรียนสาโรงวิทยาคาร

088-5844123 เพิ่มเติม 25/5/61

12 นางสาว เกษรินทร์

ประสาร

ครู

โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา

098-5959940 เพิ่มเติม 25/5/61

13 นางสาว ธนพร

อินทนาม

ครู

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

085-3025083 เพิ่มเติม 28/5/61

14 นาย วีระยุทธ

เดชพันธ์

ครู

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

099-0691118 เพิ่มเติม 1/6/61

15 นางสาว ภัทริน

คูณราการ

ครู

โรงเรียนเดชอุดม

080-1619066 เพิ่มเติม 1/6/61

16 นาย จรรยา

ขนทอง

ครู

โรงเรียนเดชอุดม

084-6050158 เพิ่มเติม 1/6/61

17 นาย สวัสดิชัย

ใสเนตร

ครู

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

086-2311105 เพิ่มเติม 1/6/61

18 นางสาว แจ่มละมัย

โจระสา

ครู

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

085-4903716 เพิ่มเติม 5/6/61

19 นางสาว มณีนุช

มั่นยืน

ครู

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

088-5899231 เพิ่มเติม 5/6/61

20 นาย อนุสรณ์

ฤกษ์บางพลัด

ครู

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

083-7493760 เพิ่มเติม 5/6/61

21 นาง วิมลรัตน์

ทุมเมฆ

ครู

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

081-0642283 เพิ่มเติม 5/6/61

22 นาย ธีรวัฒน์

เนินทราย

ครู

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

091-8326312 เพิ่มเติม 5/6/61

23 นางสาว กฤติยาณี

เจริญลอย

ครู

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

089-7940149 เพิ่มเติม 5/6/61

24 นาง สุภัค

ถนอมพันธ์

ครู

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

081-3903994 เพิ่มเติม 5/6/61

25 นางสาว รัตติยา

นามวา

ครู

โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา

087-2410275 เพิ่มเติม 5/6/61

26 นาง ณัฏฐ์วารี

แสนทวีสุข

ครู

โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา

089-2832916 เพิ่มเติม 5/6/61

27 นาย จักฤษณ์

สุราไพ

ครู

โรงเรียนวารินชาราบ

086-2392431 เพิ่มเติม 5/6/61

ลำดับที่

คำนำหน้ำ

ตำแหน่ง

โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

หมำยเหตุ

บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด สพม.29 ที่ขอเข้ำรับกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ รุ่นที่ 38 วันที่ 25 - 28 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเนวำด้ำคอนเวนชั่น
ลำดับที่

คำนำหน้ำ

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

หมำยเหตุ

28 นางสาว อารีรัตน์

ศรีละดา

ครู

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

084-8318871 เพิ่มเติม 6/6/61

29 นาย ดนูชัย

มงคล

ครู

โรงเรียนนาวังวิทยา

098-3264789 เพิ่มเติม 6/6/61

