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 การประเมินเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ มติ กศจ.อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่                  
16/2562  เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  จํานวน 44  ราย และโดยอนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผานเกณฑการประเมิน จํานวน  17  ราย ปรับปรุง  20 ราย  ไมผาน 7  ราย  ทั้งนี้ สําหรับ                  
ผูที่ผลการประเมิน ปรับปรุง และไมผานเกณฑการประเมิน สพม.29 จะมีหนังสือแจงใหทานมารับขอสังเกต                                        
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
 

ท่ี ช่ือ -  สกุล ตําแหนง/โรงเรียน ผลการประเมิน 

1 นางจิรพรรณ  บั้งทอง ครูชํานาญการ ร.ร.มัธยมตระการพืชผล ไมกอนวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

2 นางบุษกร  วรรณโชติ ครูชํานาญการ ร.ร.ลือคําหาญวารินชําราบ ปรับปรุง 

3 นายสุวิจักขณ  ศรีทาบ ครูชํานาญการ ร.ร.ลือคําหาญวารินชําราบ ไมผานเกณฑการประเมิน 

4 นางสาวเดือนดารา  พลแสน ครูชํานาญการ ร.ร.ทุงเทิงยิ่งวัฒนา ไมกอนวันที่ 26 ตุลาคม 2561 

5 นางสุภาพร  คํานึง ครูชํานาญการ ร.ร.มวงสามสิบอัมพวันวิทยา ไมกอนวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

6 นายสวัสดิชัย  ใสเนตร ครูชํานาญการ ร.ร.ศรีเมืองวิทยาคาร ปรับปรุง 

7 นายบพิธ  หมั่นตะคุ ครูชํานาญการ ร.ร.สิรินธรวิทยานุสรณ ปรับปรุง 

8 นายปยฤกษ  บุญโกศล ครูชํานาญการ ร.ร.เขื่องในพิทยาคาร ไมผานเกณฑการประเมิน 

9 นางสาวลําดวน  บุญไชย ครูชํานาญการ ร.ร.ทาโพธิ์ศรีพิทยา ปรับปรุง 

10 นางสาวพุทธิดา  คําเนาว ครูชํานาญการ ร.ร.หนามแทงพิทยาคม รัชมัง
คลาภิเษก 

ไมผานเกณฑการประเมิน 

11 นายพรเจษฎ  นนทศิริ ครูชํานาญการ ร.ร.สิรินธรวิทยานุสรณ ปรับปรุง 

12 นางสาววาชินี  โคตรสมบัติ ครูชํานาญการ ร.ร.เขมราฐพิทยาคม ปรับปรุง 

13 นางสาวเวียงคํา  วงศคูณ ครูชํานาญการ ร.ร.บานไทยวิทยาคม ปรับปรุง 

14 นางพิม  สาธุพันธ  อีริคเซน ครูชํานาญการ ร.ร.เอือดใหญพิทยา ไมกอนวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

15 นางสาวปยวัฒน  มณีภาค ครูชํานาญการ ร.ร.โขงเจียมวิทยาคม ปรับปรุง 

16 นางกรรณิการ  แจงไพศาล ครูชํานาญการ ร.ร.วิจิตราพิทยา ปรับปรุง 

17 นางเกษรินทร  ประสาร ครูชํานาญการ ร.ร. นาโพธ์ิวิทยา ไมผานเกณฑการประเมิน 

18 นายหริศักด์ิ  พลตรี ครูชํานาญการ ร.ร.เขื่องในพิทยาคาร ไมกอนวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

19 นางลําไพ  จําปาศรี ครูชํานาญการ ร.ร.โคกสวางคุมวิทยานุสรณ ปรับปรุง 

20 นายมงคล  วรรณโสภา ครูชํานาญการ ร.ร.บุณฑริกวิทยาคาร ไมกอนวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
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ท่ี ช่ือ -  สกุล ตําแหนง/โรงเรียน ผลการประเมิน 

21 นางมะลิวัลย  เสนาใหญ ครูชํานาญการ ร.ร.มวงสามสิบอัมพวันวิทยา ปรับปรุง 

22 นางสาวอารีรัตน  ศรีระดา ครูชํานาญการ ร.ร.หวยขะยุงวิทยา ไมผานเกณฑการประเมิน 

23 นางสาวสุลักขณา  อุณวงศ ครูชํานาญการ ร.ร.นาจะหลวย ไมผานเกณฑการประเมิน 

24 นางสาวเยาวรัตน  สายโน ครูชํานาญการ ร.ร.เดชอุดม ปรับปรุง 

25 นายวิษณุ  มวนสูงเนิน ครูชํานาญการ ร.ร.มัธยมตระการพืชผล ไมกอนวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

26 นายวิรัช  จูมลี ครูชํานาญการ ร.ร.อุบลราชธานีศรีวนาลัย ไมผานเกณฑการประเมิน 

27 นางนิภาพร  บุญชิต ครูชํานาญการ ร.ร.กุดขาวปุนวิทยา ไมกอนวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

28 วาท่ี ร.ต.จันทรเพ็ง  อังฉกรรจ ครูชํานาญการ ร.ร.เขมราฐพิทยาคม 
 

ปรับปรุง 

29 นายยุทธนา  บุบผาพวง ครูชํานาญการ ร.ร.มัธยมตระการพืชผล ไมกอนวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

30 นางสาวอัญชลี  ศรีสมภพ ครูชํานาญการ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ อุบลราชธานี 

ปรับปรุง 

31 นายทองพูล  เกตุศักด์ิ ครูชํานาญการ ร.ร.ทุงศรีอุดม ปรับปรุง 

32 นางอุไรวรรณ  จันทรพวง ครูชํานาญการ ร.ร.ทุงเทิงยิ่งวัฒนา ไมกอนวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

33 นายนันทคม  เปนมงคล ครูชํานาญการ ร.ร.หกสิบพรรษาวิทยาคม 
อุบลราชธานี 

ไมกอนวันที่ผานการพัฒนากอนแตงต้ัง 
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562) 

34 นายวิมลรัตน  ทุมเมฆ ครูชํานาญการ ร.ร.บุณฑริกวิทยาคาร ปรับปรุง 

35 นายชยุต  โชติวุฒินันท ครูชํานาญการ ร.ร.โขงเจียมวิทยาคม ปรับปรุง 

36 นางสาวไขขวัญ  ชาปะวัง ครูชํานาญการ ร.ร.เดชอุดม ปรับปรุง 

37 นางปาณิสรา  รัฐสถาวร ครูชํานาญการ ร.ร.วารินชําราบ ไมกอนวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

38 นางสาวจรินทรญาดา  ปตไตร ครูชํานาญการ ร.ร.มัธยมตระการพืชผล ไมกอนวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

39 นางสาวแสงมณี  วงศคูณ ครูชํานาญการ ร.ร.ดอนมดแดงวิทยาคม ไมกอนวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

40 นางจิรภัทร  แจงธรรม ครูชํานาญการ ร.ร.มัธยมตระการพืชผล ไมกอนวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

41 นางสาวรัฐนภรณ  นาทอง ครูชํานาญการ ร.ร.สิรินธรวิทยานุสรณ ปรับปรุง 

42 นายสุรสิทธ์ิ  มณีสาย รองผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการ  
ร.ร.เขมราฐพิทยาคม 

ไมกอนวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

43 นายเช่ียวชาญ  โมฬีชาติ รองผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการ  
ร.ร.ทาโพธิ์ศรีพิทยา 

ไมกอนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 

44 นางสาวพชิรา  บุญปญญา รองผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการ  
ร.ร.วารินชําราบ 

ปรับปรุง 
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เนื่องจากมีกลุมมิจฉาชีพแอบอางเรียกรับเงินในการชวยเหลือการเล่ือนวิทยฐานะชํานาญพเิศษ   
ขอใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยาหลงเชื่อ   และแจงเบาะแสการกระทําผิดของกลุมมิจฉาชีพไดที่  
1. นางศิริญา  ถาวร     รองผูอํานวยการ สพม.29    มือถือ 081-265-9388 
2. นางขัตติยาภรณ  บาระมี   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบคุคล มือถือ 098-556-4141 

3. นางสาวชรินภรณ  ดอกดวง   นักทรัพยากรบคุคลชํานาญการพิเศษ   มือถือ 081-321-1231 

 


