
                                                                                  

ล าดบั เลขประจ าตวัประชาชน ชื่อสกุล โรงเรียน ทีอ่ยู่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์

1 3130600072618 ว่าทีร่.ต.กมล  สาดศรี เบ็ญจะมะมหาราช kamon_knp@hotmail.com 081-8768528

2 3341300263751 นายพิชิต  กะมณี นารีนุกูล pkamanee@yahoo.com 086-2455074

3 3340100961918 น.ส.เอื้อมพร  สายเสมา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี thanyada_nice@hotmail.com 089-949-7650

4 5340890005093 นายพรพิชิต  ทองหมื่น หนองบ่อสามัคคีวิทยา pornpichit521@gmail.com 085-4037008

5 3340400203946 นายวิสันต์  อุ่นวงศ์ หนองขอนวิทยา sittisakozone@gmail.com 081-9663391

6 3342100016069 นายพนมเทพ สังขะวรรณ โพธิไ์ทรพิทยาคาร phanomthep@gmail.com 087-1065179

7 3340600052305 นายไพรวัลย์  แสนแดง ดงยางวิทยาคม saen_daeng@hotmail.co.th 080-7209281

8 3341800182742 นายสุรชัย โสภาพรม สว่างวีระวงศ์ Mr.surachai1@yahoo.com 081-8799650

9 3341400150941 ว่าทีร่.ต.บรรจง  ดอกอินทร์ อุบลราชธานีศรีวนาลัย moo8600@hotmail.com 086-2506307

10 3330101278235 นายธีระพล พยัคฆพล นารีนุกูล 2 Phayakkapol81@gmail.com 087-4579143

11 3720400196016 นายสุกิจ จันทบาล ศรีคูณวิทยบัลลังก์ Sukitchantaban@gmail.com 087-9387051

12 3409900620322 ว่าทีร่.ต.เรืองยศ ธนาธิบดี เอือดใหญ่พิทยา Thanathibodee@gmail.com 080-1531951

13 3330400896747 นายองอาจ จูมสีมา ทุง่ศรีอุดม aongarj700@gmail.com 089-5793623

14 3349900533731 นายวสุธา ปวะบุตร หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี wpubon@gmail.com 085-6016649

บัญชีรายชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน

ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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15 3341500525288 นายประยูร ใจภักดี เชียงแก้วพิทยาคม Prayoon.angsila@gmail.co 083-1278164

16 3330800364343 นายไพศาล พรหมภา นาจิกพิทยาคม  phaisan_pp@hotmail.com 081-7254219

17 3341600767852 นายสมัย  บุตรภักด์ิ หัวตะพานวิทยาคม  samai_809@hotmail.com 081-5793183

18 3310400725110 นายดุริยะ จันทร์ประจ า นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก chanpracham@yahoo.co.th 087-2474949

19 3341501194412 นายอชิระ วิริยสุขหทัย ปลาค้าววิทยานุสรณ์ oompook606@gmail.com 087-2456938

20 3341600647547 นายณรงค์ศักด์ิ ธรรมรักษ์ นาเวียงจุลดิศวิทยา Narongsak2524@gmail.com 091-8343236

21 3340500655911 นายสมเกียรติ สมคิด  โนนสวางประชาสรรค์ somkiatsomkid@gmail.com 090-2897511

22 3340500456323 นายวสันต์ นวลอินทร์ เสียมทองพิทยาคม thanyada_nice@hotmail.com 081-2041472

23 3341600908316 นายสิทธิชัย กองเพียร อ านาจเจริญพิทยาคม kongpien2009@gmail.com 081-9630408

24 3349900183268 นายภูวดล  ไชยชนะ โนนกุงวิทยาคม puwadon44@gmail.com 081-2823729

25 3341200031212 นายเทคนิค เรืองแสน ขุมค าวิทยาคาร tech01.nicnic@gmail.com 092-6724778

26 3340500244300 ว่าทีร้่อยโท วิเศษ  แก้วมีศรี มัธยมตระการพืชผล wisatekaew@gmail.com 081-9555499

27 3349800241088 นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ หนามแท่งพิทยาคมฯ  yutjii@gmail.com 089-7221471

28 3320101114259 นายทรงยุทธ ด้ามทอง นาส่วงวิทยา  yut_222@windowslive.com 087-2552518

29 3340400826064 นายวิเชียร แสงศรี กุดข้าวปุน้วิทยา sangsri_2506@hotmail.com 080-1675252

30 3340100647610 นายพิศาล จันทป ลืออ านาจวิทยาคม pisarn38@gmail.com 089-8449479

31 3349900276878 นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ สร้างนกทาวิทยาคม wuttichair.9882@gmail.com 087-0019882

32 3340400043272 นายวสันต์ มรกตเขียว ปทุมพิทยาคม moragotkeaw.wasun@gmail.com 089-4283994

33 3341100591836 นายถนอม หลุมทอง พะลานวิทยาคม thanorm_.07@hotmail.co.th 081-5471345

34 3341901436731 นายบุญธรรม   กล้าหาญ ห้วยขะยุงวิทยา alway66@gmail.com  086-4613190
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35 3330300217287 นายประดิษฐ์  พันยา มัธยมแมด kudit42@gmail.com 045-422186

36 3341100102452 นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ ชานุมานวิทยาคม supan.p@Hotmail.co.th 089-3556178

37 3341800261413 นายสุเมธ  หน่อแก้ว น้ าปลีกศึกษา  Sumat.nk@gmail.com 081-8786366

38 3350400552070 นายวิเชียร พลพวก บ้านไทยวิทยาคม wichian.p18@gmail.com 081-8797183

39 3120300333190 นายมนัส โฉมฉลวย โดมประดิษฐ์วิทยา manasss2503@gmail.com 085-7685797 

40 3349900281065 นายกิติศักด์ิ กุมภรัตน์ สิรินธรวิทยานุสรณ์  kitisak.kum2504@gmail.com 087-2463219

41 3250100124821 นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ดอนมดแดงวิทยาคม prachakpong@gmail.com 089-7194829

42 3409900656009 นายพินันท์  ปรัชญานุวัตร ค าเขื่อนแก้ววิทยาคม Pinun.bu@gmail.com 086-8693415

43 3490200122071 นายวีระศักด์ิ  เอกศรี เขมราฐพิทยาคม eksri_v@hotmail.com 089-4244438

44 3341500729185 นายชาคริต  พิมพ์หล่อ โขงเจียมวิทยาคม thanyada_nice@hotmail.com 082-3783555

45 3349900714263 นายไพฑูรย์  ครองยุทธ เขื่องในพิทยาคาร benjanamphan_999@hotmail.com 081-8791213

46 3659900412973 นายอรรถจิตร  เกษน้อย สหธาตุศึกษา att-chit@hotmail.com 081-9649138

47 3340100922963 นายนรเชฐ์  เบ้าทอง ชีทวนวิทยาสามัคคี nor1pig@gmail.com 094-0947874

48 3620100018075 นายไพรินทร์  ภานานันท์ เก่าขามวิทยา pairin9982@hotmail.com 089-9495134

49 3340800096993 นายสุรชัย  พันโสรี เดชอุดม thanyada_nice@hotmail.com 081-7251718

50 3340700487575 นายทวี  แสงสุข นากระแซงศึกษา Thawee-s@hotmail.com 081-9555835

51 5340100042137 พ.อ.อ.ถาวร  ค าจุมพล ท่าโพธิศ์รีพิทยา thanyada_nice@hotmail.com 089-8484377

52 3341501370342 นายสมัคร  วนาสน ทุง่เทิงยิ่งวัฒนา romthera.18@gmail.com 081-9663297

53 3340700041526 นายปัญจพล  โคตรคันทา สะพือวิทยาคาร panjapon.tom1@gmail.com 081-2660472

54 3341100594134 นายเอกสิทธิ ์ ส่องแสง เกษมสีมาวิทยาคาร ekkasit@hotmail.com 089-2814402
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55 5349900011374 นายจงศักด์ิ  อุทธามนตรี ตาลสุมพัฒนา jongsak13@gmail.com   089-4250055

56 3349800123522 นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง นาจะหลวย chalermyuth.p@gmail.com 087-4424794

57 3340700723015 นายบัณฑิต  พลอาษา ดงสว่างวิทยา Bandit-music@hotmail.com 085-2193949

58 3340700295498 นายประถมชัย  ทุมเมฆ น้ ายืนวิทยา warintornpww@gmail.com 089-8651029

59 3349900648414 นายเชาวลิต  ขัมภรัตน์ บุณฑริกวิทยาคาร chawarit1956@gmail.com 081-7897311

60 3341000217932 นายกิติณรงค์  มาสงค์ นาโพธิว์ิทยา masong2515@gmail.com 098-1608232

61 3349900697466 นายพิทักษ์  บุญยอ อ่างศิลา thanyada_nice@hotmail.com 086-2622338

62 3341100735366 นายสุรพล  ภูสิธานันท์ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา surapon919@hotmail.co.th 087-2215736

63 3341400343218 นายถนอม  บรรลุศิลป์ ศรีน้ าค าศึกษา Thanom1230@gmail.com 086-8714249

64 3341600655990 นายเฉลิมเกียรติ  แก้วกนก ไผ่ใหญ่ศึกษา thanyada_nice@hotmail.com 089-2868385

65 3349900962992 นายนพรัตน์  ทองแสง ลือค าหาญวารินช าราบ noparatthong2289@gmail.com 081-9765961

66 5349890004001 นายศิวฤทธิ ์ สุตะพันธ์ วารินช าราบ siwarit272500@gmail.com 081-9676337

67 3341900174687 นายอภิชาต  ทองแจ่ม วิจิตราพิทยา thanyada_nice@hotmail.com 081-9558099

68 3340200287470 นายบุญเหล็ง เจริญลอย ศรีเมืองวิทยาคาร thanyada_nice@hotmail.com 089-8471469

69 3349900931141 นายบรรพต  ประมวล ส าโรงวิทยาคาร thanyada_nice@hotmail.com 080-8082889

70 3341600710893 นายทองเสาร์  แก้วหลวง โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ thanyada_nice@hotmail.com 098-7504589 

71 3340500285952 นายนพรัตน์  ขจัดมลทิน พังเคนพิทยา thanyada_nice@hotmail.com 089-5856942

72 3341600289632 นายไพฑูรย์  ขันแก้ว อ านาจเจริญ thanyada_nice@hotmail.com 089-6111730

73 3340101254662 นายรัศมี  ถิ่นขาม คึมใหญ่วิทยา thanyada_nice@hotmail.com 081-725-6794

74 3331400146510 นายจ ารัส  โสภา นาวังวิทยา thanyada_nice@hotmail.com 081-9666241
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75 3341300208530 นายบุญลือ  โกมลศรี นายมวิทยาคาร haruethai11@gmail.com 087-2393634

76 3340600163131 นายนิยม  รักพรม ปทุมราชวงศา thanyada_nice@hotmail.com 081-5471205

77 3101203569088 นายสุรเชษฐ์  บุตรพรหม ลือวิทยาคม sura22chat@gmail.com 045-554636

78 5340400099592 นายประเสริฐ  ครองยุติ พนาศึกษา prasert9592@gmail.com 087-4717247

79 3341600014749 นายสุมิตร  เรืองบุตร เสนางคนิคม thanyada_nice@hotmail.com 084-8317726

80 3410100522221 นายสุดที่รัก พลูทรัพย ์วะจีประศรี ศรีเจริญศึกษา amstel_2517@hotmail.com 095-1693485

81 3420901163628 นายธ ารงค์   วิเศษรอด จิกดู่วิทยา weesatrong@gmail.com 085-7733695

สร้าง password ให้

ส่งเข้า mail ผอ.
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password

a3340

บัญชีรายชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน

ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
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ไม่มีเบอร์โทรใช้เบอร์เขต

13 หลักผิดแก้ไขแล้ว
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