
ทัง้น้ี
ไมก่่อนวันที่

1 นางสาวอาทิตยา ดัชถยุาวัตร ครู คศ.1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ภาษาไทย ครูช านาญการ 2 พฤษภาคม 2562

2 นางอรุณรัตน ์พลหาญ ครู คศ.1 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ฟิสิกส์ ครูช านาญการ 10 พฤษภาคม 2562

3 นางสุรีย์พร สายวารีรัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนโนนแทน่พทิยาคม สาขาชีววิทยา ครูช านาญการ ๑๔ พฤษภาคม 2562

4 นายบญุเล้ียม โทขันธ์ ครู คศ.1 โรงเรียนรัตนบรีุ งานเกษตร ครูช านาญการ 1๗ พฤษภาคม  2562

5 นางสาววณิชชิศา เข็มทอง ครู คศ.1 โรงเรียนศีขรภมูิพิสัย บรรณารักษ์ ครูช านาญการ 22 พฤษภาคม 2562

6 นางสาวดุษฎีภรณ์ พมิพน์้อย ครู คศ.1 โรงเรียนศีขรภมูิพิสัย งานเกษตร ครูช านาญการ 24 พฤษภาคม 2562

7 นางสุดารัตน ์บตุรดี ครู คศ.1 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วทิยาศาสตร์ทั่วไป ครูช านาญการ 6 มิถุนายน 2562

8 นายภทัรพงศ์ ใยชวด ครู คศ.1 โรงเรียนหนองแวงวทิยาคม สังคมศึกษาฯ ครูช านาญการ 7 มิถุนายน 2562

9 นายดรุษกร แหวนวงษ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวังข่าพัฒนา พลศึกษา ครูช านาญการ 7 มิถุนายน 2562

10 นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ ครู คศ.1 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ภาษาอังกฤษ ครูช านาญการ 7 มิถุนายน 2562

11 นายโสภณิ ผลเจริญ ครู คศ.1 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ พลศึกษา ครูช านาญการ 10 มิถุนายน 2562

12 นายทรงศักด์ิ บาอินทร์ ครู คศ.1 โรงเรียนศีขรภมูิพิสัย คณิตศาสตร์ ครูช านาญการ 10 มิถุนายน 2562

๑๓ นางปยินชุ เงางาม ครู คศ.1 โรงเรียนศีขรภมูิพิสัย คณิตศาสตร์ ครูช านาญการ 10 มิถุนายน 2562

๑๔ นายเจษฎา นากดี ครู คศ.1 โรงเรียนแร่วิทยา งานเกษตร ครูช านาญการ 27 มิถุนายน 2562

15 นางสาวบัวจมุแสน ตนตรง ครู คศ.1 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา เคมี ครูช านาญการ 2 กรกฎาคม 2562

ตามมตกิารประชมุ กศจ.สุรินทร์ ในการประชมุครั้งที ่12/2562 เมือ่วันที ่23 ธนัวาคม 2562 
มมีตอินุมตัใิหข้า้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษามวีิทยฐานะช านาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552

จ านวน 25  ราย

ที่ ชือ่ - สกุล

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 33

ต าแหน่ง/รับเงินเดือนอันดับ โรงเรียน สาขา ใหม้วีิทยฐานะ
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16 นายวสันต์ จันทร์โทวงศ์ ครู คศ.1 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา พลศึกษา ครูช านาญการ 2 กรกฎาคม 2562

17 นางอมรรัตน ์ พรมมี ครู คศ.1 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ครูช านาญการ 5 กรกฎาคม 2562

18 นายธีรนนัท์  นามเสริมศรี ครู คศ.1 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ครูช านาญการ 5 กรกฎาคม 2562

19 นางสุจาริณี  แสงจันทร์ ครู คศ.1 โรงเรียนรามวทิยา รัชมังคลาภิเษก สังคมศึกษาฯ ครูช านาญการ 2 กรกฎาคม 2562

20 นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี ครู คศ.1 โรงเรียนรามวทิยา รัชมังคลาภิเษก สุขศึกษาและพลศึกษา ครูช านาญการ 8 กรกฎาคม 2562

21 นางสาวปราณี ศรีพงษ์ชัย ครู คศ.1 โรงเรียนพนาสนวิทยา ชีววิทยา ครูช านาญการ 12 กรกฎาคม 2562

22 นางสาวกนกวรรณ  เหลาค า ครู คศ.1 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม เคมี ครูช านาญการ 26 กรกฎาคม 2562

23 นายนภา  ปญุยะสาร ครู คศ.1 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ดนตรี ครูช านาญการ 30 กรกฎาคม 2562

24 นายสิทธิชัย  นมิิตรรัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา ครูช านาญการ 30 กรกฎาคม 2562

25 นางวรานษิฐา  รัตนพันธ์ ครู คศ.1 โรงเรียนพระแก้ววิทยา ภาษาไทย ครูช านาญการ 2 สิงหาคม 2562

ทั้งนี ้สามารถส่งเอกสารดังกล่าวได้ต้ังแต่บดันีเ้ปน็ต้นไป จนถึงวันที่  6 มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานบคุคล สพม.33

ขอใหข้้าราชการครูฯ ท่ีมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ด าเนนิการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการจัดท าบญัชีรายละเอียดแนบท้ายค าส่ังฯ 
ดังนี้1. ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน ๑ ฉบบั
2. ส าเนาปริญญาบตัรและใบแสดงผลศึกษา (Transcript) ต้ังแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อย่างละ ๑ ชุด


