
ลําดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ช่ือ สกุล

1 กําแพงเพชร อบต. วังแขม นาย ประกาศิต อิทธิการกุล

2 ขอนแก่น อบจ. ขอนแก่น น.ส. ญาณวีร์ ทศดร

3 ขอนแก่น อบจ. ขอนแก่น นาย อดิศักด์ิ ไชยพรม

4 ขอนแก่น ทน. ขอนแก่น น.ส. ชุตินธร หัตถหนม

5 ขอนแก่น ทน. ขอนแก่น นาง อมรพรรณ จรูญแสง

6 ขอนแก่น ทม. ชุมแพ น.ส. พนิดา เอ่ียมนูญ

7 ขอนแก่น ทม. ชุมแพ นาง ยุพิน เจริญรุ่งเรือง

8 ขอนแก่น ทต. หนองตูม น.ส. รัชดา หล้าสุด

9 ขอนแก่น ทต. หนองเรือ นาง บุญกร สีเบาะ

10 ขอนแก่น ทต. หนองเรือ น.ส. ผณิชสกุล บรรพโคตร

11 ขอนแก่น ทต. หนองเรือ นาง ระวิพิม วาโยบุตร

12 ขอนแก่น ทต. หนองเรือ นาง สุพัตรา แอมปัดชา

13 ขอนแก่น อบต. กุดขอนแก่น น.ส. พิจักรขณา กองภา

14 ขอนแก่น อบต. กุดขอนแก่น นาย สุทัศ สอนโส

15 ขอนแก่น อบต. เพ็กใหญ่ นาง เบญจมาศ โยกมา

16 ขอนแก่น อบต. ลอมคอม น.ส. ศิริลักษณ์ นาโสม

17 ชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ นาย ธนาวัฒน์ วงษ์ศิริ

18 ชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ นาง ลัชนันท์ ศรีบุรินทร์

19 ชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ นาง ลัดดาพร ศรีทองสุข

20 ชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ นาย วุฒิกษณ์ ก่อบุญ

21 ชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ นาย สมเดช ชอบอินทร์

22 ชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ นาย สิทธิพงษ์ ก้อนเงิน

23 ชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ นาง อุมาพร รองเมือง

24 ชัยภูมิ ทม. ชัยภูมิ นาย อาทิตย สาทา

25 ชัยภูมิ ทต. หนองบัวใหญ่ น.ส. ชนิกานต์ มีบุญ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งวและมาตรฐานวิทยฐานะ การสร้างข้อตกลงข้าราชการครู

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. (ใหม่)
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู การด าเนินการช่วงเปล่ียนผ่านให้ถูกต้อง

รุ่นท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 9 - 11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
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26 ชัยภูมิ ทต. หนองบัวใหญ่ นาง มยุรินทร์ เคนวิเศษ

27 ชัยภูมิ ทต. หนองบัวใหญ่ นาง วิภาดา ปัญญาวงค์

28 ชัยภูมิ ทต. หนองบัวใหญ่ นาง สมทรัพย์ มิตรชอบ

29 ชัยภูมิ ทต. หนองบัวใหญ่ นาง อรุณ กาวงษ์กลาง

30 ชัยภูมิ อบต. คูเมือง นาย เกียรติศักด์ิ บุญแสน

31 ชัยภูมิ อบต. คูเมือง นาง จุฑามาส ศิริกุล

32 ชัยภูมิ อบต. โป่งนก น.ส. ภัณฑิลา กาชัย

33 ชัยภูมิ อบต. ยางหวาย นาง น้ําค้าง ชัยศัตรา

34 ชัยภูมิ อบต. วังตะเฆ่ นาง นิรปิญญ์ สรภูมิ

35 ชัยภูมิ อบต. วังตะเฆ่ น.ส. สุชาดา ช่ืนชม

36 นครพนม ทม. นครพนม น.ส. จุติภรณ์ สุวรรณสาร

37 นครพนม ทม. นครพนม นาย นครินทร์ เหลือบุญชู

38 นครพนม ทม. นครพนม น.ส. นริชยา โกษาแสง

39 นครพนม ทม. นครพนม นาง ปรียาภรณ์ ศรีพิมพ์

40 นครพนม ทม. นครพนม น.ส. รัชนีกร ศรีนครชุม

41 นครพนม ทม. นครพนม น.ส. ลริศรา โพธ์ิวัฒน์

42 นครพนม ทม. นครพนม นาย วรกานต์ มีแวว

43 นครพนม ทม. นครพนม นาง วิไลวรรณ สังข์เกิด

44 นครพนม ทม. นครพนม น.ส. ศิริพร ภูสีเงิน

45 นครพนม ทม. นครพนม นาง ศิริพร วังริยา

46 นครพนม ทม. นครพนม นาง สมใจ อินธะนู

47 นครพนม ทม. นครพนม นาง สุกัญญา จันทร์แดง

48 นครพนม ทม. นครพนม นาง สุดวนิดา เหลือบุญชู

49 นครพนม ทม. นครพนม นาง สุนิสา มีนุ่น

50 นครพนม อบต. บ้านผ้ึง น.ส. ณัฏฐณิชา พลศรีดา
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51 นครพนม อบต. บ้านผ้ึง น.ส. มะลิวรรณ บุญทวี

52 นครราชสีมา ทต. ช่องแมว นาง ณัฐยา ศรีแก้ว

53 นครราชสีมา ทต. ช่องแมว นาง พันนิภา ฤทธ์ิไธสง

54 นครราชสีมา ทต. ช่องแมว น.ส. อรุณี เจียมใจ

55 บึงกาฬ ทต. หอคํา นาง เกษกนก จันทร์ภูงา

56 บึงกาฬ ทต. หอคํา นาง บุปผา สมเพ็ชร์

57 บึงกาฬ ทต. หอคํา นาย พูนศิลป์ จิระศรี

58 บึงกาฬ ทต. หอคํา นาย วิทยา จรัสแสงเจริญ

59 บุรีรัมย์ อบต. บ้านปรือ นาย ฐานิกร พูนแสง

60 พิจิตร อบต. บึงบัว นาง กนกพร ภักดีโต

61 พิจิตร อบต. บึงบัว น.ส. กัญญานัฐ คุณอโหนด

62 พิจิตร อบต. บึงบัว นาง จตุพร นวมพันธ์

63 พิจิตร อบต. บึงบัว นาง ชลกานต์ บัวชุม

64 พิจิตร อบต. บึงบัว น.ส. รัตน์ดา กุลน้อย

65 มหาสารคาม ทต. หนองกุง นาง จันทนี คํารังศรี

66 มหาสารคาม ทต. หนองกุง นาย พงษ์สิทธ์ิ พ่ึงตน

67 มหาสารคาม ทต. หนองกุง น.ส. พรรณพิไล พลเย่ียม

68 มหาสารคาม ทต. หนองกุง นาย สุทัศน์ โคตรศักด์ิ

69 ร้อยเอ็ด ทต. เกษตรวิสัย นาง ชัญญณัท หมอกสังข์

70 ร้อยเอ็ด ทต. เกษตรวิสัย น.ส. วรัญญา อุดมคํา

71 ร้อยเอ็ด ทต. เกษตรวิสัย น.ส. อาพรรณตรี กุลจันทร์

72 ร้อยเอ็ด ทต. โคกสูง นาง เกษร นาไชย

73 ร้อยเอ็ด ทต. โคกสูง น.ส. ญาณิศา วงษ์มิตร

74 ร้อยเอ็ด ทต. หนองฮี นาง ดวงมณี สีเหลือง

75 ร้อยเอ็ด ทต. หนองฮี น.ส. นัฐยา ฤทธิไชยสงค์
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76 ร้อยเอ็ด ทต. หนองฮี น.ส. รัตนสุดา สองศรี

77 ร้อยเอ็ด ทต. หนองฮี น.ส. ศิริพรรณ คําทองดี

78 ร้อยเอ็ด อบต. ดงคร่ังใหญ่ นาง กาญจนา กวยทอง

79 เลย ทต. เชียงกลม นาง โสภา บุดดา

80 เลย ทต. ท่าช้างคล้อง นาง กัลยานิษฐ์ คําลา

81 เลย ทต. ท่าช้างคล้อง น.ส. ปาหนัน แก้วพิภพ

82 เลย ทต. ท่าช้างคล้อง นาง ยุพเรศ โยปัททุม

83 เลย ทต. ท่าช้างคล้อง น.ส. อ้อมจันทร์ ภิรมย์ราช

84 เลย ทต. ผาอินทร์แปลง นาย กิตติบูรณ์ ชาทองยศ

85 เลย ทต. ผาอินทร์แปลง น.ส. สายทอง คําเรืองศรี

86 เลย ทต. ผาอินทร์แปลง น.ส. อังสนา สืบสายทอง

87 เลย อบต. กกสะทอน นาง จิรัสชยา คําสุข

88 เลย อบต. กกสะทอน นาง พรพิสัย ราศรีชัย

89 เลย อบต. กกสะทอน นาง พิไลวรรณ แสงแก้ว

90 เลย อบต. กกสะทอน น.ส. อรพิมพ์ ราชอาจ

91 เลย อบต. แก้วเมธี น.ส. พชศรี แสงเพชร

92 เลย อบต. โคกขม้ิน นาง จีระวัส ไหลน

93 เลย อบต. โคกขม้ิน นาง วงศา อุ่นแก้ว

94 เลย อบต. โคกงาม น.ส. จินันทิญา แถวอุทุม

95 เลย อบต. นาซ่าว นาง นิศารัตน์ ไชยรถ

96 เลย อบต. ผาน้อย น.ส. ปริชาติ หามณี

97 เลย อบต. ผาน้อย น.ส. พิภัทรดา จันทรัตน์

98 เลย อบต. ผาสามยอด นาย กิตติศักด์ิ ลือไธสง

99 เลย อบต. ผาสามยอด นาง เกยูร ศรีมหาพรม

100 เลย อบต. ผาสามยอด นาย นนธชา พิมพลทอง



ลําดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ช่ือ สกุล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งวและมาตรฐานวิทยฐานะ การสร้างข้อตกลงข้าราชการครู

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. (ใหม่)
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู การด าเนินการช่วงเปล่ียนผ่านให้ถูกต้อง

รุ่นท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 9 - 11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

101 เลย อบต. ผาสามยอด น.ส. ภัทรา ปัตตังทานัง

102 เลย อบต. ผาสามยอด นาง รุ่งทิพย์ ปานาราช

103 เลย อบต. ผาสามยอด น.ส. สิริภัทร บุญธรรม

104 เลย อบต. ผาสามยอด น.ส. สุนิสา สารีแก้ว

105 เลย อบต. ผาสามยอด นาง สุภาพร โง๊ะบุดดา

106 เลย อบต. ผาสามยอด นาง อาภาวรรณ ศรีผักผ่อง

107 เลย อบต. หนองง้ิว นาง ขวัญฉัตร นาวาเรือน

108 เลย อบต. หนองง้ิว นาง พิกุล พลซา

109 เลย อบต. หนองง้ิว น.ส. มนฤดี กิริซี

110 เลย อบต. หนองหญ้าปล้อง นาง นุชกร จําวงศ์

111 ศรีสะเกษ อบต. ทุ่ม น.ส. เจษฎา สุทาศรี

112 ศรีสะเกษ อบต. ทุ่ม น.ส. ทองปิภัสร์ ทองปัญญา

113 ศรีสะเกษ อบต. ล้ินฟ้า น.ส. โชติรส แก้ววรรณา

114 ศรีสะเกษ อบต. ล้ินฟ้า น.ส. ทักษพร ป้องเคน

115 ศรีสะเกษ อบต. ล้ินฟ้า นาง ปนิตา สิงห์สิทธ์ิ

116 ศรีสะเกษ อบต. ล้ินฟ้า นาง พรรณธิดา ชิณวงศ์

117 ศรีสะเกษ อบต. ล้ินฟ้า นาง ระพีพรรณ จุมพลศรี

118 ศรีสะเกษ อบต. ล้ินฟ้า นาง รัชนีย์ ไชยราช

119 สกลนคร อบจ. สกลนคร น.ส. กนกพรรณ แสนเสน

120 สกลนคร อบจ. สกลนคร นาย จิรพงษ์ ยุระพันธ์

121 สกลนคร อบจ. สกลนคร น.ส. ทิวาพร พรหมจอม

122 สกลนคร อบจ. สกลนคร น.ส. พรนิภา แก้วเงิน

123 สกลนคร อบจ. สกลนคร จ.อ. พิทักษ์ ศรีสวัสด์ิ

124 สกลนคร อบจ. สกลนคร น.ส. มลิดา ศรสําแดง

125 สกลนคร อบจ. สกลนคร น.ส. วิจิตรา วงศ์ประทุม



ลําดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ช่ือ สกุล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งวและมาตรฐานวิทยฐานะ การสร้างข้อตกลงข้าราชการครู

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. (ใหม่)
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู การด าเนินการช่วงเปล่ียนผ่านให้ถูกต้อง

รุ่นท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 9 - 11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

126 สกลนคร อบจ. สกลนคร น.ส. อารีรัตน์ เพ็งสีแดง

127 สกลนคร ทต. บงใต้ นาง ธิดารัตน์ ไวยารัตน์

128 สกลนคร ทต. บงใต้ นาง น้ําหวาน จูมจันทา

129 สกลนคร ทต. บงใต้ น.ส. นุชจรี โครินทร์พันธ์

130 สกลนคร ทต. บงใต้ นาย พิทักษ์ สาขามุละ

131 สกลนคร อบต. เจริญศิลป์ นาง ธิดาพร ดาบพิมพ์ศรี

132 สกลนคร อบต. เจริญศิลป์ น.ส. รัตนาวดี เพียรกล้า

133 สกลนคร อบต. เจริญศิลป์ นาย อนันต์ บุญหล้า

134 สุรินทร์ ทม. สุรินทร์ น.ส. ปเมธิตา เพชรนาม

135 หนองคาย อบต. แก้งไก่ น.ส. เชาวลักษณ์ ประเสริฐศรี

136 หนองคาย อบต. แก้งไก่ นาง พิมพ์จันทร์ วงสุวรรณ

137 หนองคาย อบต. พระบาทนาสิงห์ น.ส. สฎาภา รุ่งวิสัย

138 หนองคาย อบต. พระบาทนาสิงห์ น.ส. เสาวรัตน์ พระหะชา

139 หนองบัวลําภู อบต. นาคําไฮ นาย สุพิน หลุนบูชา

140 หนองบัวลําภู อบต. ป่าไม้งาม น.ส. วาสนา ภูขาว

141 หนองบัวลําภู อบต. หนองภัยศูนย์ นาง กนกกาญจน์ เปดี

142 หนองบัวลําภู อบต. หนองภัยศูนย์ นาง กรรนิการ์ จิตเจริญ

143 หนองบัวลําภู อบต. หนองภัยศูนย์ น.ส. ประนอม ยะรี

144 หนองบัวลําภู อบต. หนองภัยศูนย์ นาง สุนีภรณ์ ชิดปลัด

145 อุดรธานี ทน. อุดรธานี ส.อ. วิรัทธ์ิพล ไชยเพชรศิริ

146 อุดรธานี ทต. กู่แก้ว นาง โฉมฉาย แหล๊มี

147 อุดรธานี ทต. นิคมสงเคราะห์ นาย ธนินทร์ จงประเสริฐ

148 อุดรธานี ทต. นิคมสงเคราะห์ นาง นพรัตน์ โสภากุล

149 อุดรธานี อบต. ตานเลียน              น.ส. ฐิติรัตน์ โพธ์ิศรี

150 อุดรธานี อบต. ตานเลียน              พ.อ.อ.หญิง อลิศรา จันทรพานิช



ลําดับ จังหวัด หน่วยงาน สังกัด ช่ือ สกุล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งวและมาตรฐานวิทยฐานะ การสร้างข้อตกลงข้าราชการครู

การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. (ใหม่)
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู การด าเนินการช่วงเปล่ียนผ่านให้ถูกต้อง

รุ่นท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 9 - 11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

151 อุดรธานี อบต. นาข่า นาง พนมไพร อําพล

152 อุดรธานี อบต. นาดี น.ส. ชาริณี ณรงค์ชัย

153 อุดรธานี อบต. นาดี นาง ทิวา เชิดชู

154 อุดรธานี อบต. นาดี นาง ละมัย สาศรีรัตน์

155 อุบลราชธานี อบต. อ่างศิลา นาง ณัชชารีย์ พัฒน์ฐานันท์


