
ล ำดบัที่ ค ำน ำ เลขประจ ำตวั ต ำแหน่ง ว/ด/ป ที่เข้ำ ว/ด/ป ที่เข้ำ

หน้ำช่ือ ช่ือ สกุล ประชำชน ว/ด/ป/เกิด วุฒกิำรศกึษำ คณะ/สำขำ สถำบันที่จบ ปัจจุบัน ด ำรงต ำแหน่ง ระดบั เงินเดอืน รับรำชกำร

(13 หลัก)

1 นางสาว นฤมล เหลอืบญุชู 3489900110529 4/8/2505 ปริญญาโท รฐัศาสตร์ ม.รามค าแหง นกับริหารงานทอ้งถ่ิน 10/1/2554 กลาง 54,090   17/6/2528

2 วา่ง รองปลดัเทศบาล ตน้

3 นาง ณัชชา วงษจ์  าปา 3480600142117 10/10/2519 ปริญญาโท รปม. ม.มหาสารคาม นกับริหารงานทั่วไป 3/7/2560 ตน้ 30,790   13/5/2548

4 นาง รวิสรา องัครุฑ 3480100235825 10/6/2519 ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ สถาบนัราชภฏัอดุรธานี นกับริหารงานทั่วไป 3/8/2553 ตน้ 26,980   1/8/2551

5 นาง นนัทน์ภสั ภผูาใจ 3480700139614 22/4/2520 ปริญญาตรี ครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัสกลนคร นกัวิชาการศกึษา 2/11/2552 ชก. 29,110   1/11/2548

6 นาง ณิชตญา หมูวงศ์ 3480600254713 15/4/2520 ปริญญาตรี รฐัศาสตร์ ม.สโุขทยัธรรมาธิราช นกัจดัการงานทั่วไป 16/8/2555 ชก. 29,680   16/4/2547

7 นาย อทุยั หลอดค า 3341100529944 21/5/2523 ปริญญาโท รปม. ม.ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา นกัทรพัยากรบคุคล 1/4/2556 ชก. 28,560 1/12/2547

8 พนัจา่เอก เชษฐา จ๋ิวจิง้หรีด 4311200005309 25/5/2526 ปวท. ชา่ง รร.ชมุพลทหารเรือ เจา้พนกังานปอ้งกนัฯ 1/5/2561 ปง. 22,760   20/4/2547

9 นาย ณัฐวฒัน์ ค  าเรือน 1480600128215 18/6/2538 ปวส. คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ วิทยาลยัการอาชีพนาแก เจา้พนกังานธุรการ 1/6/2562 ปง. 12,220   1/2/2561

10 นาง สรุีรตัน์ ชาเทราช 3480700278576 3/9/2516 ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มรภ.สวนดสุติ ครู 16/11/2554 คศ.1 24,870   16/11/2554

11 นาง แสงดาว โสมศรีแพง 3460100692401 1/9/2520 ปริญญาโท บริหารการศกึษา ม.นครพนม ครู 16/11/2554 คศ.1 24,290   16/11/2554

12 วา่ง ครู

13 นาง ละอองดาว บวัชมุ 3480700104292 23/2/2515 ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มรภ.สวนดสุติ ครู 15/12/2557 คศ.1 20,910   15/12/2557

14 นาง วิลาวลัย์ นกับญุ 3480700131818 20/4/2504 ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มรภ.สวนดสุติ ครู 15/12/2557 คศ.1 20,040   15/12/2557

15 นาง เบญจมาต พอ่บ ารุง 3480700280945 24/04/2523 ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มรภ.สวนดสุติ ครู 15/12/2557 คศ.1 20,440   15/12/2557

16 นาง พนูทอง คณุอนงค์ 3480700158741 16/7/2506 ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มรภ.สวนดสุติ ครู 1/2/2559 ครูผูช้ว่ย 19,920   1/2/2559

ท ำเนียบพนักงำนเทศบำลต ำบลพระซอง

อ ำเภอนำแก จงัหวัดนครพนม

ข้อมูลบุคคล กำรศกึษำ กำรปฏิบัตริำชกำร



ล ำดบัที่ ค ำน ำ เลขประจ ำตวั ต ำแหน่ง ว/ด/ป ที่เข้ำ ว/ด/ป ที่เข้ำ

หน้ำช่ือ ช่ือ สกุล ประชำชน ว/ด/ป/เกิด วุฒกิำรศกึษำ คณะ/สำขำ สถำบันที่จบ ปัจจุบัน ด ำรงต ำแหน่ง ระดบั เงินเดอืน รับรำชกำร

(13 หลัก)

17 วา่ง ผอ.กองคลงั ตน้

18 วา่ง หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลงั ตน้

19 นางสาว พิไลพร พรมบตุร 5480100023379 5/6/2521 ปริญญาโท รปม รามค าแหง หวัหนา้ฝ่ายพฒันารายได้ 1/12/2554 ตน้ 30,790   3/11/2546

20 วา่ง นกัวิชาการคลงั ปก./ชก.

21 นางสาว เขมขจี ฉตัรโชค 3480500008605 27/2/2516 ปวส. การบญัชี ร.ร.เอ็น-เทคอินเตอรเ์นชั่นแนลฯ จพง.จดัเก็บรายได้ 15/10/2558 ชง. 22,040   1/8/2546

22 นางสาว กิตตยิา จ าใจ 1489900202664 7/10/2537 ปวส. การบญัชี วิทยาลยัเทคโนโลยีชลบรุบีรหิารธุรกิจ จพง.การเงินและบญัชี 16/12/2563 ปง. 13,230   20/7/2560

23 วา่ง จพง.พสัดุ ปง./ชง.

24 นาย ธนฤูทธ์ิ แกว้มณีชยั 3480600129641 11/10/2519 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สถาบนัราชภฏัสกลนคร นกับริหารงานชา่ง 2/3/2552 ตน้ 29,680   1/7/2540

25 วา่ง วิศวกรโยธา ปก./ชก.

26 นาย สายทอง อทุยัแสง 3460500381268 31/10/2525 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สถาบนัราชภฏัสกลนคร นายชา่งโยธา 21/1/2554 ปง. 17,880   20/1/2549

27 นาย ฉตัรเพชร ค าเรือน 1480500161733 6/7/2536 ปวส. คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ วิทยาลยัการอาชีพนาแก เจา้พนกังานธุรการ 16/4/2564 ปง. 11,690   3/2/2563

28 วา่ง ผอ.กองสาธารณสขุฯ ตน้

29 วา่ง หน.ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุ ตน้

30 นางสาว ธิพรพรรณ พึ่งตน 1499900212686 1/12/2538 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร ์(รงัสติ) นกัวิชาการสาธารณสขุ 1/9/2563 ปก. 15,060   1/9/2563

31 นางสาว กลัญาณี ปาปะ 1480200002044 7/2/2527 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร ์(สกลนคร) เจา้พนกังานธุรการ 1/8/2557 ชง. 16,570   1/8/2557

อ ำเภอนำแก จงัหวัดนครพนม

ข้อมูลบุคคล กำรศกึษำ กำรปฏิบัตริำชกำร

ท ำเนียบพนักงำนเทศบำลต ำบลพระซอง



ล ำดบัที่ ค ำน ำ เลขประจ ำตวั ต ำแหน่ง ว/ด/ป ที่เข้ำ ว/ด/ป ที่เข้ำ

หน้ำช่ือ ช่ือ สกุล ประชำชน ว/ด/ป/เกิด วุฒกิำรศกึษำ คณะ/สำขำ สถำบันที่จบ ปัจจุบัน ด ำรงต ำแหน่ง ระดบั เงินเดอืน รับรำชกำร

(13 หลัก)

32 วา่ง ผอ.กองวชิาการและแผนงาน ตน้

33 จา่สบิตรี เดชนิพล จรบรุมย์ 3450800137559 16/3/2525 ปริญญาโท นิตศิาสตร์ ม.รามค าแหง หวัหนา้ฝ่ายแผนและงบประมาณ 1/7/2563 ตน้ 31,340   1/4/2546

33 พนัจา่เอก สกิุจ ชาลเีครือ 3421000079482 3/8/2513 ปริญญาโท นิตศิาสตร์ ม.รามค าแหง นิตกิร 1/10/2553 ชก. 33,000   1/2/2550

34 นาย จกัรพงษ์ หลา้สพุรม 1489900158533 11/12/2535 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรฯ์ ม.มหาสารคาม นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 1/8/2561 ปก. 15,840   1/8/2561

35 นางสาว นยันา ศรีนา 1480700088461 31/12/2532 ปริญญาตรี คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ ม.ราชภฏัสกลนคร จพง.ธุรการ 1/2/2563 ปง. 12,730   1/2/2561

36 นางสาว วิมลรตัน์ วงคห์นายโกฎ3480700074237 21/10/2521 ปริญญาโท บธม. ม.รามค าแหง นกับริหารงานสวสัดกิารสงัคม 1/6/2560 ตน้ 33,000   16/1/2549

37 วา่ง หวัหนา้ฝ่ายพฒันาชมุชน ตน้

38 นาย วีรศกัดิ์ หะตงิ 3470101193620 25/5/2525 ป.ตรี วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครพนมนกัพฒันาชมุชน 1/8/2557 ปก. 17,290   1/8/2557

39 วา่ง นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.

ข้อมูลบุคคล กำรศกึษำ กำรปฏิบัตริำชกำร

ท ำเนียบพนักงำนเทศบำลต ำบลพระซอง

อ ำเภอนำแก จงัหวัดนครพนม



ล ำดบัที่ ค ำน ำ ช่ือ สกุล เลขประจ ำตวั ว/ด/ป/เกิด วุฒกิำรศกึษำ คณะ/สำขำ สถำบันที่จบ ต ำแหน่งที่จำ้ง ว/ด/ป ที่จำ้ง ค่ำจำ้ง

หน้ำช่ือ ประชำชน ตำมต ำแหน่ง (บำท)

(13 หลัก)

1 นาย บญุทนั เขตนคร 3480700369315 13/5/2511 ป. 6 - รร.บา้นดงอิน า พนกังานสบูน า้ 3/9/2533 20,040 

ท ำเนียบลูกจำ้งประจ ำของเทศบำลต ำบลพระซอง

 อ ำเภอนำแก จงัหวัดนครพนม

ข้อมูลบุคคล กำรศกึษำ กำรปฏฺบัตริำชกำร



ล ำดบั ค ำน ำ เลขประจ ำตวั

หน้ำช่ือ ช่ือ สกุล ประชำชน ว/ด/ป/เกิด วุฒกิำรศกึษำ คณะ/สำขำ สถำบันที่จบ ต ำแหน่งที่จำ้ง ว/ด/ป ที่จำ้งค่ำตอบแทน ทั่วไป ภำรกิจ

(13 หลัก) ตำมต ำแหน่ง (บำท) (/) (/)

1 นาย พิทกัษ์ ธนะนู 3480700015222 31/8/2509 ปวช. ชา่งยนต์ วท.นครพนม พนกังานขบัรถยนต์ 11/1/2546 14,510 /

2 นาย บญัชา ไชยสง 3480700279041 19/12/2512 ป.6 - ร.ร.พระซองวิทยาคาร นกัการภารโรง 1/8/2558 9,000   /

3 นาง ชยาภาภรณ์ทองบอ่ 3480500352446 5/8/2525 ปริญญาตรี รฐัประสานศาสตร์ มรภ.สกลนคร ผช.จนท.ธุรการ 1/4/2553 12,860 /

4 นาย กษมา ค ามงุคณุ 1470800137579 3/3/2532 ปวส. ไฟฟา้ ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน คนงานทั่วไป 1/4/2561 9,000   /

5 นาย มานพ ขอดเมชยั 1480700143071 19/3/2537 ปวส. ไฟฟา้ก าลงั วิทยาลยัเทคนิคสกลนคร พนกังานขบัรถยนต์ 1/4/2561 9,000   /

6 วา่ง คนงานทั่วไป จ1 /

7 วา่ง พนกังานขบัรถยนต์ จ1 /

8 นาง เทพสตรี วงคแ์กว้ 3480700048431 7/7/2506 ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มรภ.สวนดสุติ ผูด้แูลเดก็ 1/1/2549 14,220 /

9 นาง นพลกัษณ์ จ  าปา 3480700137603 2/7/2503 ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มรภ.สวนดสุติ ผูด้แูลเดก็ 1/1/2549 14,220 /

10 นาง ผอ่งศรี ทพิยว์งค์ 3480700014617 18/10/2504 ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มรภ.สวนดสุติ ผูด้แูลเดก็ 1/1/2549 14,220 /

11 นาง ชอ่ฟา้ อินกอง 3480700108069 7/1/2505 ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มรภ.สวนดสุติ ผูด้แูลเดก็ 1/10/2547 14,220 /

12 นางสาว พิสมยั นกับญุ 3480700647296 18/12/2516 ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มรภ.สวนดสุติ ผูด้แูลเดก็ 1/10/2547 14,220 /

13 นาง พชัราพร พอ่เกษ 3480700103181 18/3/2522 ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มรภ.สวนดสุติ ผูด้แูลเดก็ 1/12/2550 13,660 /

14 นาง ราตรี พอ่วงค์ 5480700041823 20/1/2523 ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มรภ.สวนดสุติ ผูด้แูลเดก็ 1/12/2550 13,660 /

15 นางสาว สพิุตรา ทพิยว์งค์ 3480700015826 15/4/2521 ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์ มรภ.สวนดสุติ ผูด้แูลเดก็ 1/8/2550 13,660 /

16 นางสาว ทพิวรรณ นกับญุ 3480700017781 21/6/2523 ปวช. การบญัชี รร.เทคโนโลยีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผช.จนท.การเงินและบญัชี 1/11/2546 14,570 /

17 นาย ไตรวรรธก์ ทองยนื 1480700078864 17/7/2532 ปริญาตรี เทคโนโลยสีารสนเทศมรภ.สกลนคร ผช.จพง.จดัเก็ยรายได้ 1/2/2562 11,910 /

ท ำเนียบพนักงำนจำ้งเทศบำลต ำบลพระซอง

อ ำเภอนำแก จงัหวัดนครพนม

ข้อมูลบุคคล กำรศกึษำ กำรปฏิบัตริำชกำร

ประเภทพนักงำนจำ้ง



ล ำดบั ค ำน ำ เลขประจ ำตวั

หน้ำช่ือ ช่ือ สกุล ประชำชน ว/ด/ป/เกิด วุฒกิำรศกึษำ คณะ/สำขำ สถำบันที่จบ ต ำแหน่งที่จำ้ง ว/ด/ป ที่จำ้งค่ำตอบแทน ทั่วไป ภำรกิจ

(13 หลัก) ตำมต ำแหน่ง (บำท) (/) (/)

18 นางสาว จตัตยิา ทองยนื 1480700092298 13/7/2533 ปริญาตรี ศกึษาศาสตร์ ม.ขอนแกน่ ผช.จพง.ธุรการ 1/2/2563 11,500 /

19 นาย ทวีศกัดิ์ วงคแ์กว้ 5480700030881 12/1/2523 ม.6 วิทย-์คณิต กศน.อ าเภอนาแก คนงานทั่วไป 7/2/2563 9,000   

20 นางสาว ปณุยวีร ์ อินตยิะ 3480700013980 27/6/2516 ปวส. การบญัชี รร.กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั ผช.จนท.ธุรการ 1/7/2554 12,700 /

21 นาย ธีรศกัดิ์ บดุดี 3480700099191 15/11/2517 ปวส. ไฟฟา้ก าลงั รร.โปลเีทคนิคพทุธรกัษา คนงานทั่วไป 1/1/2560 9,000   /

22 นาย ประกิจ บริบรูณ์ 1480700086450 22/2/2533 ปวส. โยธา วิทยาลยัเทคนิคสกลนคร คนงานทั่วไป 1/1/2560 9,000   /

23 นางสาว นรินทรท์พิย์ นวลตา 3480600341004 31/5/2519 ปริญญาตรี ครุศาสตร์ มรภ.สกลนคร ผช.จนท.ธุรการ 1/4/2553 13,040 /

24 นาย เริงนรินทร์ สาโรจน์ 3480700278720 21/3/2518 ป.6 รร.พระซองวิทยาคาร คนงานทั่วไป 1/1/2560 9,000   /

25 นาย ปนกุร ทพิยว์งศ์ 3480700279629 10/4/2519 ม.6 วิทย-์คณิต กศน.อ าเภอนาแก คนงานทั่วไป 1/8/2561 9,000   /

26 นาย ธรรศ วงคแ์กว้ 3480700111523 5/3/2505 ป.4 ร.ร.บา้นดงอิน า พนกังานขบัรถบรรทกุขยะ 1/4/2561 9,000   /

27 นาย อรุณ พอ่ลลีะ 3480700159640 7/7/2510 ป.4 ร.ร.บา้นนาเหนือ คนงานประจ ารถขยะ 1/4/2561 9,000   /

28 นาย พล พรมลงั 3470300408782 19/12/2511 ป.4 ร.ร.พระซองวิทยาคาร คนงานประจ ารถขยะ 1/8/2561 9000 /

29 นาง วิไลลกัษณ์ เชือ้ดวงผยู 3440300600403 24/12/2508 ปวท. บญัชี รร.คณาสวสัดิเ์ทคโนโลยีมหาสารคาม ผช.จนท.ประชาสมัพนัธ์ 1/12/2551 13,290 /

30 นาย ธีรยทุธ อินทรโ์สม 1480700167565 15/2/2539 ปวส. ไฟฟา้ก าลงั วิทยาลยัเทคนิคสกลนคร คนงานทั่วไป 1/8/2561 9,000   /
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