
ล าดับ
ที่ ค าน า ชื่อ สกลุ เลขประจ าตัว ว/ด/ป เกดิ วุฒิ สาขา/คณะ สถานที่จบ ต าแหน่งปัจจบุัน ว/ด/ป ที่ ระดับ เงินเดือน ว/ด/ป ที่ ปีเกษียณ ร้ายแรง/ ว/ด/ป รับชั้น รับเมื่อปี

หน้าชื่อ ประชาชน การศึกษา ด ารงต าแหน่ง  รับราชการ พ.ศ. ไม่ร้ายแรง ถูกลงโทษ สูงสุด ราชกจิจา)
1 นาย วรัศกรณ์ สุดสาคร 3929800093xx 17/06/13 ร.ม. รัฐศาสตร์ ม.รามค าแหง นักบริหารงานท้องถิ่น  16 /04/ 40 ระดับกลาง 33,770  16 /04/ 40 2573  -  - ท.ม. 2553

2 นาย วิเชียร สุนธนนท์ 3920200278xx 5 /05/08 บธ.บ. การบริหาร ม.ราชภัฎภูเกต็ นักบริหารงานทั่วไป 05/06/57 30,290 10/1/2530 2568  -  - ต.ช. 2554
ทรัพยากรมนุษย์

3 นาย การุณ ช่วยสุวรรณ  3920100862xx 05 /06/ 15 วทบ. เทคโนโลยี สถาบันราชภัฎภูเกต็ นักบริหารงานช่าง 11/04/40 ระดับต้น 25,570 11/04/40 2575  -  - จ.ม. 2546
อตุสหกรรม ต.ม. 2548

รป.ม. การปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแกน่
ท้องถิ่น

4 นาง มะลิวัลย์ บุญจ าเนียร 3920100684xxx 01/05/18 ศศ.บ. การบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ นักบริหารงานการคลัง 05/10/52 ระดับต้น 24,010 5/1/2018 2578  -  -  -  -
ทรัพยากรมนุษย์

5 นาง สมใจ เป้าทอง 3920200394xx 11/01/2509 ส.บ. สาธารณสุข ม.สุโขทัยธรรมาธิราช นักบริหารงานสาธารณสุข 16/01/57 ระดับต้น 26,580 01/12/37 2569  -  -  -  -

พย.บ. พยาบาล ม.สุโขทัยธรรมาธิราช และส่ิงแวดล้อม

6 นางสาว สุพิชชา ลีลาเมธวัฒน์ 3920100312xx 15/09/21 ร.ม. รัฐศาสตร์ ม.รามค าแหง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 1/10/57 ช านาญการ 24,730 1/06/49 2581  -  -  -  -

7 นางสาว ฐิติวรดา คิดชอบ 5920900000xx 21/11/19 ร.ม. รัฐศาสตร์ ม.รามค าแหง นักทรัพยากรบุคคล 20/10/54 ช านาญการ 23,370 01/06/48 2580  -  -  -  -

8 นางสาว พุธนงเยาว์ นาคเทวัญ 3809700188xxx  06 /08/ 12 ปวส. บัญชี พาณิชยการทุ่งสง เจา้พนักงานพัสดุ  1 /03/52 5 22,600  01 /06/ 34 2572  -  -  -
จ.นครศรีธรรมราช

9 นาย วสันต์ แดงดี 3961100307xxx 30/07/25 ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เจา้พนักงานป้องกนัและ 15/07/52 5 16,240 16/06/49 2585  -  -  -  -
บรรเทาสาธารณภัย

10 นาย บัญชา คงแกว้ 3940700335xxx 1/02/2519 ปวส ช่างกอ่สร้าง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี นายช่างโยธา 02/02/58 5 17200 1/02/49 2579 - - จ.ม. 2554

11 นางสาว นภสร อนันต์มั่งค่ัง  3920200286xxx  30 /10/15 บธ.ม บริหารธุรกจิ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จ นักวิชาการเงินและบัญชี  10 /02/55 5 21,880  12 /10/ 49 2576  -  -  -  -

เจา้พระยา
12 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทัศนีย์ คลังจนัทร์ 1809900122xx 11 /08/29 ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา เจา้พนักงานธุรการ 08/10/55 3 14,810 11/10/53 2589  -  -  -  -

จ.นครศรีธรรมราช

13 นาง ชิสากญัญ์ แตงออ่น 392040024xxxx 03 /08/ 22 บธ.บ. การจดัการ วิทยาลัยรัตนบัณฑิต เจา้พนักงานธุรการ  14/03/ 56 3 14,320  01 /07/ 53 2582  -  -  -  -

แบบรายงานข้อมลูทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์
สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ข้อมูลบุคคล การศึกษา การปฏิบัติงาน โทษทางวินัย เคร่ืองราช-
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แบบรายงานข้อมลูทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์
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15 นางสาว ไลลา มะสาลัง 1959800012xxx 01/07/28 ปวส. การบัญชี โรงเรียนผดุงประชา- เจา้พนักงานพัสดุ 02/08/53 4 14,030 02/08/53 2588  -  -  -  -
พาณิชยการ

16 นาย ปัญญวิชณ์ จนัดี 392020039xxxx  25 /10/22 ปทส. ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคตรัง นายช่างส ารวจ 17/01/57 3 13,820 04/04/54 2582  -  -  -  -

17 นางสาว ปฐมาภรณ์ จนัทร์แจม่ 392980006xxxx  14 /04/23 พย.บ. พยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนี พยาบาลวิชาชีพ 01/10/58 6ว 23,820   02/04/48 2583  -  -  -  -

ตรัง

18 นาง น้ าฝน นะสม 1920200041xxx  22 /07/30 ส.บ. สาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัย- เจา้พนักงานสาธารณสุข 16/02/58 4 15,440   01/04/54 2590  -  -  -  -
ธรรมาธิราช

19 นางสาว อามนะ ไขสระ  3920200228xxx  29 /03/ 11 คบ. ปฐมวัย มหาวิทยาลัย ครู 16 /12/54 คศ.1 19,920 16/12/54 2571  -  -  -  -
ราชภัฎสวนดุสิต

20 นาง อรอมุา บุญพรหม  39202002xxxx  06 /07/ 12 ศศบ. ปฐมวัย สถาบันราชภัฎภูเกต็ ครู 16 /12/54 คศ.1 19,920 16/12/54 2572  -  -  -  -

21 นาง ทิฐิมา เพ็งเทพ 392020023xxxx 10 /10/10 คบ. ปฐมวัย มหาวิทยาลัย ครู 01 /10/55 คศ.1 19,510 01/10/55 2569  -  -  -  -
ราชภัฎสวนดุสิต

22 นางสาว วณิชา ผดุงกจิอนันต์ 390110028xxxx 28 /09/26 ศศบ. ปฐมวัย มหาวิทยาลัย ครูผู้ดูแลเด็ก 30 /12/57 ครู 16,190   30 /12/57 2586  -  -  -  -
ราชภัฎสวนดุสิต ผู้ช่วย

22 นาง ชบาทิพย์ สงไข 392020030xxxx 21 /06/24 ศศบ. ปฐมวัย มหาวิทยาลัย ครูผู้ดูแลเด็ก 24 /12/58 ครู 15,050   24 /12/58 2564  -  -  -  -
ราชภัฎภูเกต็ ผู้ช่วย
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