
ท่ี ประเภท ช่ือ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง สังกัด หมายเหตุ

1 พนักงานจ้างตามภารกิจ นางสาวชินทร์นภา  ผลเรือง นิเทศศาสตรบัณฑิต  - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ส านักปลัด
2 พนักงานจ้างตามภารกิจ นางวชิราภรณ์  มวยดี ศิลปศาสตรบัณฑิต  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ส านักปลัด
3 พนักงานจ้างตามภารกิจ ว่าท่ีร้อยตรี ภัทรกฤต เลาะสูงเนิน ปวส.  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ ส านักปลัด
4 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายภูริต  สุริโย ศิลปศาสตรบัณฑิต  - พนักงานขับรถยนต์ ส านักปลัด
5 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายป่ัน  รักศิริ ป.6  - พนักงานดับเพลิง ส านักปลัด
6 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายพงษ์  ยอดเพ็ชร ม.3  - พนักงานดับเพลิง ส านักปลัด

7 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายประยงค์  มุกดา ม.3  - พนักงานดับเพลิง ส านักปลัด
8 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายสาย  เปร่ืองนา ป.6  - พนักงานดับเพลิง ส านักปลัด
9 พนักงานจ้างตามภารกิจ  -ว่าง-  - พนักงานดับเพลิง ส านักปลัด ว่างใหม่

10 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายธงชัย  ชัยฤทธ์ิไพบูลย์ ม.6  - พนักงานขับรถยนต์ ส านักปลัด
11 พนักงานจ้างตามภารกิจ  -ว่าง-  - ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด ก าหนดใหม่

12 พนักงานจ้างตามภารกิจ นางวรรณภา  ค้าคล่อง ครุศาสตรบัณฑิต  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองคลัง

13 พนักงานจ้างตามภารกิจ  -ว่าง-  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง ว่างใหม่

14 พนักงานจ้างตามภารกิจ นางอัญชลี  เสตะพยัคฆ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง
15 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายพิชัย  ข้าวสาลี ม.3  - ช่างก่อสร้าง(ผู้มีทักษะ) กองช่าง
16 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายนบ  แฝงพิมาย ป.4  - ช่างก่อสร้าง(ผู้มีทักษะ) กองช่าง
17 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายชูเกียรติ  ชุ่มสีดา ม.3  - ช่างก่อสร้าง(ผู้มีทักษะ) กองช่าง
18 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายจีระวัฒน์  เนตรวิเศษ ม.3  - ช่างก่อสร้าง(ผู้มีทักษะ) กองช่าง
19 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายทรงศักด์ิ  สมนิยม ปวช.  - ช่างก่อสร้าง(ผู้มีทักษะ) กองช่าง

20 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายชูเกียรติ  อนุกูล ม.6  - ตกแต่งสวน (ผู้มีทักษะ) กองช่าง
21 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายสุชาติ  เรืองนา วิศวกรรมโยธา  - ผู้ช่วยวิศวกรโยธา กองช่าง
22 พนักงานจ้างตามภารกิจ นางอภิญญา  อ่องแจ่ม สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  - ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
23 พนักงานจ้างตามภารกิจ นางนาตยา  สินประกอบ ปวท.  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
24 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายยุทธนา  นาคง ม.6  - พนักงานขับรถยนต์ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
25 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายบุญร่วม  วาดไธสง ม.3  - พนักงานขับรถขยะ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
26 พนักงานจ้างตามภารกิจ  -ว่าง-  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ว่างใหม่

27 พนักงานจ้างตามภารกิจ  -ว่าง-  - ผู้ช่วยนายช่างศิลป์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ว่างเดิม

พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานท่ัวไป
สังกัดเทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
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1 พนักงานจ้างท่ัวไป นายไตรเทพ  นาบ ารุง บริหารธุรกิจบัณฑิต  - คนงาน ส านักปลัด
2 พนักงานจ้างท่ัวไป นายอ านาจ  อาศัยบุญ ม.3  - พนักงานดับเพลิง ส านักปลัด
3 พนักงานจ้างท่ัวไป นายเกรียงไกร สมัครค้า ป.๖  - พนักงานดับเพลิง ส านักปลัด
4 พนักงานจ้างท่ัวไป นายมนตรี  จานดี ป.๖  - พนักงานดับเพลิง ส านักปลัด
5 พนักงานจ้างท่ัวไป นายเอกชัย  คล่องชอบ ปวช.(ช่างไฟฟ้าก าลัง)  - พนักงานดับเพลิง ส านักปลัด
6 พนักงานจ้างท่ัวไป  -ว่าง-  - คนงาน ส านักปลัด ว่างเดิม

7 พนักงานจ้างท่ัวไป นายอัศนัย  ร้ัวไชย ม.6  - พนักงานเทศกิจ ส านักปลัด
8 พนักงานจ้างท่ัวไป  -ว่าง-  - คนงาน กองคลัง ว่างเดิม

9 พนักงานจ้างท่ัวไป นายพิเชษฐ  ทองน า ป.6  - คนงาน กองคลัง
10 พนักงานจ้างท่ัวไป  -ว่าง-  - เจ้าหน้าท่ีทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ว่างเดิม

11 พนักงานจ้างท่ัวไป  -ว่าง-  - เจ้าหน้าท่ีส ารวจข้อมูล กองคลัง ว่างเดิม

12 พนักงานจ้างท่ัวไป นายปัญญา  ศรีธรรม ปริญญาตรี  - คนงาน กองช่าง

13 พนักงานจ้างท่ัวไป นายวันชัย  จานดี ป.4  - คนงาน กองช่าง
14 พนักงานจ้างท่ัวไป นายสมจิตร์  เรืองไร่โคก ป.4  - คนงาน กองช่าง
15 พนักงานจ้างท่ัวไป นายธงชัย   ชัยฤทธ์ิไพบูลย์ ม.6  - คนงาน กองช่าง
16 พนักงานจ้างท่ัวไป นายอ านวย  อุดมผล ม.3  - คนงาน กองช่าง
17 พนักงานจ้างท่ัวไป นายธนากร  ยอดเพ็ชร ปวส (เทคนิคอุตสาหกรรม)  - คนงาน กองช่าง
18 พนักงานจ้างท่ัวไป นายบุญเกิด  มีทอง ป.6  - คนงาน กองช่าง
19 พนักงานจ้างท่ัวไป นายเสริมศักด์ิ  ดวงทอง ม.3  - คนงาน กองช่าง

20 พนักงานจ้างท่ัวไป นายปฏิภาณ  ภาคไม้ ม.6  - คนงาน กองช่าง
21 พนักงานจ้างท่ัวไป นายเกรียงศักด์ิ  อาจกมล ปวช.(ช่างเช่ือมโลหะ)  - คนงาน กองช่าง
22 พนักงานจ้างท่ัวไป นายวิเชียร  ทายาท ป.6  - คนงานประจ ารถขยะ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
23 พนักงานจ้างท่ัวไป นายสมศักด์ิ  เข็มนาค ปวช.  - คนงานประจ ารถขยะ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
24 พนักงานจ้างท่ัวไป  -ว่าง-  - คนงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ว่างใหม่

25 พนักงานจ้างท่ัวไป นายวิจัย   ศิริปรุ ม.3  - คนงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
26 พนักงานจ้างท่ัวไป นายสมพงษ์  เข็มค้า ม.6  - คนงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

27 พนักงานจ้างท่ัวไป  -ว่าง-  - คนงาน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ก าหนดใหม่
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28 พนักงานจ้างท่ัวไป นางทิพพาภรณ์ เนตรวิเศษ ปวท.  - คนงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

29 พนักงานจ้างท่ัวไป  -ว่าง-  - คนงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ว่างใหม่

30 พนักงานจ้างท่ัวไป  -ว่าง-  - ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เงินอุดหนุน

19-ส.ค.-65

พนักงานตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป
กรอบ 27 คน 30 คน 57

คนครอง 22                              คน 22                  คน 44
ไม่คนครอง 5                                คน 8 คน 13
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