
 
หน้า 1 

 

 
 

รายช่ือผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) 
สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต 2  (ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก   

ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ต าแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร วัน และสถานที ่ เวลา หมายเหตุ 

1 นาย เกรียงศักดิ ์ เป็นสุข ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา 

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563  
ณ อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ช้ัน 2  

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 2  
(ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก 

  
  

ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

ล าดับที่ 1-22  
สอบสัมภาษณ ์

09.00-12.00 น. 
ทดสอบทักษะการ

ปีนเสาไฟ 
13.00-16.00 น. 

2 นาย ชลอ ประสารศร ี ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

3 นาย ณัฐภัทร ก้อนเครือ ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

4 นาย นฤดล ทนตะค ุ ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

5 นาย สุรศักดิ ์ เพ็งมา ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

6 นาย อนันต์ ดีโต ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

7 นาย กฤตย์ ม่วงเลี่ยม บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

8 นาย กษิดิ์เดช เรืองเดช บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

9 นาย ขจรศักดิ ์ เทพสุริยวงศ ์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

10 นาย ณัฐพงศ์ เหล่ารอด บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

11 นาย เดชา ยะแสง บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

12 นาย ทินวัฒน ์ โพเทพ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

13 นาย ธันยพงศ ์ แดงสีดา บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

14 นาย ธีพล พรหมอินทร ์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

15 นาย ธีรยุทธ เอี่ยมส าอางค ์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

16 นาย นที เกษา บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

17 นาย นันทพัทธ์ ยศบุตร บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 
 



 
หน้า 2 

 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร วัน และสถานที ่ เวลา หมายเหตุ 

18 นาย บุญญฤทธิ ์ เมฆสุวรรณ บุคคลภายนอก 

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 
ณ อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ช้ัน 2 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 2  
(ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก 

ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. ล าดับที่ 1-22  
สอบสัมภาษณ ์

09.00-12.00 น. 
ทดสอบทักษะการ

ปีนเสาไฟ 
13.00-16.00 น. 

19 นาย ประดิษฐ ์ ทิน้อย บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

20 นาย พงศ์ศิริ อังกาบ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

21 นาย พิทักษ์ อุปถัมภ ์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

22 นาย พีระพันธ์ ธนูอินทร์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

23 นาย ภักด ี มุขเมือง บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

ล าดับที่ 23-43 
สอบสัมภาษณ ์

13.00-16.00 น. 
ทดสอบทักษะการ

ปีนเสาไฟ 
09.00-12.00 น. 

24 นาย ภาณุวัฒน ์ ก๋งเทียม บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

25 นาย ฤทธิพร ชาญเช่ียว บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

26 นาย วรวรรณ จันทร์น้ าท่วม บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

27 นาย วัชพล เมฆเกลือน บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

28 นาย วัชรพงษ์ กาทอง บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

29 นาย วัชรพล ปานฟัก บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

30 นาย วีรภัทร ทองอนันต์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

31 นาย วีรยุทธ บัวทอง บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

32 นาย วุฒิชัย เผ่าคนชม บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

33 นาย วุฒิชัย เปี้ยกาว ี บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

34 นาย ส่งศักดิ ์ สถาพร บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

35 นาย สมพงษ ์ สถาพร บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

36 นาย สราวุธ บุญลือ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

37 นาย อดิศักดิ ์ มาเนตร บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

38 นาย อธิเทพ สุรพัฒน์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 
 



 
หน้า 3 

 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร วัน และสถานที ่ เวลา หมายเหตุ 

39 นาย อนิรุตติ ์ วินิจ บุคคลภายนอก 
 วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 

ณ อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ช้ัน 2 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 2  

(ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก  

ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. ล าดับที่ 23-43 
สอบสัมภาษณ ์

13.00-16.00 น. 
ทดสอบทักษะการ

ปีนเสาไฟ 
09.00-12.00 น.  

40 นาย อนุชา กันผิวก๋า บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

41 นาย อนุวัฒน ์ หลากจิตร ์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

42 นาย อภิรักษ ์ ทองค า บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

43 นาย อรรถวุฒ ิ พวงจินดา บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 16.00 น. 

 

  



 
หน้า 4 

 

 
 

รายช่ือผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) 
สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต 2  (ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก   

ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ต าแหน่งผู้ช่วยช่าง 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล  ประเภทผู้สมัคร วัน และสถานที ่ เวลา หมายเหตุ 

1 นาย จาร ุ บุตรมิ่ง ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา 

  วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2563      
ณ อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ช้ัน 2  

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  เขต 2  
(ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก    

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

2 นาย ณัฐพงศ์ เขียวบ้านยาง ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

3 นาย ธีร์รัฐ ทวีเลิศธนะรัฐ ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

4 นาย พนัส ตาวตา ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

5 นาย ภัทรดนัย เต็งแย้ม ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

6 นาย ยุทธวัฒน ์ แคว้งใจ ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

7 นาย สิรวิชญ ์ ศรีสภุาพ ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

8 นาย เกรียงไกร กลิ่นบุญ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

9 นาย จตุพร สายบุร ี บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

10 นาย ชัยณรงค ์ ถิ่นทิพย์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

11 นาย เชิดชัย ใจวงษ์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

12 นาย ณภัทร ยานะฝั้น บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

13 นาย ณัฐพล มังคะวงษ์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

14 นาย ณัฐพล จันทรมณ ี บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

15 นาย ณัฐพันธุ ์ จักรเสน บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

16 นาย ณัฐิวุฒิ มีศิริโรจน ์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

17 นาย ธนวัฒน์ ชูเที่ยง บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  



 
หน้า 5 

 

 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล  ประเภทผู้สมัคร วัน และสถานที ่ เวลา หมายเหตุ 

18 นาย นคร เมืองกระจ่าง บุคคลภายนอก 

   วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2563      
ณ อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ช้ัน 2  

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  เขต 2  
(ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก   

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

19 นาย ปกรณ ์ ข าคง บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

20 นาย ปฏิภาณ ขันแดง บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

21 นาย ปรัตถกรณ ์ โตง้ิว บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

22 นาย พงศธร รอดเพชร บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

23 นาย พิทักษ์พงษ์ วงศ์ไชย บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

24 นาย พิภพ ผาสุข บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

25 นาย วรทัศน ์ นาคปิ่น บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

26 นาย วรรธนัย สิงห์แก้ว บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

27 นาย วัชระพงศ์ แก้วสุข บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

28 นาย วิชญภู กรวัชรโรจน ์ บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

29 นาย วิศวชิต ประสงคส์ืบ บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

30 นาย สกุลชัย สร้อยทอง บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

31 นาย สยมภ ู ภูมิผล บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

32 นาย สานนท์ แสนค าแก้ว บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

33 นาย สิทธิพงษ ์ ศุภรัตตสุนทร บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

34 นาย สิริกุล แก้วศรีทัศน์ บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

35 นาย อภิวิชญ์ ฤทธิวัชร บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

 

 



 
หน้า 6 

 

 
 

รายช่ือผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) 
สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต 2  (ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก   

ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ต าแหน่งผู้ช่วยบัญชี 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร วัน และสถานที ่ เวลา หมายเหตุ 

1 นางสาว ผกา ศิลปสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา 

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 
ณ อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ช้ัน 2    

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  เขต 2 
(ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก  

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

2 นางสาว ภัณฑลิา หนุนเภา ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

3 นาย ภัทรพล พฤทธิพงศ์กุล ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

4 นางสาว สุเพ็ญพร คมคง ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

5 นางสาว กฤษณา ท้าวแป้ง บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

6 นางสาว กาญจนา วงค์หล้า บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

7 นางสาว กิ่งฟ้า นิสายัง บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

8 นางสาว จารุวรรณ มะณ ี บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

9 นางสาว ญาณิศา สุขกล่ า บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

10 นางสาว ณัฏฐณิชา เข็มแก้ว บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

11 นางสาว ณัฐกุล วิจารณ์พล บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

12 นางสาว ธนพร สายวงค ์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

13 นางสาว ธนัญญา แย้มชุต ิ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

14 นางสาว ธนาฎา ศรีจันทร์ทับ บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

15 นางสาว ธัญชนก ดิษฐแย้ม บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

16 นางสาว นภัสวรรณ เพ็ชรสวัสดิ ์ บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

17 นางสาว พรรณภัส ราชะพริ้ง บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  



 
หน้า 7 

 

 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร วัน และสถานที ่ เวลา หมายเหตุ 

18 นางสาว พัชราวดี กุศลครอง บุคคลภายนอก 

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 
ณ อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ช้ัน 2    

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  เขต 2 
(ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก  

ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

19 นางสาว รัฐนันท์ พันติ บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

20 นางสาว รุ่งเจรญิ แก้วบังเกิด บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

21 นางสาว ลีลา มีศิริโรจน ์ บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

22 นางสาว วรัญญา เกษมรัตน ์ บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

23 นางสาว วราภรณ ์ แปงจันทร์หอม บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

24 นางสาว วิชชุเวช ปินกันทา บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

25 นางสาว ศศิวรรณ สุขประเสริฐ บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

26 นางสาว สแกวัญ  ภัทรพิทักษ ์ บุคคลภายนอก 
  วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2563    

ณ อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ช้ัน 2 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  เขต 2  
(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณโุลก   

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

27 นางสาว สุณสิา คมบาง บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

28 นางสาว สุวิชา สุวิจักษณ ์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

29 นางสาว อภิชญา เนียมรตัน ์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

30 นาย อรรถวัฒน์ พุทธวงศ์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

 

  



 
หน้า 8 

 

 
 

รายช่ือผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) 
สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต 2  (ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก   

ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ต าแหน่งผู้ช่วยบัญชี (PEA. Shop) 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร วัน และสถานที ่ เวลา หมายเหตุ 

1 นางสาว เกวลิน อยู่ยังเกต ุ บุคคลภายนอก 
วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2563    

ณ อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ช้ัน 2 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  เขต 2  
(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณโุลก   

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

2 นางสาว ณัฐฐินันท์ เพ็ชรศร ี บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

3 นางสาว วริศรา ทิตยารุจ ี บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

4 นางสาว สุมณฑา วาเพ็ชร์ บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

5 นาย อดุลวิทย ์ มานักฆ้อง บุคคลภายนอก ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

 

  



 
หน้า 9 

 

 

 
 

รายช่ือผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) 
สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เขต 2  (ภาคเหนือ)  จังหวัดพิษณุโลก   

ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ต าแหน่งผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร วัน และสถานที ่ เวลา หมายเหตุ 

1 นาย ชินวร     ศรีบัวจับ ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา 

วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม 2563    
ณ อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ ช้ัน 2 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  เขต 2  
(ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณโุลก   

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

2 นางสาว ปพิชญา สถิตย์พิษณุพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

3 นาง วรรณภา แสงสร้อย ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.  

4 นางสาว ศิวรัตน์ ทับแปลง ผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

5 นางสาว ณัฐธิดา อมตตระกูล บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

6 นางสาว ทิพวรรณ สอนแวว บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

7 นางสาว ธวัลฉัตร วิเชียรโชต ิ บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

8 นางสาว ธัญกร หอมเจริญ บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

9 นางสาว นลนีย์ บัวโหม บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

10 นางสาว พิชารัตน์ วิเชียรรัตน ์ บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

11 นางสาว วาสนา คงเมือง บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

12 นางสาว วิภาลักษณ์ ศรีธรรมมา บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

13 นางสาว ศิริทิพย์ เมืองตุ้ม บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

14 นาย อดุลย์ ศรีคชไกร บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

15 นางสาว อัจฉริยา โตแฉ่ง บุคคลภายนอก ภาคบ่าย 13.00 - 16.00 น.  

 

 


