
ล าดบั เลขท่ี รับทราบ หมายเหตุ ล าดบั เลขท่ี รับทราบ หมายเหตุ

1 587 นายสมคดิ  พึ่งทรัพย์ 6 3028 นางฐาณิฎา มงคลพันธุ์

2 593 นางอัมพร เอี่ยมสะอาด 7 3737

3 597 นายนพินธ ์ เพ็ชรบวั 8 3738 นางวรัชญธ์ารี สจัจริตานนัท์

4 614 นายอํานวย บํารุงดี 9 4536 นายประจกัษ์ วิลยัพอน

5 621 นางประเทอืง นมเนย 10 5201 นางพัทธวรรณ จําปาทอง

ล าดบั เลขท่ี รับทราบ หมายเหตุ ล าดบั เลขท่ี รับทราบ หมายเหตุ

1 499 นางสาวกรรณิกา     อนิทร์แกว้

ล าดบั เลขท่ี รับทราบ หมายเหตุ ล าดบั เลขท่ี รับทราบ หมายเหตุ

1 1126 นางศภุรดา กลิ่นทอง 3 3649 นายวิชยุตม์ เหลา่กอ

2 2773 นายจตพุร ออ่นพรม 4 3650 นางสาวจริาพร จนัทนนิทร

ล าดบั รับทราบ หมายเหตุ ล าดบั รับทราบ หมายเหตุ

1 นางสาวนริศรา   กลิ่นเจริญ 16 นายธวัชชัย หาญจริง

2 นายภริูพันธิ์ ทรัพย์สนิ 17 นายปราโมทย์ รักอยู่

3 นายธวัตชัย วิมล 18 นายมนสชิ ประทมุมาศ

4 นางสาวอภริดี บญุเกดิกลู 19 นางสาววิลาวัลย์ นรารัตนประดษิฐ์

5 นสีเนอร์ 20 นางสาวอภญิญา คงสขุศรี

6 นายทยากร ตริะศรี 21 นางสาวรัตนา อุน่วัน

7 นางสาววิมล จงโตะ๊ 22 นางสาวรัตนา โชตชิว่ง

8 นายปพนธร์ี วงศเ์ศรษฐภษูติ 23 ย้ิมทองสขุ

9 นริโศก 24 นายธรีศกัดิ์ บตุรทอง

10 นางสาวณัฐณิชา ทองสมัฤทธิ์ 25 นายฐานพงศ์ โกศล

11 นางสาวจรีนนัท์ คําระภี 26 นายวัชรศกัดิ์ จกักจิ

12 ลี้ตัง้เจริญ 27 นายเอกพล โทนแจง้

13 นางสาวทพิวรรณ กลิ่นกรุด 28 นางสาวเมวิภา แจง้โพธิ์

14 นางสาวสภุารัตน์ กทัลรัีตน์

15 นางสาวกลัย์สดุา สขุสวุรรณ์

รายชื่อลกูจา้งประจ า

รายชื่อพนักงานราชการ
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รายชื่อเจา้พนักงานธรุการ( 38 ค.(2)

ชื่อ - สกุล

เรื่อง.......................................................................................................................................

นางสาวธาราทพิย์

ชื่อ - สกุล

นายภวูดล

นายทโีม

นายพสิฐิ



ล าดบั รับทราบ หมายเหตุ ล าดบั รับทราบ หมายเหตุ

1 นางสาวพัชรา ครุฑผาสขุ 17 นายธรีธญั แจง้เลก็

2 นายบญุชว่ย แตงเกดิ 18 นางสาวธดิารัตน์ ตราชื่นตอ้ง

3 นางสาวจติรอาภรณ์ มั่งเงนิ 19 นายจกัรพรรดิ์ พูลชู

4 นางพรรณทดิา กติิ 20 นางณัฐณีย์ ออ่นคํา

5 นางสาววิราวรรณ คงชาวนา 21 นางสาวฐิตมิา ฉ่ําชุม่

6 นางสาวสาวิตรี จิ๋วอยู่ 22 นางสาวโสริยา ศรีภา

7 นายจฏัตรุนต์ ออ่นภงูา 23 นางสาวขนฐิา อยู่ชุม่

8 นางสาวนนัทพร แยบกสกิจิ 24 นางสาวนฐัชานนัท์ ศริิวัฒนบริกลุ

9 นางสาวอภริยา ชา้งพนิจิ 25 นางสาวประวีณา ลิ้มชัยอรุณเรือง

10 นายชวีะ กลุประดษิฐ์ 26 พลยามา

11 นางสาวนรีนาถ ทแีสงแดง 27 บางเฟื่อง

12 นางกชกร อําไพพันธ์ 28 ทองอนิทร์

13 นางสาวพจนย์ี ปรีชาวนา

14 นายกฤษดา สขุสว่าง

15 นายธธีชั ทองชว่ง

16 นางสาวบษุรินทร์ โพธิ์เตม็

ล าดบั รับทราบ หมายเหตุ ล าดบั รับทราบ หมายเหตุ

1 นายชัยมงคล มงคลศรีชัยชนะ 7 นายปญัญากร เนนิเพิ่มพสิทุธิ์

2 นายสชุนิ พึ่งสลดุ 8 นายกฤษฎ์ จนัทรประภา

3 นายธนพล แสงเงนิ 9 นางสาวพรรณปพร ผลปาน

4 นายประเสริฐ แสงหรัิญ 10 นายนนั ยินดี

5 นายกฤษดา ลอืหาร 11 นายอําพล นมเนย

6 นางสาร่ี จนัทร์แกว้ 12 อส.ทพ.วิทยา สมศกัดิ์

รายชื่อเจา้หน้าท่ีธรุการ

เรื่อง.......................................................................................................................................

เรื่อง.......................................................................................................................................

นางสาวณัฐกานต์

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

รายชื่อพนักงานขบัรถ/นักการภารโรง/ยามรักษาการณ์

ชื่อ - สกุล

นายวัชรากร

นางสาวอรทยั


