ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง
เรือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดช้างหรือผู้โคัรับการคัดเลือก
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กำหนดให้หน่วยงานชองรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดช้างหรือผู้โดัรับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสบุนใน
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เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
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โรงเรียนเทศบาล ®
เทศบาลเมืองหนองสำโรง
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น.ส.ไอลดา นราจุพิ

จ้างเหมาบุคคลภารนอก

ปฏิบ้ติ หน้าที่พี่ เลี้ยง เด็ก
ระดับอบุบาล ๒ รร.อบุบาล
เทศบาลเมืองหนองสำโรง
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นา.ส.สิรินภา มงคลเกตุ

จ้างเหมาบุคคลภายนอก

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูสอน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ®

เทศบาลเมืองหนองสำโรง
๑๕

บริษัท เอส.ซี.แอลพีจี จำกัด ชัดซัอวัสตุเซ้อเพลิงและ
หล่อลื่น

๑๖
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