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1 น.ส. กานดา ธีระทองคํา 16 พ.ย. 26 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

2 นาย จรูญ เฉลิมทอง 1 ก.พ. 34 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

3 นาง ทยุ เกื้อสกุล 19 ธ.ค. 37 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

4 นาง เบญจวรรณ กี่สุขพันธ 13 พ.ค. 24 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

5 นาย พรเทพ ลี่ทองอิน 16 ก.ค. 28 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

6 น.ส. พันพัชร ปนจินดา 13 ม.ค. 40 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

7 น.ส. ภิรดี วัชรสินธุ 24 ก.ค. 40 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

8 น.ส. วลีมาศ แซอึ้ง 22 มิ.ย. 30 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

9 นาง วันทนี อนุพันธ 1 ก.ค. 26 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

10 นาง ศรีสุดา จันทรกุญชร 17 ม.ค. 27 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

11 นาย สมยศ เผือดจันทึก 11 ก.ย. 32 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

12 นาย สินชัย จันทรเสม 1 ก.ย. 29 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

13 นาย สุกฤษฎิ์ วงแวงนอย 3 มิ.ย. 34 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

14 นาย สุรพล ศิริเศรษฐ 6 ก.ค. 28 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

15 นาย สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ 1 พ.ย. 28 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

16 นาง กมลา ลําพูน 15 ก.ค. 28 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

17 นาง ขวัญฟา รังสิยานนท 22 ธ.ค. 23 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

18 นาง ณัฐนันท วงศประจันต 17 ม.ค. 27 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

19 นาง เต็มสิริ เนาวรังสี 15 ต.ค. 29 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

20 นาย ทรรศนัย โกวิทยากร 1 มี.ค. 50 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

21 น.ส. นงคราญ สุขเวชชวรกิจ 13 มิ.ย. 38 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

22 นาง พรใจ สารยศ 2 พ.ย. 35 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

23 น.ส. พรรัก อินทามระ 29 ก.ค. 30 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 2559

ณ หองประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30-12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ที่ ชื่อ - นามสกุล วันที่เขาทํางาน หนวยงาน สังกัด 

วันที่ตรวจสุขภาพ

ขาราชการ (สายวิชาการ)

ขาราชการ คณะครุศาสตร

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 2559

ณ หองประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30-12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ที่ ชื่อ - นามสกุล วันที่เขาทํางาน หนวยงาน สังกัด 

วันที่ตรวจสุขภาพ

ขาราชการ (สายวิชาการ)

12 12 12

24 นาง พิทยาภรณ สิงหกานตพงศ 12 ก.ค. 25 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

25 นาง รัตนา งิ้วแหลม 19 พ.ย. 22 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

26 น.ส. วนิดา แกนจันทร 2 พ.ย. 35 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

27 น.ส. ศศิพันธุ เปยนเปยมสิน 2 ก.ค. 33 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

28 นาง สดใส โชติกเสถียร 4 ก.ย. 38 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

29 นาง สุทธิพรรณ ธีรพงศ 1 พ.ย. 27 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

30 นาย สุนทร เทียนงาม 6 ก.ค. 35 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

31 น.ส. อรุณศรี จันทรทรง 21 ม.ค. 31 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

32 นาง เอื้ออารี จันทร 24 ก.ค. 40 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

33 น.ส. กมลวรรณ อินอราม 13 ส.ค. 33 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร

34 นาง กานดา โตะถม 7 ต.ค. 34 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร

35 น.ส. เกยูร วงศกอม 23 พ.ค. 31 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร

36 น.ส. จรรยา ชื่นเกษม 25 มิ.ย. 33 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 2559

ณ หองประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30-12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ที่ ชื่อ - นามสกุล วันที่เขาทํางาน หนวยงาน สังกัด 

วันที่ตรวจสุขภาพ

ขาราชการ (สายวิชาการ)

1

1 นาง เบ็ญจา เตากล่ํา 10 ต.ค. 48 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร
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ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 2559

ณ หองประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30-12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ที่ ชื่อ - นามสกุล วันที่เขาทํางาน หนวยงาน สังกัด 

วันที่ตรวจสุขภาพ

ขาราชการ (สายวิชาการ)

9 9 8

1 น.ส. จงลักษณ ชางปลื้ม 18 ส.ค. 41 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2 นาย ชวลิต สวัสดิ์ผล 15 ก.ย. 23 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3 น.ส. นฤมล นิตยจินต 24 ก.ค. 40 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4 นาง เนื้อออน ขรัวทองเขียว 8 ก.ย. 46 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5 น.ส. ยุพิน พิพัฒนพวงทอง 2 ก.ค. 33 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

6 นาง รสริน สุทองหลอ 11 พ.ค. 25 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

7 นาง วรพรรณ กีรานนท 30 ต.ค. 23 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

8 น.ส. แวนแกว ลีพึ่งธรรม 24 ก.ค. 40 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9 นาย ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร 20 ก.ย. 25 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

10 นาย สรรเสริญ อินทรัตน 18 พ.ค. 41 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

11 นาง อรุณี โคตรสมบัติ 11 พ.ค. 25 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12 นาง เอื้อมพร เนาวเย็นผล 15 พ.ย. 25 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

13 น.ส. โฉมสมร เหลือโกศล 20 พ.ค. 24 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

14 น.ส. รัชฎาพร ธิราวรรณ 4 พ.ค. 41 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

15 น.ส. อาภาภรณ อังสาชน 18 พ.ค. 41 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

16 นาง ญานิศา โชติชื่น 19 พ.ค. 23 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

17 นาง รักษศิริ ชุณหพันธรักษ 3 มิ.ย. 28 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

18 นาย สําเนียง ฟากระจาง 1 ก.ย. 30 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

19 น.ส. ณัชชณิช ฝงสระ 16 ต.ค. 34 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

20 น.ส. วนิดา อัญชลีวิทยกุล 5 มิ.ย. 27 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

21 นาย สมโภชน พนาวาส 22 ส.ค. 28 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

22 น.ส. สุณา กังแฮ 16 มิ.ย. 23 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

23 นาง อภิรดี ผลประเสริฐ 1 ก.ย. 29 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

24 น.ส. วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 14 ก.ค. 41 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

25 นาย สรพล จิระสวัสดิ์ 21 ต.ค. 41 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

26 น.ส. ปทุมพร โพธิ์กาศ 18 พ.ค. 41 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 2559

ณ หองประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30-12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ที่ ชื่อ - นามสกุล วันที่เขาทํางาน หนวยงาน สังกัด 

วันที่ตรวจสุขภาพ

ขาราชการ (สายวิชาการ)

คณะวิทยาการจัดการ

8 7 7

1 นาย เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล 10 มิ.ย. 30 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

2 น.ส. โรจนา ศุขะพันธุ 24 ก.ค. 40 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

3 นาย วิโรจน เทพบุตร 8 ก.ย. 46 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

4 น.ส. ศิริ ชะระอ่ํา 9 มิ.ย. 46 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

5 น.ส. สุชาดา คุมสลุด 8 ก.ย. 46 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

6 นาง อนัญญา โปราณานนท 1 ธ.ค. 32 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

7 นาง ขนิษฐา ปาลโมกข 16 ก.ย. 37 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

8 นาง ฐานะวัฒนา สุขวงศ 11 พ.ค. 25 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

9 นาง บุศรินทร ชื่นศิลป 3 ม.ค. 35 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

10 นาย ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิเชียร 23 พ.ค. 46 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

11 น.ส. สุตตมา แสงวิเชียร 1 พ.ค. 43 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

12 น.ส. ณัฏฐดา ศรีมุข 15 ธ.ค. 29 สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ

13 น.ส. นิศานาถ มั่งศิริ 24 ก.ค. 40 สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ

14 นาง อังคณา โสภารัตนกุล 24 ก.ค. 40 สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ

15 นาง สรินยา สมบุญ 15 ส.ค. 37 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ

16 น.ส. รติวัลย วัฒนสิน 14 ก.ย. 41 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

17 น.ส. สมธีราภ พรมศิริ 4 พ.ค. 41 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

18 น.ส. กนกวรรณ รุงอดุลพิศาล 15 ส.ค. 37 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ

19 น.ส. ธิดารัตน คํายัง 1 พ.ค. 44 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

20 นาง ประทินพร แรมวัลย 25 ก.ย. 34 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

21 นาง รัตนา วงศรัศมีเดือน 24 ก.ค. 40 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

22 น.ส. สุพัตรา สถาพรประดิษฐ 22 มิ.ย. 30 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 2559

ณ หองประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30-12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ที่ ชื่อ - นามสกุล วันที่เขาทํางาน หนวยงาน สังกัด 

วันที่ตรวจสุขภาพ

ขาราชการ (สายวิชาการ)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4 4 3

1 น.ส. ประวรดา โภชนจันทร 2 ส.ค. 43 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 นาย ไพรัชนพ วิริยวรกุล 24 ก.ค. 40 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 นาง วันดี สิริธนา 15 ส.ค. 37 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4 น.ส. พรรณี สวนเพลง 3 เม.ย. 49 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5 นาย ชวาลศักดิ์ เพชรจันทรฉาย 29 ก.ค. 30 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 นาง ชฎามาศ ขาวสะอาด 1 ต.ค. 26 สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองฯ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7 น.ส. ฐิติพร ลินิฐฎา 2 ต.ค. 49 สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองฯ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8 นาง ทิพยวิมล กิตติวราพล 20 ก.ย. 25 สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองฯ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9 นาย แทนทัศน เพียกขุนทด 11 พ.ค. 36 สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองฯ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10 นาย วิทยา ศิริพันธวัฒนา 1 ต.ค. 42 สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองฯ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11 นาย สุขเกษม จารุวิจิตร 19 ธ.ค. 28 สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองฯ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 2559

ณ หองประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30-12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ที่ ชื่อ - นามสกุล วันที่เขาทํางาน หนวยงาน สังกัด 

วันที่ตรวจสุขภาพ

ขาราชการ (สายวิชาการ)

2 2 2

1 นาง จันทรแรม เรือนแปน 20 ม.ค. 24 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

2 นาย ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ 13 ม.ค. 40 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

3 นาย ยุทธภูมิ ภูไพบูลย 3 ส.ค. 41 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

4 นาย ศรัณย รัตนสิทธิ์ 4 พ.ค. 41 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

5 น.ส. นิพัทธชนก นาจพินิจ 4 พ.ค. 41 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

6 น.ส. วรรณจันทร สิงหจาวลา 3 ก.ค. 46 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย
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ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 2559

ณ หองประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30-12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ที่ ชื่อ - นามสกุล วันที่เขาทํางาน หนวยงาน สังกัด 

วันที่ตรวจสุขภาพ

ขาราชการ (สายวิชาการ)

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

1 1

1 น.ส. อังคริสา แสงจํานงค 12 มิ.ย. 45 โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ โรงเรียนการทองเที่ยวฯ

2 น.ส. กาญจนรัตน รัตนสนธิ 24 ก.ค. 40 สาขาวิชาการทองเที่ยว โรงเรียนการทองเที่ยวฯ

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 2559

ณ หองประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30-12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ที่ ชื่อ - นามสกุล วันที่เขาทํางาน หนวยงาน สังกัด 

วันที่ตรวจสุขภาพ

ขาราชการ (สายวิชาการ)

3 3 3

1 นาง จันทรจนา ศิริพันธวัฒนา 1 ธ.ค. 40 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารฯ โรงเรียนการเรือน

2 นาง นฤมล นันทรักษ 28 ธ.ค. 23 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารฯ โรงเรียนการเรือน

3 นาย กิตติศักดิ์ วสันติวงศ 12 ก.ค. 40  สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน

4 นาย วีระ พุมเกิด 20 ธ.ค. 38 สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โรงเรียนการเรือน

5 นาง กมลวรรณ ตั้งเจริญบํารุงสุข 24 ก.ค. 40 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน

6 น.ส. นุจิรา รัศมีไพบูลย 1 มี.ค. 37 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน

7 น.ส. พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ 18 พ.ค. 41 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน

8 นาง แสงอรุณ เชื้อวงษบุญ 5 ต.ค. 22 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน

9 นาย เอกพล ออนนอมพันธุ 13 มิ.ย. 37 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

โรงเรียนการเรือน
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