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3 3 3

1 นาย อานุภาพ ถูปาอาง 9 พ.ย. 48 ศูนยนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร

2 นาย ครรชิต อนุกูล 23 พ.ค. 45 สํานักงานคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

3 นาง จงกล บุญชาติ 1 ก.ค. 40 สํานักงานคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

4 น.ส. จิตตตรี จําปทอง 7 มิ.ย. 47 สํานักงานคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

5 นาย ชัยพงศ เทพธานี 2 มิ.ย. 46 สํานักงานคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

6 นาย ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ 1 มิ.ย. 54 สํานักงานคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

7 นาง ปานใจ คงสิทธิ์ 3 ส.ค. 52 สํานักงานคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

8 น.ส. ระวีวรรณ สุบรรณรัตน 1 เม.ย. 39 สํานักงานคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

9 น.ส. วิภาวี จงภู 25 พ.ค. 48 สํานักงานคณะครุศาสตร 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

คณะครุศาสตร 

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
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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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

1 1 0

1 น.ส. น้ําฝน บุตรวงค 3 ส.ค. 58 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

2 นาย อุทัย ชํานาญกิจ 20 ก.ค. 43 สํานักงานคณะพยาบาลศาสตร 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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

5 4 4

1 น.ส. ณรัชสนันท รอยสี 16 พ.ค. 50 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2 น.ส. ณัฐกานต ดาโอะ 4 พ.ค. 53 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3 น.ส. ธนัญภัสร ศรีเนธิยวศิน 1 พ.ค. 51 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4 นาย พิเชษฐ สุนทรโชติ 19 มิ.ย. 43 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5 นาย วุฒินันท รัตสุข 3 ส.ค. 41 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

6 น.ส. อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ 1 มิ.ย. 44 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

7 นาย จักรกฤษณ วุฒิสิวะชาติกุล 19 มิ.ย. 49 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

8 น.ส. ธนาภรณ โคตรพัฒน 1 ส.ค. 54 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9 น.ส. พิมพวัลคุ สุวรรณทัต 1 มิ.ย. 42 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

10 น.ส. ยุคนธร ปรีวรรณ 12 มิ.ย. 43 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

11 นาง วรกมล วงษสถาปนาเลิศ 11 มิ.ย. 42 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12 น.ส. อัมพร ศรีประเสริฐสุข 14 มิ.ย. 45 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

13 นาย อุทัย สติมั่น 10 พ.ย. 43 สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

5 5 4

1 นาง มานิดา เชื้ออินสูง 19 มิ.ย. 45 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

2 นาง รัชนีวรรณ ขันโท 25 ก.ย. 38 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

3 น.ส. ศิริพรรณ ฮอธิวงศ 15 ส.ค. 49 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

4 น.ส. สายใจ อยูแทกูล 7 มิ.ย. 47 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

5 น.ส. อุบลรัตน หริณวรรณ 5 ม.ค. 52 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

6 นาง กรวินท เขมะพันธุมนัส 2 มิ.ย. 46 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

7 น.ส. กาญจนา ลออเลิศลักขณา 6 พ.ย. 49 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

8 น.ส. นวลศรี สงสม 1 ก.ย. 49 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

9 น.ส. ยุวศรี อวะภาค 4 ม.ค. 49 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

10 วาที่ ร วราธร อภิรัตน 16 ก.พ. 52 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

11 นาย ศิริกร โรจนศักดิ์ 1 เม.ย. 52 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

12 น.ส. สัมนา ติวสันต 16 ก.ย. 42 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

13 น.ส. อินทิรา ไพรัตน 3 ส.ค. 52 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

14 น.ส. อุมาภรณ เพชรรัตน 1 มี.ค. 49 สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

8 8 7

1 น.ส. จามรี กลางคาร 1 มี.ค. 47 ศูนยเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 นาย ธนพล ภัทรสัจจานันท 21 ก.ค. 58 ศูนยเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 น.ส. นราภรณ ศิริกังวาน 22 ม.ค. 44 ศูนยเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4 น.ส. วิไลวัลย ชะชิกุล 1 ธ.ค. 49 ศูนยเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5 นาย วีรชน ภูหินกอง 16 มิ.ย. 45 ศูนยเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 น.ส. จุฑารัตน ศรีชูเปยม 3 พ.ค. 53 ศูนยสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7 น.ส. ฐปนรรฆ ฮาบสุวรรณ 1 ก.ค. 54 ศูนยสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8 น.ส. นงนุช ผองศรี 2 ม.ค. 45 ศูนยสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9 น.ส. พรธิดา เทพประสิทธิ์ 15 มิ.ย. 44 ศูนยสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10 น.ส. พรรณทิพา กิจภักดีกุล 1 พ.ย. 44 ศูนยสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11 นาย มณฑล สุวรรณประภา 1 พ.ค. 49 ศูนยสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

12 นาย รุงเกียรติ ยิ่งเจริญรุงโรจน 1 เม.ย. 45 ศูนยสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

13 น.ส. วรรณา แสนใจกลา 1 มิ.ย. 48 ศูนยสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

14 น.ส. สิมนัส ตรีเดช 3 ก.ค. 50 ศูนยสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

15 นาย อนิรุทธิ์ ศรีเลขา 1 ก.ย. 47 ศูนยสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16 น.ส. ปารินดา สุขสบาย 12 มิ.ย. 44 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

17 นาย พันชัย เมนฉาย 15 ต.ค. 44 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

18 น.ส. พุทธิธร แสงรุงเรือง 3 พ.ค. 45 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

19 นาย ยุธยา อยูเย็น 1 พ.ค. 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

20 นาง ยุวรัตน พจนพิศุทธิพงศ 2 พ.ค. 45 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21 นาย รุงเกียรติ แกวเพชร 1 ก.ค. 47 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

22 นาย วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ 1 ธ.ค. 53 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

23 น.ส. อาภาพรรณ สัตยาวิบูล 1 มี.ค. 47 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

2 1 1

1 น.ส. นริสา จักษุพันธ 25 ต.ค. 50 กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ โครงการพิเศษ

2 น.ส. วรนุช ทรัพยสมปอง 16 ส.ค. 42 สหกรณออมทรัพย โครงการพิเศษ

3 น.ส. สุธิดาวดี ทับทิม 19 ธ.ค. 45 สหกรณออมทรัพย โครงการพิเศษ

4 น.ส. ชนิกาญจน เนียมสอน 1 พ.ค. 51 โครงการพิเศษ โครงการพิเศษ

โครงการพิเศษ

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

งานพัฒนาระบบบริหาร (ประกันคุณภาพ)

2 1 1

1 น.ส. นุชจรินทร สุขมาก 31 ก.ค. 43 งานประกันคุณภาพ งานพัฒนาระบบบริหารฯ

2 น.ส. พรสรวง เพ็งพริ้ง 1 มิ.ย. 41 งานประกันคุณภาพ งานพัฒนาระบบบริหารฯ

3 น.ส. ศิโรรัตน ตระกูลสถิตยมั่น 2 ม.ค. 45 งานประกันคุณภาพ งานพัฒนาระบบบริหารฯ

4 น.ส. สุทธิรักษ ผลไม 3 พ.ค. 47 งานประกันคุณภาพ งานพัฒนาระบบบริหารฯ

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

4 3 3

1 นาย กฤตพจน เจริญสุข 1 ก.ย. 54 สํานักงานโรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

2 นาย จตุรโชค ยวงอักษร 17 ต.ค. 54 สํานักงานโรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

3 น.ส. ณัฐิกา ศาลากิจ 1 ต.ค. 57 สํานักงานโรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

4 น.ส. ฝนทิพย ตูพานิช 1 ต.ค. 57 สํานักงานโรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

5 น.ส. วรรณนิภา ทรัพยสําราญ 1 ก.ค. 54 สํานักงานโรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

6 น.ส. อมร สายสังข 1 ก.ค. 44 สํานักงานโรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

7 นาย อาณัติ สนธิทรัพย 2 พ.ค. 54 สํานักงานโรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

8 นาย ชาญชัย ผุงศิริ 1 พ.ย. 53 สํานักงานโรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

9 น.ส. ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน 16 ต.ค. 55 สํานักงานโรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

10 นาย ธนะวิทย เพียรดี 16 ก.พ. 54 สํานักงานโรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

12 11 11

1 นาย ปญญา กวินโชติวงศ 1 มิ.ย. 46 โครงการน้ําดื่มดุสิตา โรงเรียนการเรือน

2 นาย เรวัต รอดศิริ 1 พ.ค. 49 โครงการน้ําดื่มดุสิตา โรงเรียนการเรือน

3 น.ส. ทัศนีย อินทรวิมล 3 มี.ค. 51 งานอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนการเรือน

4 น.ส. วนิดา คงคาโชติ 25 พ.ค. 48 งานอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนการเรือน

5 น.ส. สุธิดา โสดา 3 มิ.ย. 56 ศูนยการปฏิบัติการเนย โรงเรียนการเรือน

6 นาย จารึก ศรีอรุณ 1 มี.ค. 49 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

7 น.ส. ชัญญาพัชญ ชวยสืบวงษสา 23 ก.ค. 46 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

8 นาย ทวีศักดิ์ หันตุลา 24 ก.ย. 48 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

9 นาย ทัศเทพ อังกุราภินันท 11 มี.ค. 56 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

10 น.ส. ธีรวรรณ ศรีทอง 26 มี.ค. 50 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

11 นาย นคร แซสี 25 พ.ค. 50 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

12 น.ส. นเรศ บางศิริ 16 ก.ค. 56 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

13 น.ส. นวลเพ็ญ ธรรมษา 16 ส.ค. 54 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

14 น.ส. นุสรา อินแขก 1 ส.ค. 46 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

15 นาย ปุณชัย บุญสม 15 ม.ค. 46 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

16 น.ส. ภัทริยา ครามอยู 22 ม.ค. 44 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

17 น.ส. ภิญญพัฒน ประพัทธมงคล 6 ก.พ. 49 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

18 น.ส. ลัดดาวรรณ รอดอินทร 26 พ.ย. 50 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

19 น.ส. วรรณนิภา พิมพระเบียบ 1 ส.ค. 47 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

20 น.ส. วรรณภา จันทะนาม 15 มิ.ย. 50 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

21 น.ส. วันธนา ลวณางกูร 6 ต.ค. 51 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

22 น.ส. วารุณี อยูเชื้อ 1 เม.ย. 58 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

23 น.ส. วิภาวรรณ สวยทอง 2 พ.ค. 54 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

24 น.ส. วิไลลักษณ อาภรณรัตน 1 ส.ค. 46 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

25 น.ส. ศิริอัมพร สุวรรณสิงห 15 ธ.ค. 51 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

26 นาย เสฐียรพงศ ชื่นใจ 15 มิ.ย. 50 ศูนยฝกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน

27 น.ส. ดวงสุดา ลีลา 1 ก.ย. 54 สํานักงานโรงเรียนการเรือน โรงเรียนการเรือน

28 น.ส. ปรียานิตย ตั้งธานาภักดี 15 ม.ค. 59 สํานักงานโรงเรียนการเรือน โรงเรียนการเรือน

29 น.ส. รณิดา ศรีธนาวรุณ 23 ก.ย. 45 สํานักงานโรงเรียนการเรือน โรงเรียนการเรือน

30 น.ส. กัญจนณัฏฐ ไวยคูนา 1 ต.ค. 53 สํานักงานโรงเรียนการเรือน โรงเรียนการเรือน

31 น.ส. จรรยา โทะนาบุตร 1 มี.ค. 54 สํานักงานโรงเรียนการเรือน โรงเรียนการเรือน

32 น.ส. กาญจนา วรรณทอง 1 มิ.ย. 53 ศูนยการปฏิบัติการเนย โรงเรียนการเรือน

33 นาย บุญฤทธิ์ วรรณทรัพย 1 ก.ค. 53 ศูนยการปฏิบัติการเนย โรงเรียนการเรือน

34 นาง มยุรี ยอดยา 6 ต.ค. 53 สํานักงานโรงเรียนการเรือน โรงเรียนการเรือน
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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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

1

1 นาย ยงยุทธ วุฒิชัย 1 ก.ค. 44 ศูนยการเรียน ระนอง 2 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

ศูนยการเรียนระนอง 2

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ



11
-ม

.ค
.-6

0

12
-ม

.ค
.-6

0

13
-ม

.ค
.-6

0

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

1 1

1 น.ส. เทวี เกลงกลา 9 ม.ค. 49 ศูนยการเรียน รางน้ํา ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

2 น.ส. วารุณี พวงสุข 2 ส.ค. 42 ศูนยการเรียน รางน้ํา ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

ศูนยการเรียนรางน้ํา

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

1

1 น.ส. ปุณยนุช บัญชานิตยกาล 13 ม.ค. 46 ศูนยการเรียนรูและวิจัยทองถิ่นพิษณุโลก ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

ศูนยการเรียนรูและวิจัยทองถิ่นพิษณุโลก

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

6 6 6

1 น.ส. กนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ 15 ก.พ. 46 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

2 นาย ตรีชาต ชลธาร 11 ม.ค. 59 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

3 นาง ธิดารัตน เลี้ยงพงษ 4 ก.ค. 49 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

4 น.ส. นิภาวรรณ ฤทธิเดช 1 มี.ค. 56 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

5 น.ส. ปญญพร เหลาสกุล 1 ธ.ค. 54 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

6 นาย พนม ทองมาก 1 เม.ย. 53 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

7 น.ส. พรปยะ วงษอูทอง 3 ต.ค. 48 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

8 น.ส. ภาวินี จริงจิตต 9 พ.ย. 52 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

9 น.ส. เมธาวดี ออนรูที่ 1 เม.ย. 53 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

10 น.ส. วนิดา ฤทธิมา 1 ก.พ. 56 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

11 น.ส. วรภัสร จูหอง 1 ธ.ค. 54 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

12 น.ส. สุชาดา ศรีปลอง 5 ม.ค. 47 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

13 น.ส. สุดารัตน เทพกิจ 2 มิ.ย. 46 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

14 น.ส. สุธิดา สองชวย 3 ธ.ค. 50 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

15 น.ส. สุภาภรณ กะกา 1 ธ.ค. 54 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

16 น.ส. หยาดพิรุณ นาชัยสินธุ 1 มี.ค. 47 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

17 น.ส. อมรรัตน ทาจีน 18 ม.ค. 55 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

18 น.ส. คนิตฐา ปนทอง 16 ส.ค. 41 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

3 2 2

1 นาง ธมลวรรณ เปรมศรี 19 ม.ค. 42 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

2 น.ส. ธารารัตน วรรณรัตน 1 ก.ย. 51 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

3 น.ส. นฤมล อินทสร 1 ก.พ. 45 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

4 น.ส. ปานใจ ยกกลิ่น 7 เม.ย. 52 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

5 น.ส. พรใจ แกวสุข 1 มิ.ย. 41 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

6 น.ส. สุปญญา ยิ่งประเสริฐ 5 ก.ย. 48 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

7 นาง เอมิกา รัตนมาลา 15 ก.พ. 51 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ



11
-ม

.ค
.-6

0

12
-ม

.ค
.-6

0

13
-ม

.ค
.-6

0

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

5 4 4

1 นาง จรัสศรี พุทธวงศ 6 พ.ย. 43 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

2 นาย จักรพันธ แกวมา 11 มิ.ย. 45 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

3 นาย จาตุรงค แกวสามดวง 1 ก.ค. 57 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

4 นาย ปองภพ เรืองยศกร 1 ส.ค. 50 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

5 น.ส. ปยพร รมแสง 2 พ.ย. 58 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

6 นาย ไผทเทพ ตุทานนท 10 มี.ค. 47 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

7 น.ส. พัชพร วิภาศรีนิมิต 1 เม.ย. 52 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

8 น.ส. พัชรนันท ทองใบ 1 ต.ค. 58 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

9 น.ส. พิชญสิณี ทองเสมอ 1 เม.ย. 53 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

10 นาง วาสนา จักรแกว 17 เม.ย. 46 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

11 นาย สันติภาพ พัฒนบวรวงศ 15 ธ.ค. 44 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

12 นาย สิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทรสุข 10 มี.ค. 47 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

13 นาย อรรถพล คําจันทร 15 ม.ค. 58 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ลําปาง

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

1 1 1

1 น.ส. ฐิติรัตน จักรพันธุ 8 ธ.ค. 55 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

2 น.ส. ปรีดา แซเลา 1 พ.ย. 46 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

3 น.ส. เสาวคนธ เหลืองทองคํา 1 มี.ค. 46 ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต

1 1

1 น.ส. ชไมพร ชัยบุรินทร 3 พ.ค. 36 ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

2 นาง สุภัทรสจี สายวงศฝน 1 ส.ค. 37 ศูนยบริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท

3 2 2

1 นาย นนทกิจ ตั้งวงศดีเลิศ 21 ส.ค. 50 ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพฯ ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท

2 น.ส. นภาลัย กาฬเนตร 1 มี.ค. 54 ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพฯ ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท

3 นาย ประพันธ ประสพวัฒนา 1 มิ.ย. 42 ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพฯ ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท

4 นาง ภณิดา โพธิพิทักษ 9 ก.พ. 47 ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพฯ ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท

5 น.ส. วิสา มีพฤกษ 19 มี.ค. 56 ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพฯ ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท

6 น.ส. ศรันยา ฟูเผา 1 พ.ย. 47 ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพฯ ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท

7 น.ส. ศรีวรรณ พูลตาย 17 พ.ย. 46 ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพฯ ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

4 3 3

1 นาย กุศล พิทักษกิจ 3 ต.ค. 54 ศูนยพัฒนาทุนมนุษย ศูนยพัฒนาทุนมนุษย

2 นาย จักรกฤช จอยขุน 16 ก.ค. 50 ศูนยพัฒนาทุนมนุษย ศูนยพัฒนาทุนมนุษย

3 นาย ฐนน นิลบดี 3 ต.ค. 54 ศูนยพัฒนาทุนมนุษย ศูนยพัฒนาทุนมนุษย

4 น.ส. ฐิติรัตน ตาจินะ 1 พ.ย. 53 ศูนยพัฒนาทุนมนุษย ศูนยพัฒนาทุนมนุษย

5 น.ส. นิชา ดําเกลี้ยง 1 พ.ย. 53 ศูนยพัฒนาทุนมนุษย ศูนยพัฒนาทุนมนุษย

6 นาย พงสปภาพ นาคเวช 1 ก.ค. 51 ศูนยพัฒนาทุนมนุษย ศูนยพัฒนาทุนมนุษย

7 นาย รชา ดําเกลี้ยง 1 ธ.ค. 55 ศูนยพัฒนาทุนมนุษย ศูนยพัฒนาทุนมนุษย

8 น.ส. สุภารัตน น้ําใจดี 14 ม.ค. 45 ศูนยพัฒนาทุนมนุษย ศูนยพัฒนาทุนมนุษย

9 น.ส. สุมาลี ฉายปญญา 17 เม.ย. 42 ศูนยพัฒนาทุนมนุษย ศูนยพัฒนาทุนมนุษย

10 น.ส. เอมอร ศรีเกษม 4 ม.ค. 43 ศูนยพัฒนาทุนมนุษย ศูนยพัฒนาทุนมนุษย

ศูนยพัฒนาทุนมนุษย

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

3 2 2

1 น.ส. กฤติกา ลีลาพตะ 19 ก.ย. 44 สํานักงานอํานวยการสถาบันภาษาฯ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

2 นาย ธนวัฒน รัตนเดโช 20 ก.พ. 58 สํานักงานอํานวยการสถาบันภาษาฯ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

3 น.ส. รุงนะภา โนรี 1 ก.ย. 40 สํานักงานอํานวยการสถาบันภาษาฯ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

4 น.ส. วลัยพร ออนนอมดี 15 ก.ย. 57 สํานักงานอํานวยการสถาบันภาษาฯ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

5 นาย วัฒนวุฒิ ชางชนะ 2 ม.ค. 56 สํานักงานอํานวยการสถาบันภาษาฯ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

6 นาง ศิโรธร อยูฤทธิ์ 11 มี.ค. 41 สํานักงานอํานวยการสถาบันภาษาฯ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

7 น.ส. สุกัญญา จันทราภรณ 19 เม.ย. 44 สํานักงานอํานวยการสถาบันภาษาฯ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

7 7 7

1 นาย จักรพันธ คําแกว 17 ต.ค. 54 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

2 น.ส. ชลากร อยูคเชนทร 2 ส.ค. 42 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

3 น.ส. ณฐพร ยมมินทร 15 ก.ย. 57 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

4 น.ส. ณปภร เจี้ยวเหง 1 ต.ค. 53 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

5 น.ส. ณยดา ทองศรี 1 ก.ย. 48 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

6 น.ส. ณิชาภัส ตั้งบวรพิมล 27 ม.ค. 47 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

7 น.ส. ดวงกมล ขําแสง 2 ธ.ค. 56 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

8 นาย ธนวัตร โภคาสุข 2 พ.ย. 58 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

9 น.ส. นงนุช อุตคุด 3 ส.ค. 58 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

10 น.ส. เนาวรัตน เลิศมณีพงศ 10 ก.ย. 55 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

11 นาง บุษบา เนกขัม 1 ธ.ค. 48 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

12 น.ส. ปาณิสรา อยูสกุล 4 ม.ค. 53 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

13 นาง พรทิพย รดดวง 4 ม.ค. 53 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

14 น.ส. พีรดา พงษทอง 2 มิ.ย. 58 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

15 น.ส. เพ็ญภาพร กระเวน 1 พ.ย. 43 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

16 น.ส. เมฐินีย นุยสุด 1 พ.ค. 51 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

17 นาย วนัสวี ดีนิสสัย 28 มี.ค. 54 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

18 น.ส. วรรณชนก ชื่นเจริญ 16 พ.ย. 55 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

19 น.ส. ศศิธร ทองสถิ 16 ส.ค. 53 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

20 นาง อรทัย โกกิลกนิษฐ 1 ก.ย. 53 สํานักงานอํานวยการสถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา

21 น.ส. อกนิษฐ เลิศสิริศรีสกุล 7 ต.ค. 56 หนวยบมเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

7 7 7

1 นาย กิตติพงศ อิ่มประคองศิลป 1 มิ.ย. 44 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

2 น.ส. ชนัญชิดา อยูเดช 1 ก.ค. 56 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

3 น.ส. นงคลักษณ โชติวิทยธานินทร 1 ต.ค. 46 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

4 น.ส. นภณัฐ ชมพู 1 พ.ย. 56 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

5 น.ส. นลินรัตน ชูธรรม 9 ม.ค. 55 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

6 นาย นิพนธ ทักษิณ 1 ก.ย. 49 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

7 น.ส. ปยฉัตร ออนนอม 1 ต.ค. 53 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

8 น.ส. พบรัก แยมฉิม 1 มิ.ย. 41 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

9 น.ส. พิมพชนก สีหา 1 ก.ค. 55 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

10 น.ส. ภัฏฆชนิศา ชัยสุขสุวรรณ 1 พ.ย. 50 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

11 น.ส. ยุพาพร มาชม 15 พ.ย. 46 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

12 นาย วัชระ ประสาทแกว 11 ก.ย. 44 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

13 นาง สมถวิล สุริยะเรืองรัศมี 5 ม.ค. 40 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

14 น.ส. สายสมร เมืองมูล 15 ต.ค. 53 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

15 น.ส. สิรินดา เสวตสมบูรณ 15 ก.ย. 46 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

16 น.ส. สุภาวดี บาลี 21 เม.ย. 48 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

17 น.ส. ชนันภรณ โตประยูร 16 ก.ย. 46 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

18 นาย ณัฐพล แยมฉิม 19 ก.ค. 47 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

19 น.ส. พรพรรณ บัวทอง 1 มิ.ย. 49 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

20 น.ส. วจนาพร แกวสาริกรณ 1 พ.ย. 56 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

21 น.ส. วชิราภรณ สุมเข็มทอง 1 ก.พ. 54 สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

1 1

1 น.ส. เพิ่มทรัพย หิรัญสาย 1 เม.ย. 45 สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน

2 นาง มนตนัทธ นาคนิยม 8 มี.ค. 44 สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายใน

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ



11
-ม

.ค
.-6

0

12
-ม

.ค
.-6

0

13
-ม

.ค
.-6

0

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

37 37 37

1 น.ส. ชาลินี ถนัดงาน 1 ต.ค. 54 ที่ปรึกษาอธิการบดี บริหาร

2 นาย ธนภูมิ มาประเสริฐ 7 ก.พ. 46 กองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย

3 น.ส. นัชชา นวมแหวว 1 ก.ย. 58 กองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย

4 น.ส. นิสิตา คุณาวงศเดช 1 ธ.ค. 52 กองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย

5 น.ส. ปวีณา ณ พัทลุง 1 ก.ค. 53 กองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย

6 น.ส. วันรวี พงษสุวรรณ 3 ก.พ. 57 กองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย

7 นาย สุพจน ชนะคา 2 ม.ค. 46 กองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย

8 น.ส. อทิตยา คงมี 3 ก.ย. 51 กองกฎหมาย สํานักงานมหาวิทยาลัย

9 น.ส. กันยามาศ ชวยสมบูรณ 21 ก.ย. 46 กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย

10 น.ส. กานดา ธาราภูมิ 15 มิ.ย. 44 กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย

11 น.ส. เต็มใจ มนตไธสงค 7 พ.ย. 44 กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย

12 นาย ปราการ รอดปรีชา 1 พ.ย. 48 กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย

13 น.ส. ภัทรสุดา สุกปลั่ง 16 ก.ค. 44 กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย

14 นาง วรรณลักษณ โพธิ์นอย 7 ส.ค. 43 กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย

15 นาง วรารัตน อภัย 14 พ.ค. 44 กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย

16 น.ส. วิภาพรรณ สารภักดิ์ 15 ก.ย. 40 กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย

17 นาง ศรัณธรณ ศรีไชย 1 ส.ค. 45 กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย

18 น.ส. สติมา วนะสิทธิ์ 1 เม.ย. 47 กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย

19 นาง สุขใจ แปงประสิทธิ์ 1 ก.ย. 38 กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย

20 น.ส. อรสา เหมันต 21 พ.ย. 28 กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย

21 น.ส. จิราภรณ สาคร 3 ส.ค. 52 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

22 น.ส. ณฐยา ศัลยวิวรรธน 1 ก.ค. 45 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

23 น.ส. ดวงกมล ชลายนนาวิน 2 เม.ย. 44 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

24 นาย ตรีรัตน รื่นเริง 7 ธ.ค. 42 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

25 น.ส. ทิมาพร ภูนามมา 10 มี.ค. 51 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

26 นาย ธรรมรัตน คุณาจินดาพร 4 ก.พ. 56 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

สํานักงานมหาวิทยาลัย

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

27 นาย นราวุฒิ เกษศิริ 16 ก.พ. 55 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

28 น.ส. นุชจรีย กล่ําเจริญ 15 ธ.ค. 46 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

29 น.ส. บุญตา ธารมัติ 1 ก.ย. 43 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

30 น.ส. เบญจมาศ อรชร 1 พ.ค. 49 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

31 น.ส. ปยะดา ปุรัษกาญจน 17 ก.ค. 38 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

32 น.ส. ปยะดา ปุรัษกาญจน 17 ก.ค. 38 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

33 นาง รัตนา ศรีคําขวัญ 4 ม.ค. 49 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

34 น.ส. วรรณนิภา เนินปญญา 17 ก.ค. 55 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

35 น.ส. วรรณวิลัย รักวรนิต 14 ส.ค. 50 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

36 น.ส. วันวิสา ยิ้มประเสริฐ 1 ธ.ค. 48 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

37 น.ส. ศิริขวัญ พรมนอย 4 ธ.ค. 43 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

38 นาง สมาพร ศุภศิลป 1 มิ.ย. 54 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

39 น.ส. สายชล ปาละมะ 1 พ.ค. 43 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

40 นาย สิทธิชัย ศรีธนางกูล 11 ธ.ค. 55 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

41 น.ส. สิริพร อวมจันทร 9 มิ.ย. 47 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

42 น.ส. สุชานัน ลัภสุวรรณ 2 ก.พ. 47 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

43 น.ส. สุภาพร สุทธิศักดิ์นาวิน 2 ต.ค. 49 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

44 นาย ไสว แกวพวง 1 พ.ย. 40 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

45 น.ส. อมรรัตน แกวคง 1 ก.พ. 54 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

46 น.ส. อรศรี ดิษฐสุทัศนชัย 24 พ.ค. 48 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

47 น.ส. อัญชลี เดนดวง 1 มิ.ย. 43 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

48 นาย อุดมศักดิ์ สารกลิ่น 24 พ.ย. 43 กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย

49 น.ส. กรรณิกา พันนุรัตน 16 มี.ค. 49 กองนโยบายและแผน สํานักงานมหาวิทยาลัย

50 น.ส. จินดาพร จินดามรกฏ 2 ม.ค. 46 กองนโยบายและแผน สํานักงานมหาวิทยาลัย

51 นาย จิรวัฒน สมิตสันต 1 มี.ค. 57 กองนโยบายและแผน สํานักงานมหาวิทยาลัย

52 น.ส. ชลธิชา โคตรบึงแก 29 ก.ย. 57 กองนโยบายและแผน สํานักงานมหาวิทยาลัย

53 นาย ญาณสิทธิ ศิริธนาภรณพันธ 1 ก.ย. 57 กองนโยบายและแผน สํานักงานมหาวิทยาลัย

54 นาย ทรงเกียรติ ระลึกมูล 16 ม.ค. 51 กองนโยบายและแผน สํานักงานมหาวิทยาลัย

55 น.ส. ปทิตตา สุขกมล 8 ก.ย. 51 กองนโยบายและแผน สํานักงานมหาวิทยาลัย
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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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

56 น.ส. วรรณี ศิริรัตน 4 ม.ค. 53 กองนโยบายและแผน สํานักงานมหาวิทยาลัย

57 นาง สุธิดา สงคสะนะ 9 มี.ค. 50 กองนโยบายและแผน สํานักงานมหาวิทยาลัย

58 น.ส. จริยา กออนันตชัย 15 พ.ค. 50 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

59 น.ส. จิดาภา จินดารุงรัตน 3 ส.ค. 58 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

60 น.ส. จิรภา ในจิตร 15 ก.ย. 57 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

61 น.ส. ชนิดา ศรีแสง 16 ม.ค. 55 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

62 น.ส. ชุติมา เพชรรัตน 3 มี.ค. 46 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

63 น.ส. ธัญญรัตน ลือมงคล 19 มี.ค. 56 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

64 นาย พิริยะ กิมาลี 25 ม.ค. 55 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

65 น.ส. รัชญา รัตนบํารุง 12 ธ.ค. 46 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

66 นาง รัตติการ วงศนิติกร 1 ก.พ. 55 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

67 น.ส. รัตนา บุญแสวง 1 มี.ค. 59 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

68 น.ส. ลวนกี้ แซอึ่ง 1 มิ.ย. 40 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

69 นาง วิพาพร ลาภเกษร 1 ก.ค. 45 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

70 น.ส. สุวิมล แมตสอง 1 ธ.ค. 43 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

71 น.ส. อรพิชญา ชินศูนย 5 ม.ค. 47 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

72 น.ส. อัจฉราวรรณ ประกิตธรรังษี 1 ต.ค. 46 กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย

73 นาย จิรโรจน โอฬารศศิวัชร 3 ก.ย. 46 กองประชาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

74 นาง ณฐมน มาลัยโรจนศิริ 2 พ.ค. 54 กองประชาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

75 น.ส. ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ 1 มิ.ย. 41 กองประชาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

76 น.ส. ทัศนาวรรณ ชมภู 29 ก.ย. 47 กองประชาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

77 นาย ธีรพจน จินดาเดช 28 ม.ค. 45 กองประชาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

78 น.ส. ปภาวรินทร สังฆพรหม 1 ต.ค. 53 กองประชาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

79 นาย พศิน อินทา 15 มี.ค. 54 กองประชาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

80 นาย พิพัฒนพล เพ็ญเกิด 1 ต.ค. 55 กองประชาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

81 นาย ไพศาล คงสถิตสถาพร 1 พ.ค. 44 กองประชาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

82 น.ส. มีนา แนมขุนทด 4 ก.ย. 46 กองประชาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

83 นาย วรนนท ดีผดุง 2 ก.พ. 47 กองประชาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

84 นาย สรรควเรศ กระตายทอง 1 ก.ย. 48 กองประชาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย
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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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

85 น.ส. อลิศ พันธพรสม 1 ก.พ. 51 กองประชาสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

86 น.ส. จารุวรรณ พึ่งจิตตตน 1 ก.ค. 52 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย

87 นาย ชัยวัฒน สมรส 20 เม.ย. 42 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย

88 นาง ทิวาภรณ คําแกว 2 ก.ย. 45 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย

89 น.ส. บุษกร สมทอง 15 ส.ค. 46 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย

90 น.ส. มณีรัตน บุญสุวรรณ 1 ก.ค. 48 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย

91 นาย ยุทธการ วัดปาน 1 เม.ย. 58 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย

92 น.ส. ยุพาพิน พรไชยะ 5 ต.ค. 52 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย

93 น.ส. ศิริวรรณ กอยสุวรรณ 14 มิ.ย. 45 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย

94 น.ส. อมรา เหมพิทักษ 28 ต.ค. 45 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย

95 นาย อํานวย วงศประทุม 2 ก.พ. 47 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย

96 นาย อุดมวิทย วันกุมภา 1 มิ.ย. 42 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย

97 น.ส. นิอัสรา เจะอูเซ็ง 17 ก.ค. 49 กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

98 นาย เหมพัสสิริ หวางพัน 7 มิ.ย. 53 กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

99 น.ส. อัจจิมา รจิตานนท 10 มี.ค. 53 กองวิเทศสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย

100 นาย จิตติวุฒิ ฉัตรพิริยกุล 2 ก.พ. 58 กองอาคารและสถานที่ สํานักงานมหาวิทยาลัย

101 นาย ปฏิสนธิ์ วิเศษวาษิต 2 ธ.ค. 56 กองอาคารและสถานที่ สํานักงานมหาวิทยาลัย

102 นาย พรรษวัชร อุดมเสฏฐชัย 1 ก.พ. 43 กองอาคารและสถานที่ สํานักงานมหาวิทยาลัย

103 นาย สกล โพฉลาด 1 พ.ค. 43 กองอาคารและสถานที่ สํานักงานมหาวิทยาลัย

104 นาย อนิรุทธิ์ แปงประสิทธิ์ 1 มิ.ย. 41 กองอาคารและสถานที่ สํานักงานมหาวิทยาลัย

105 นาง จิรยาภรณ ศรีบุญรอด 1 มิ.ย. 47 สํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย

106 น.ส. นันทธิญา ศฤงคสวัสดิ์ 9 พ.ค. 46 สํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย

107 น.ส. สรยา โรจนอนันต 1 พ.ย. 50 สํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย

108 น.ส. อธิชา ธัญกิจจานุกิจ 3 ส.ค. 58 สํานักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย

109 น.ส. นัยรัตน เสมสวาง 16 ก.ย. 42 สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย

110 น.ส. ปทมา ลักษณะโยธิน 1 ส.ค. 47 สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย

111 นาง วาสนา บุณยทัต 2 เม.ย. 50 สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย
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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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

2 2 2

1 น.ส. กรกนก มักการุณ 8 พ.ย. 42 กองกลาง สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

2 นาง กัณณอลิน สุอังคะวาทิน 1 ก.พ. 49 กองกลาง สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

3 น.ส. ชวนชม เอี่ยมสอาด 16 มิ.ย. 39 กองกลาง สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

4 น.ส. พัชรพร มาปู 20 ส.ค. 46 กองกลาง สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

5 น.ส. สุธาสินี เตียสรรเสริญ 1 ก.พ. 49 กองกลาง สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

6 นาย เอกพจน โพธิ์ศรี 15 ม.ค. 52 กองกลาง สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

4 4 3

1 นาย เจษฎาภรณ สรรคอนุรักษ 1 ก.ค. 52 สํานักงานอํานวยการสํานักบริหารฯ สํานักบริหารกลยุทธ

2 นาย บันดาล แกวกอง 22 ม.ค. 47 สํานักงานอํานวยการสํานักบริหารฯ สํานักบริหารกลยุทธ

3 น.ส. ปรียาภรณ สุขชัย 3 ก.ย. 55 สํานักงานอํานวยการสํานักบริหารฯ สํานักบริหารกลยุทธ

4 นาย พนม สุวรรณประเทศ 7 มิ.ย. 44 สํานักงานอํานวยการสํานักบริหารฯ สํานักบริหารกลยุทธ

5 น.ส. พวงพรรณ ปนคง 15 มิ.ย. 52 สํานักงานอํานวยการสํานักบริหารฯ สํานักบริหารกลยุทธ

6 น.ส. เพชรวราพัชร สังขวรรโณ 1 พ.ค. 48 สํานักงานอํานวยการสํานักบริหารฯ สํานักบริหารกลยุทธ

7 นาง ศิริพร หนองโทน 1 ก.ค. 51 สํานักงานอํานวยการสํานักบริหารฯ สํานักบริหารกลยุทธ

8 นาย ศุภกร ปรุงศิลปชัย 19 มิ.ย. 43 สํานักงานอํานวยการสํานักบริหารฯ สํานักบริหารกลยุทธ

9 น.ส. สุจิตรา ฉายปญญา 1 มี.ค. 34 สํานักงานอํานวยการสํานักบริหารฯ สํานักบริหารกลยุทธ

10 น.ส. สุวิชชา เนียมสอน 1 ส.ค. 57 สํานักงานอํานวยการสํานักบริหารฯ สํานักบริหารกลยุทธ

11 น.ส. โสภิตา จันทรเจริญ 20 เม.ย. 42 สํานักงานอํานวยการสํานักบริหารฯ สํานักบริหารกลยุทธ

สํานักบริหารกลยุทธ

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 12 11

1 นาย ไพรัช ภูระหงษ 10 พ.ย. 43 Suan Dusit Internet Broadcasting สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 น.ส. กาญจนา กริ่งรัมย 20 ก.ค. 44 กลุมงานทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 นาง นงลักษณ ตั้งเสริมศักดิ์ 9 ก.ย. 45 กลุมงานทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 น.ส. บุบผา แสนคํา 16 พ.ย. 37 กลุมงานทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 น.ส. ประดับศรี เนตรนี 20 ก.ค. 43 กลุมงานทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 น.ส. รุงรัตน บาลี 5 พ.ค. 40 กลุมงานทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 นาง วีณา พันธกุม 2 ส.ค. 42 กลุมงานทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 นาย อนุสรณ ทองโสภิต 2 มิ.ย. 46 กลุมงานทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 นาย จักร ชมภูนุช 15 พ.ย. 42 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 นาย ชัชวาลย ลาภเกิน 4 พ.ย. 45 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 น.ส. ชัยญามล เลิศสงคราม 1 มิ.ย. 47 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 นาย ณัฐกานต พงธิพันธุ 19 มิ.ย. 49 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 น.ส. ธันยมัย กลุนเขียว 21 ก.ค. 43 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 นาย ธีรบุญ เดชอุดม 1 พ.ย. 46 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 น.ส. บุศดี ปริตาโพธิ์ 21 ก.ค. 43 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16 นาย ปภาวิน ปญญาใส 10 ก.ย. 45 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 นาย พงศธร อินหนองฉาง 17 ก.ย. 55 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

18 นาย ไพฑูรย นามเสนา 15 ก.ค. 42 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 น.ส. มณีรัตน ธํารงรัตนา 17 ก.ย. 55 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20 น.ส. มลธิรา โพธิ์นอย 1 พ.ย. 48 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

21 นาย วิทวัส ทองยศ 1 ส.ค. 54 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

22 นาย สถิตย เชิดฉันท 15 พ.ค. 51 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 นาย สนธยา แยมเดช 1 พ.ค. 47 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

24 นาย สุทัศน รุงเรือง 2 มิ.ย. 46 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

25 นาย อมรินทร ธนารักษ 1 ส.ค. 48 กลุมงานเทคนิคและระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

26 น.ส. จิราพร ภิญญากรณ 1 ก.ค. 51 กลุมงานเลขานุการและธุรการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27 น.ส. ชุติวรรณ ภิญญากรณ 1 ก.ย. 51 กลุมงานเลขานุการและธุรการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

28 น.ส. รสสุคนธ ปรียาพงศชัย 1 ก.ย. 52 กลุมงานเลขานุการและธุรการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

29 น.ส. สันทนีย ยะสารวรรณ 1 มิ.ย. 41 กลุมงานเลขานุการและธุรการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 น.ส. สุพรรณิการ ทับมณี 1 ธ.ค. 56 กลุมงานเลขานุการและธุรการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

31 น.ส. อภิญญา รัตนประพันธ 1 ธ.ค. 53 กลุมงานเลขานุการและธุรการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

32 น.ส. กุลจิรา แกวสุจริต 1 มี.ค. 59 ศูนย E-learning สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

33 นาย อกนิษฐ ธรรมปาโล 19 มี.ค. 56 ศูนย E-learning สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

34 น.ส. วรรณภรณ นุชเจริญ 11 มี.ค. 56 สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

35 นาย วีระพันธ ชมภูแดง 1 ก.ค. 41 สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

10 10 10

1 น.ส. จันทรทิพย เลี้ยงใจพานิช 15 ก.พ. 51 กลุมงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2 น.ส. จันทรรวี ลบแยม 2 เม.ย. 47 กลุมงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3 น.ส. สุมณฑา นามวงษ 21 พ.ค. 44 กลุมงานบริการสื่อและสิ่งพิมพ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4 น.ส. จีรวรรณ บุญพิทักษ 11 ธ.ค. 45 สํานักงานบริการอาคารบัณฑิตฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5 น.ส. กุลธิดา โกพัฒตา 1 ก.ค. 53 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

6 น.ส. ณัฐชา แกววิมล 1 เม.ย. 58 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

7 นาง ธนิดา แสงอวม 1 มี.ค. 46 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

8 น.ส. พัชราภรณ ขําแปง 3 ธ.ค. 55 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

9 นาง จารุวรรณ เซ็งแซ 1 ก.ย. 44 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

10 นาง จํานรรจา พลอยมุกดา 16 ก.ย. 42 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

11 น.ส. จิตราพร จันทรกูล 15 มิ.ย. 45 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

12 นาย ชินณภัทร เจริญรอด 7 ม.ค. 53 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

13 นาย ณัฐวุฒิ ตันมณี 1 พ.ค. 47 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

14 น.ส. ดุจดาว ชุนประวัติ 4 ธ.ค. 49 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

15 นาย บุญธรรม สังขะเสน 19 มิ.ย. 43 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

16 น.ส. เบญญาภา จงเกษม 15 พ.ย. 48 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

17 น.ส. ปาริกา อัคนิวาส 1 ก.ค. 47 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

18 น.ส. พนารัตน พรมมา 1 พ.ค. 49 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

19 น.ส. พนิดา วงษสมัย 22 มี.ค. 53 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

20 นาย พัฒนพงษ กุมารสิทธิ์ 1 มิ.ย. 41 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

21 น.ส. รวีวรรณ เฮี้ยนชาศรี 1 ส.ค. 50 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

22 น.ส. วาสนา จันทรจาย 1 ก.ค. 46 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

23 น.ส. ศิรินันท อ่ําพันธุ 1 พ.ค. 37 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

24 นาย สมชัย จารุธนกิจพานิช 1 ก.ค. 46 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

25 น.ส. สินีนาฎ ลักษณะโยธิน 15 ก.ค. 43 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

26 นาย สุทัน มุมแดง 3 มิ.ย. 46 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

27 น.ส. สุธางค หงษกลาง 3 ต.ค. 49 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

28 น.ส. สุนิสา จุยประเสริฐ 1 มิ.ย. 41 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

29 นาย อธิพงศ อินโท 9 พ.ย. 43 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

30 นาย อภิชาติ กรมนา 20 ต.ค. 49 สํานักงานอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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