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1 นาย ฉัตรชัย บุษบงค 1 ก.ค. 59 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

2 น.ส. ธนวดี ศุกระกาญจน 1 มิ.ย. 35 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

3 นาง ประพิมพใจ เปยมคุม 1 ก.ค. 59 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

4 น.ส. ประวิชญา แขงขัน 8 ก.พ. 41 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

5 นาย ปยภัทร จิรปุณญโชติ 3 ส.ค. 58 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

6 นาย ผดุง อารยะวิญู 5 ต.ค. 50 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

7 นาย พีรณัฐ โชวสูงเนิน 1 ก.ค. 58 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

8 น.ส. ภริมา วินิธาสถิตยกุล 1 พ.ค. 43 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

9 นาย มงคลชัย บุญแกว 1 ก.ค. 59 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

10 นาย อัษฎา พลอยโสภณ 1 ส.ค. 59 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

11 นาย อินสอน จันตะ 3 ก.ย. 50 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

12 นาง ดวงเดือน วรรณกูล 1 มิ.ย. 53 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

13 น.ส. รัตนาพร หลวงแกว 12 ก.พ. 44 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

14 นาย วิชัย พาณิชยสวย 1 พ.ย. 55 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

15 น.ส. ศิริพร ไกรสมสาตร 15 ต.ค. 58 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

16 น.ส. สุมน ไวยบุญญา 16 ต.ค. 44 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

17 นาง อาภรณ ชุนดี 1 มี.ค. 55 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

18 น.ส. กรณิศ ทองสอาด 1 ก.ค. 54 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

19 น.ส. กัญญารัตน แกวละเอียด 1 ธ.ค. 57 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

20 น.ส. กุลธิดา มีสมบูรณ 1 ส.ค. 59 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

21 นาง เกษร ขวัญมา 1 เม.ย. 58 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

22 น.ส. เกษิณี เบ็ญจวรรณ 2 พ.ย. 58 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

23 น.ส. ขวัญใจ จริยาทัศนกร 1 พ.ค. 46 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

อาจารย (อัตราจาง)

คณะครุศาสตร (อาจารยอัตราจาง)

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

อาจารย (อัตราจาง)

24 น.ส. จิราภรณ ยกอินทร 1 เม.ย. 58 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

25 น.ส. จีระพันธุ พูลพัฒน 1 ต.ค. 53 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

26 นาง จุฬินฑิพา นพคุณ 21 มิ.ย. 59 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

27 น.ส. ชนมธิดา ยาแกว 1 ต.ค. 56 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

28 น.ส. ธนพรรณ เพชรเศษ 1 ต.ค. 57 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

29 น.ส. มุทิตา ทาคําแสน 1 พ.ค. 49 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

30 น.ส. รัถยา เชื้อกลาง 1 มิ.ย. 55 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

31 น.ส. สุดารัตน พงษพันธ 1 ต.ค. 58 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

32 น.ส. อัญชิษฐา ปยะจิตติ 1 เม.ย. 58 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

33 น.ส. อัญชุลี สุวัฑฒน 10 มิ.ย. 51 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

34 นาง อารีย พรหมเล็ก 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

35 น.ส. เอมอร ปนทะสืบ 1 ธ.ค. 58 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

36 น.ส. กาญจนา ผิวงาม 9 ม.ค. 55 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร

37 น.ส. ชนินันท แยมขวัญยืน 2 พ.ค. 44 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร

38 น.ส. ชมพูนุท ประชิตครบุรี 1 ก.ค. 40 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร

39 น.ส. ดนยา อินจําปา 16 พ.ค. 40 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร

40 นาย ปรเมศวร ถนอมศักดิ์ 1 มิ.ย. 53 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร

41 น.ส. มณีบูรณ นิลเขตร 13 ส.ค. 51 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร

42 นาย วิทยุต บุนนาค 15 พ.ย. 50 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร

43 น.ส. สิริลักษณ มณีรัตน 2 ก.ค. 44 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร

44 นาย โสฬส ฤกษมี 15 พ.ย. 46 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร

45 นาง กชกร ชํานาญกิตติชัย 1 ก.ย. 43 คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร
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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

อาจารย (อัตราจาง)

คณะพยาบาลศาสตร

11 11 11

1 นาง ขวัญธิดา พิมพการ 15 ก.ค. 57 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

2 น.ส. จิรวี กุยเกิด 20 เม.ย. 52 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

3 น.ส. จิราภรณ ชนมาสุข 2 พ.ค. 54 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

4 น.ส. จีราพร พระคุณอนันต 2 มี.ค. 58 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

5 นาง จุไร อภัยจิรรัตน 1 ก.พ. 53 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

6 น.ส. ชุติมา ทองวชิระ 1 ก.ค. 57 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

7 น.ส. ณัฐยา ศรีทะแกว 1 เม.ย. 52 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

8 น.ส. ณัฐรพี ใจงาม 3 พ.ย. 52 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

9 นาง ธณิดา พุมทาอิฐ 1 เม.ย. 57 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

10 นาย ธีระชล สาตสิน 15 ก.ค. 57 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

11 นาง นงลักษณ เชษฐภักดีจิต 26 ต.ค. 52 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

12 น.ส. นิธิมา คันธะชุมภู 1 พ.ค. 58 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

13 นาง นิภา ลีสุคนธ 2 มี.ค. 53 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

14 น.ส. นิรัตนชฎา ไชยงาม 2 มิ.ย. 57 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

15 น.ส. บุญสง สุประดิษฐ 5 ก.พ. 58 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

16 น.ส. พิมพขวัญ แกวเกลื่อน 3 ส.ค. 52 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

17 น.ส. พิไลพร สุขเจริญ 15 ส.ค. 57 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

18 นาง พิสุทธิ์ ปทุมาสูตร 1 พ.ย. 49 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

19 น.ส. รักชนก โคตรเจริญ 17 ม.ค. 55 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

20 นาย รังสรรค มาระเพ็ญ 20 เม.ย. 58 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

21 นาง รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์ 2 พ.ค. 54 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

22 น.ส. เรณู ขวัญยืน 1 ต.ค. 55 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

23 น.ส. ลักขณา ศรีบุญวงศ 2 เม.ย. 55 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

24 นาย ศรัทธา ประกอบชัย 7 ก.พ. 54 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

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

อาจารย (อัตราจาง)

25 นาง ศิริพร นันทเสนีย 1 ธ.ค. 52 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

26 นาง สมจิต นิปทธหัตถพงศ 22 ม.ค. 50 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

27 นาง สมพิศ กองแกว 3 มี.ค. 57 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

28 น.ส. อรนุช ชูศรี 4 ม.ค. 54 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

29 น.ส. กิติวัฒนา ศรีวงศ 14 ธ.ค. 58 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

30 นาง ดวงเนตร ธรรมกุล 1 ต.ค. 58 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

31 นาง พรเพ็ญ อารีกิจ 19 ส.ค. 59 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

32 น.ส. สุนิดา ชูแสง 8 ส.ค. 59 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

33 นาง อริยา ดีประเสริฐ 1 เม.ย. 59 คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
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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

อาจารย (อัตราจาง)

11 11 11

1 นาง เพ็ญนภา เว็บบ 16 ก.พ. 47 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2 น.ส. ยุสนีย โสมทัศน 1 ก.ค. 59 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3 น.ส. รินทรฤดี ภัทรเดช 9 พ.ย. 48 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4 น.ส. วรรณา พิเชฐพฤทธ 19 มิ.ย. 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5 น.ส. สุดา เชิดเกียรติกุล 1 ก.ค. 59 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

6 นาย อรรฆพันธ เธียรถาวร 20 มิ.ย. 46 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

7 นาย กิตติ นีรมิตร 9 ก.ค. 50 สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

8 นาย พีร พวงมะลิต 7 ก.ค. 49 สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9 นาย วัลลภ หางไธสง 2 มิ.ย. 46 สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

10 นาง วาสนา บริบูรณ 2 มิ.ย. 40 สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

11 นาย สรศักดิ์ มั่นศิลป 11 มิ.ย. 50 สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12 นาย สฤษดิ์ ศรีโยธิน 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

13 น.ส. จิตติพร ชัยประกอบวิริยะ 13 มิ.ย. 59 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

14 น.ส. ณภัคกัญญา ตรารุงเรือง 4 มี.ค. 59 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

15 นาย กัญจณปภัสส สุวรรณวิหค 1 มิ.ย. 59 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

16 น.ส. สุทธิดา โชติกธรรม 1 มิ.ย. 59 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

17 นาง นีรู ชูสัตยสกุล 1 มิ.ย. 44 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

18 น.ส. วันวิสาข พงษปลื้ม 1 พ.ย. 43 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

19 น.ส. ลลิตา พูลทรัพย 4 ม.ค. 44 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

20 น.ส. สุดารัตน เจตนปญจภัค 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

21 น.ส. กุลธิดา ภูฆัง 1 ก.ค. 43 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

22 นาย ดนุสรณ กาญจนวงศ 1 ก.ค. 59 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

23 น.ส. เทพยุดา เฝอคง 25 ก.ค. 59 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 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

อาจารย (อัตราจาง)

24 นาย ธวัชชัย เพ็งพินิจ 1 ก.ค. 59 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

25 นาย วาจิส กันทะวัง 6 พ.ย. 49 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

26 นาย ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน 19 มิ.ย. 44 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

27 น.ส. สุชรินทร พีรยานันท 2 เม.ย. 50 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

28 นาย อัครเดช เสนานิกรณ 1 ธ.ค. 49 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

29 นาย ชญานทัต ศุภชลาศัย 1 ธ.ค. 51 สาขาวิชารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

30 น.ส. ดังนภสร ณ ปอมเพชร 12 ก.ค. 44 สาขาวิชารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

31 นาย ธนภัทร ปจฉิมม 1 ก.ย. 48 สาขาวิชารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

32 นาย ยอดชาย ชุติกาโม 1 ก.ค. 45 สาขาวิชารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

33 น.ส. สุรดา จุนทะสุตธนกุล 1 ต.ค. 52 สาขาวิชารัฐศาสตร 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

อาจารย (อัตราจาง)

16 16 16

1 น.ส. กัญญทอง หรดาล 2 พ.ค. 59 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

2 น.ส. มุกเหรียญ สีตลานุชิต 1 ธ.ค. 47 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

3 นาง ศศิพัชร วงศรินทราเมธี 1 ก.ค. 59 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

4 น.ส. สุนทรี ศรีไทย 1 ก.ค. 59 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

5 น.ส. อิสรีย บอวารี 1 ก.ค. 59 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

6 นาง กฤติกาพร เหล็กเพ็ชร 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

7 นาย เกษม จันวดี 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

8 น.ส. ขจิตขวัญ กิจวิสาละ 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

9 นาย จตุรงค ดวงจินดา 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

10 น.ส. จารุวรรณ ปวราจารย 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

11 นาย ชุษณะ จันทรออน 26 ต.ค. 41 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

12 นาย ทรงธรรม ทิวสมบุญ 18 ก.ย. 49 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

13 นาย ธีร โสตถิโกมล 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

14 นาย ธีระเดช กลิ่นพุฒซอน 2 พ.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

15 นาย นรเศรษฐ ไวทยรุงโรจน 13 มิ.ย. 44 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

16 น.ส. พัชริยา จันทรกระจาง 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

17 นาย ภูชิตต ภูริปาณิก 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

18 น.ส. รรินทร วสุนันต 19 มิ.ย. 43 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

19 นาย วรภัทร จัตุชัย 17 พ.ค. 44 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

20 น.ส. ศศิพร ตายคํา 22 มิ.ย. 44 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

21 น.ส. ศิริมา คงทัพ 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

22 น.ส. สิริภิญญ อินทรประเสริฐ 1 ธ.ค. 46 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

23 น.ส. สุทิตา จุลกนิษฐ 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

24 น.ส. สุพิชา บานชี 14 มิ.ย. 49 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

คณะวิทยาการจัดการ
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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

อาจารย (อัตราจาง)

25 น.ส. สุวลักษณ หวงเย็น 3 พ.ค. 53 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

26 น.ส. อมรรัตน เรืองสกุล 1 ก.ค. 59 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

27 นาย ธนพล ศิริประสพโสธร 10 มิ.ย. 42 สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ

28 น.ส. นภัสวรรณ เอี่ยมสอาด 14 มิ.ย. 45 สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ

29 น.ส. พัชรินทร กีรติวินิจกุล 1 ธ.ค. 43 สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ

30 นาง รัชนี ปุณโณทก 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ

31 น.ส. ณัฐชานันท วีระกุล 1 ก.ย. 49 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

32 นาง วันเพ็ญ ควรสมาน 20 พ.ค. 47 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

33 น.ส. สิริวดี ชูเชิด 1 ส.ค. 43 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

34 น.ส. นิตยา ทวีชีพ 2 มิ.ย. 51 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ

35 น.ส. วิภาดา มุกดา 21 เม.ย. 42 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ

36 นาง สวิภา ผลัญชัย 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ

37 นาย สุรศักดิ์ แสงเย็น 1 ก.ค. 44 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก คณะวิทยาการจัดการ

38 น.ส. ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ 19 มิ.ย. 43 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

39 นาย ธนสันต สนธิศิริ 2 พ.ย. 52 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

40 น.ส. นลินรัตน พิพัฒนรังสรรค 15 พ.ย. 45 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

41 นาง กาหลง กลิ่นจันทร 1 ม.ค. 32 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ

42 น.ส. เตือนใจ แสงทอง 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะวิทยาการจัดการ

43 นาง ภิญชาดา จินดารัตนวรกุล 16 ส.ค. 59 สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ

44 น.ส. มนสินี สุขมาก 8 ก.ย. 59 สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ

45 น.ส. อรุณรัตน สุภาอวน 25 ส.ค. 59 สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ

46 น.ส. มะลิ ชารี 9 ส.ค. 42 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

47 น.ส. รุงนภา สันติธรรมา 3 พ.ค. 47 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

48 นาง วันธณี สุดศิริ 1 ก.ค. 59 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
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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

อาจารย (อัตราจาง)

9 9 8

1 นาย กฤตนพ ทองธิติพร 1 พ.ค. 52 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 น.ส. สุชาดา โทผล 3 ก.พ. 46 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 นาย สุเทพ ลิ่มอรุณ 4 ม.ค. 59 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4 นาย ดุสิต อังธารารักษ 11 มิ.ย. 45 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5 นาย ทิวัตถ กุลชนะภควัต 16 มิ.ย. 43 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 นาย ศยามพงษ พงษดํา 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7 นาง อรวรินทร ยาเณร 3 ต.ค. 54 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8 นาย วัชรากรณ เนตรหาญ 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9 นาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี 19 ม.ค. 42 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10 นาย นิพัฒน มานะกิจภิญโญ 1 ต.ค. 50 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11 นาย ปเนต หมายมั่น 10 มิ.ย. 48 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

12 น.ส. วัจนา ขาวฟา 25 ธ.ค. 46 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

13 น.ส. นาฏลดา ออนวิมล 17 พ.ค. 44 สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

14 นาง ประดับฟา นาคนก 3 พ.ค. 53 สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

15 นาย ฤทธิพันธ รุงเรือง 6 มิ.ย. 59 สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16 นาย วิทวัส รัตนถาวร 1 มิ.ย. 53 สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

17 น.ส. เยาวเรศ สวนบุญ 15 ต.ค. 57 สาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

18 น.ส. ชนิสรา เรืองนุน 1 พ.ค. 58 สาขาวิชาคณิตศาสตร	 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

19 น.ส. ณัฐภัชศร แกววิจิตร 1 ก.ย. 58 สาขาวิชาคณิตศาสตร	 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

20 น.ส. ธนพรรษ พฤกษะวัน 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาคณิตศาสตร	 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

21 นาย ภมรเมษย เลาหวิรุฬหกุล 3 ต.ค. 59 สาขาวิชาคณิตศาสตร	 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

22 นาย อรรถศาสน นิมิตรพันธ 5 มิ.ย. 43 สาขาวิชาคณิตศาสตร	 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

23 นาย ตระกูล รัมมะฉัตร 18 มิ.ย. 44 สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

24 นาย ยุทธนา พิมพทองงาม 14 มิ.ย. 45 สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

25 นาย วัฒนะ มากชื่น 17 พ.ค. 44 สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

26 น.ส. อรุชา สาดศรี 1 ก.ย. 58 สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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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

อาจารย (อัตราจาง)

4 4 3

1 นาง ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล 19 มิ.ย. 43 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

2 นาย เฉลิมพล จินดาเรือง 1 ต.ค. 45 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

3 นาย ทัตพล วัชโรทัย 1 มี.ค. 46 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

4 น.ส. บูชิตา สังขแกว 1 พ.ค. 46 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

5 นาย อภิรัตน มังกร 2 พ.ย. 52 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

6 น.ส. จิรานุช โสภา 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาการจัดการบริการ บัณฑิตวิทยาลัย

7 นาง ศิริวรรณ เสรีรัตน 15 พ.ย. 51 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย

8 น.ส. ณัชชา ถาวรบุตร 1 มิ.ย. 54 สาขาวิชาการจัดการบริการ บัณฑิตวิทยาลัย

9 น.ส. เพ็ญศรี พัทธวิวัฒนศิริ 2 ส.ค. 53 สาขาอาชญาวิทยาฯ บัณฑิตวิทยาลัย

10 น.ส. ปริศนา อินทรพันธ 1 ก.ค. 54 หลักสูตรภาวะผูนําฯ บัณฑิตวิทยาลัย

11 น.ส. ศีลสุภา วรรณสุทธิ์ 15 พ.ค. 58 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรฯ บัณฑิตวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย



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

อาจารย (อัตราจาง)

14 14 14

1 นาง กันณวัณ ฟลลิปส 15 มิ.ย. 52 โรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

2 นาย ฐาปนะ แตงจุย 1 พ.ย. 55 โรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

3 นาย ธนบูลย พรหมพรต 1 มิ.ย. 48 โรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

4 น.ส. ปยะรัตน เจิมประไพ 20 เม.ย. 49 โรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

5 น.ส. พรรณปพร จันทรฉาย 16 มิ.ย. 51 โรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

6 นาง ศิริพร เอลวอสลี 22 เม.ย. 53 โรงเรียนการทองเที่ยวฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

7 นาย ภาณุวิช ขวัญยืน 3 ต.ค. 59 สํานักงานพัฒนาวิชาชีพฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

8 น.ส. ทิพยวิมล ประเสริฐศรี 1 ก.พ. 54 สาขาวิชาการจัดการงานบริการ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

9 น.ส. กนกพร ศิริโรจน 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาการทองเที่ยว โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

10 น.ส. ชฎาวรรณ ศิริจารุกุล 1 ส.ค. 59 สาขาวิชาการทองเที่ยว โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

11 น.ส. ดุจตะวัน กันไทยราษฎร 1 พ.ค. 55 สาขาวิชาการทองเที่ยว โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

12 น.ส. ถิรพร แสงพิรุณ 2 ต.ค. 49 สาขาวิชาการทองเที่ยว โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

13 น.ส. พราวธีมา ศรีระทุ 30 มิ.ย. 43 สาขาวิชาการทองเที่ยว โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

14 น.ส. พิมพเนตร มากทรัพย 7 พ.ย. 54 สาขาวิชาการทองเที่ยว โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

15 น.ส. รัตนชนก นิภาวรรณ 1 ส.ค. 54 สาขาวิชาการทองเที่ยว โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

16 นาย วสันต มหากาญจนะ 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาการทองเที่ยว โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

17 น.ส. ศุภพิชญ กิตติณัฐพงศ 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาการทองเที่ยว โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

18 น.ส. สาติยา มิ่งวงศ 10 มิ.ย. 42 สาขาวิชาการทองเที่ยว โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

19 น.ส. สุชาดา อภิรัตน 1 ต.ค. 53 สาขาวิชาการทองเที่ยว โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

20 นาย นรินทร สรวิทยศิรกุล 10 มิ.ย. 42 สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

21 นาย พิสิฏฐพล อินทวิรัตน 1 มิ.ย. 55 สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

22 นาย มานะ เอี่ยมบัว 10 มิ.ย. 42 สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

23 น.ส. วรรณิกา เกิดบาง 1 ต.ค. 40 สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

24 นาย ศรัฐ สิมศิริ 1 ก.พ. 51 สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

25 นาย สธนวัชร ประกอบผล 15 ธ.ค. 43 สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการฯ โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

26 นาย จิระพงศ ปอมนอย 17 เม.ย. 49 สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
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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

อาจารย (อัตราจาง)

27 น.ส. ธันยพัฒน อินทรทัพพ 1 เม.ย. 54 สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

28 นาย นิพนธ ระวียัน 1 พ.ค. 51 สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

29 นาย นิมิตร วิมลโนท 1 พ.ค. 56 สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

30 นาง ประภัสสร ณ นครพนม 1 ธ.ค. 58 สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

31 น.ส. พรพนิต เจริญสุข 2 มิ.ย. 58 สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

32 น.ส. พรพิมล อดทน 1 ธ.ค. 58 สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

33 น.ส. รุงรวี คลายสุวรรณ 1 ต.ค. 51 สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

34 น.ส. วรรษมน ทองเกิด 1 ต.ค. 52 สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

35 น.ส. ศุภิสรา ทองจรูญ 17 ก.พ. 59 สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

36 น.ส. สิรินดา คลี่สุนทร 1 ส.ค. 59 สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

37 นาย สุรพิน สุประดิษฐ 3 พ.ย. 57 สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

38 นาย อานนท พันธุลี 1 มี.ค. 59 สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

39 น.ส. กัลยารัตน สุขนันทชนะ 21 มี.ค. 55 สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

40 นาง นพมาศ กลัดแกว 1 ก.ย. 51 สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

41 น.ส. พิมพรวี ทหารแกลว 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

42 นาย เอกชัย จากศรีพรหม 1 ก.ค. 47 สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
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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

อาจารย (อัตราจาง)

12 11 11

1 น.ส. ฐิติวรฎา ใยสําลี 3 พ.ค. 53 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

2 น.ส. ณัจยา เมฆราวี 1 มิ.ย. 50 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

3 น.ส. ณัชฌา พันธุวงษ 11 ม.ค. 53 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

4 นาย ทรงพล วิธานวัฒนา 2 มี.ค. 53 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

5 น.ส. ทัตดารา กาญจนกุญชร 2 มิ.ย. 51 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

6 น.ส. ธนิกานต นับวันดี 16 ต.ค. 49 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

7 น.ส. บุญญาพร เชื่อมสมพงษ 3 ส.ค. 52 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

8 น.ส. ปทมา กาญจนรักษ 1 ก.ย. 58 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

9 น.ส. ผุสดี ขจรศักดิ์สิริกุล 11 ม.ค. 53 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

10 น.ส. ราตรี เมฆวิลัย 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

11 น.ส. สิรินทรทิพย สุตตาพงค 1 ส.ค. 57 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

12 นาง เสาวลักษณ กันจินะ 1 ก.ย. 57 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

13 นาย อรรถ ขันสี 1 พ.ค. 49 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

14 น.ส. อรอนงค ทองมี 1 มี.ค. 47 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

15 นาย อัศพงษ อุประวรรณา 1 พ.ย. 57 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

16 น.ส. อานงค ใจแนน 1 ก.ค. 53 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบฯ โรงเรียนการเรือน

17 น.ส. ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปฯ โรงเรียนการเรือน

18 น.ส. ภัทราทิพย รอดสําราญ 26 ต.ค. 48 สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปฯ โรงเรียนการเรือน

19 น.ส. หทัยรัตน ปนแกว 10 มิ.ย. 48 สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปฯ โรงเรียนการเรือน

20 น.ส. พรดารา เขตตทองคํา 18 มิ.ย. 44 สาขาวิชาโภชนาการฯ โรงเรียนการเรือน

21 น.ส. พรทิพย บํารุงแควน 6 ต.ค. 59 สาขาวิชาโภชนาการฯ โรงเรียนการเรือน

22 นาย ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 3 ต.ค. 59 สาขาวิชาโภชนาการฯ โรงเรียนการเรือน

23 น.ส. ยศสินี หัวดง 2 เม.ย. 55 สาขาวิชาโภชนาการฯ โรงเรียนการเรือน

24 น.ส. สุนิทรา ชัยภัย 5 ก.ย. 59 สาขาวิชาโภชนาการฯ โรงเรียนการเรือน

25 น.ส. สุมิตตา วุฒิสินอักษรา 5 ก.ย. 59 สาขาวิชาโภชนาการฯ โรงเรียนการเรือน

26 น.ส. กาญจนา เฟองศรี 1 มี.ค. 54 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน

27 น.ส. จารุณี วิเทศ 3 ธ.ค. 50 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

โรงเรียนการเรือน
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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

อาจารย (อัตราจาง)

28 นาง นิลุบล ประเคนแสง 1 มี.ค. 50 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน

29 น.ส. นุชนาฏ กุลวิทย 10 ต.ค. 56 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน

30 น.ส. ปวิตรา ภาสุรกุล 10 ม.ค. 54 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน

31 น.ส. พิรมาลย บุญธรรม 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน

32 น.ส. สายบังอร ปานพรม 1 ก.ค. 59 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน

33 น.ส. หทัยชนก ลี้ปฐมากุล 2 พ.ค. 54 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน

34 นาย อัครพล ไวเชียงคา 1 ส.ค. 57 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน
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