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1 นาง ชฎามาศ ขาวสะอาด 1 ต.ค. 26 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

2 นาง ทิพยวิมล กิตติวราพล 20 ก.ย. 25 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

3 นาย สุขเกษม จารุวิจิตร 19 ธ.ค. 28 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

4 นาย วิทยา ศิริพันธวัฒนา 1 ต.ค. 42 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

5 นาย ไพรัชนพ วิรยิวรกุล 24 ก.ค. 40 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

6 นาย ชวาลศักดิ์ เพชรจันทรฉาย 29 ก.ค. 30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

7 นาย แทนทัศน เพียกขุนทด 11 พ.ค. 36 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม    

8 น.ส. ประวรดา โภชนจันทร 2 ส.ค. 43 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม    

9 น.ส. พรรณี สวนเพลง 3 เม.ย. 49 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 นาง วันดี สิริธนา 15 ส.ค. 37 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

11 น.ส. ฐิติพร ลินิฐฎา 2 ต.ค. 49 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

39 39 38

1 น.ส. รัตนาพร ศรีมาตย 20 ส.ค. 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

2 น.ส. จันทรัสจ วุฒิสัตยวงศกุล 2 มิ.ย. 46 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

3 นาย ยุธยา อยูเย็น 1 พ.ค. 50 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

4 น.ส. ณัฐกฤตา สุวรรณทีป 10 มิ.ย. 42 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

5 น.ส. สุชาดา โทผล 3 ก.พ. 46 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

6 น.ส. อมรรัตน สีสุกอง 17 พ.ค. 44 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

7 น.ส. ทิพาวรรณ วรรณขัณฑ 14 มิ.ย. 55 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

8 นาย ชานุ โพธิพิทักษ 2 มิ.ย. 46 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

9 น.ส. ปยาภรณ วรานุสันติกูล 14 มิ.ย. 45 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

10 นาย รุงเกียรติ แกวเพชร 1 ก.ค. 47 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

11 น.ส. ฐปนรรฆ ฮาบสุวรรณ 1 ก.ค. 54 ศูนยสิ่งแวดลอม

พนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

หนวยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขาราชการ

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

ประชาสัมพันธรายช่ือผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกุล วันที่เขาทํางาน
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หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธรายช่ือผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกุล วันที่เขาทํางาน
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12 นาย มณฑล สุวรรณประภา 1 พ.ค. 49 ศูนยสิ่งแวดลอม

13 น.ส. กนกอร เนตรชู 15 ธ.ค. 58 ศูนยสิ่งแวดลอม

14 น.ส. สาวิตรี มวงศรี 2 ม.ค. 57 ศูนยสิ่งแวดลอม

36 นาย อนุชิต สวัสดิ์ตาล 2 ก.ค. 55 ศูนยสิ่งแวดลอม

37 นาย ธวัชชัย ศรีสอาด 2 ก.ค. 55 ศูนยสิ่งแวดลอม

38 น.ส. นงนุช ผองศรี 2 ม.ค. 45 ศูนยสิ่งแวดลอม

39 น.ส. พรธิดา เทพประสิทธิ์ 15 มิ.ย. 44 ศูนยสิ่งแวดลอม

40 น.ส. จุฑารัตน ศรีชูเปยม 3 พ.ค. 53 ศูนยสิ่งแวดลอม

41 นาย อนิรทุธ ศรีเลขา 1 ก.ย. 47 ศูนยสิ่งแวดลอม

42 น.ส. พรรณทิพา กิจภักดีกุล 1 พ.ย. 44 ศูนยสิ่งแวดลอม

43 นาย รุงเกียรติ ยิ่งเจริญรุงโรจน 1 เม.ย. 45 ศูนยสิ่งแวดลอม

44 น.ส. วรรณา แสนใจกลา 1 มิ.ย. 48 ศูนยสิ่งแวดลอม

45 น.ส. สิมนัส ตรีเดช 3 ก.ค. 50 ศูนยสิ่งแวดลอม

46 น.ส. เพียงกมล ยุวนานนท 1 ก.ย. 44 ศูนยสิ่งแวดลอม

47 น.ส. วิไลวัลย ชะชิกุล 1 ธ.ค. 49 ศูนยเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร

48 น.ส. นราภรณ ศิริกังวาน 22 ม.ค. 44 ศูนยเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร

49 นาย วีรชน ภูหินกอง 14 มิ.ย. 45 ศูนยเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร

50 นาย ธนพล ภัทรสัจจานันท 21 ก.ค. 58 ศูนยเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร

51 น.ส. นิสุฎา อิ่มเสถียร 1 ก.ย. 52 ศูนยเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร

52 น.ส. ณัฏฐรัตน ศรีบุรินทร 1 ก.ย. 52 ศูนยเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร

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

54 น.ส. ดวงจันทร พวงยอด 16 ก.ย. 45 สํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

55 นาย กษมา ซําอวง 4 ม.ค. 59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห

56 นาย วัชรากรณ เนตรหาญ 1 ก.ค. 59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห

57 นาย ศิริลักษณ หลอพันธมณี 16 พ.ค. 46 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห

พนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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ประชาสัมพันธรายช่ือผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกุล วันที่เขาทํางาน

39 39 38

58 นาย ณรงคฤทธิ์ ภิรมยนก 15 พ.ย. 45 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห

59 นาง ศิริพร ฉิมพลี 20 พ.ย. 44 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห

60 นาย วิชชา ฉิมพลี 2 พ.ย. 35 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะห

61 นาย ปเนต หมายมั่น 10 มิ.ย. 48 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

62 น.ส. พิชญสินี พุทธิทวีศรี 3 มิ.ย. 45 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

63 น.ส. สุจีปภา ทองเนียม 15 มิ.ย. 58 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

64 น.ส. นภัสศรัณย ชัชวาลานนท 1 พ.ย. 45 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

65 นาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี 19 ม.ค. 42 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

66 น.ส. อรศิริ ศิลาสัย 1 พ.ค. 46 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

67 นาย วิทวัส รตันถาวร 1 มิ.ย. 53 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

68 น.ส. นาฏลดา ออนวิมล 17 พ.ค. 44 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

69 น.ส. จิราภรณ ทองตัน 3 ก.ค. 49 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

70 นาย ฤทธิพันธ รุงเรอืง 6 มิ.ย. 59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

71 นาง ทัศนีย พาณิชยกุล 16 ม.ค. 51 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

72 น.ส. จิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน 1 พ.ย. 53 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

73 น.ส. ณัฐพร บูฮวด 3 พ.ค. 53 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

74 น.ส. ขวัญจิต อิสระสุข 18 ก.ย. 49 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

75 น.ส. ปยนุช พรมภมร 5 มิ.ย. 55 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

76 น.ส. อาภาพรรณ สัตยาวิบูล 1 มี.ค. 47 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม    

77 น.ส. ปารินดา สุขสบาย 12 มิ.ย. 44 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม    

78 นาง ยุวรัตน พจนพิศุทธิพงศ 2 พ.ค. 45 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม    

79 นาย วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ 1 ธ.ค. 53 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม    

80 นาย พันชัย เมนฉาย 15 ต.ค. 44 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม    

81 น.ส. สิรวัลภ ตูประกาย 10 มิ.ย. 42 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม    

82 น.ส. พุทธิธร แสงรุงเรือง 3 พ.ค. 45 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม    

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

พนักงานมหาวิทยาลัย
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หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธรายช่ือผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกุล วันที่เขาทํางาน

39 39 38

83 นาง วันปติ ธรรมศรี 11 มิ.ย. 47 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอานามัยและความปลอดภัย    

84 นาง ฐติินาถ สุคนเขตร 9 มิ.ย. 46 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอานามัยและความปลอดภัย    

85 นาย ปฏิญญา สุขวงศ 1 พ.ค. 45 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอานามัยและความปลอดภัย    

86 น.ส. ณัฐบดี วิริยาวัฒน 8 ก.ค. 45 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอานามัยและความปลอดภัย    

87 นาย สุรชาติ สินวรณ 15 มิ.ย. 44 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอานามัยและความปลอดภัย    

88 นาย สุวิทย นําภาว 3 พ.ย. 57 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอานามัยและความปลอดภัย    

89 น.ส. เยาวเรศ สวนบุญ 15 ต.ค. 57 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอานามัยและความปลอดภัย    

90 น.ส. สุขทิพย สุขใส 15 ก.ย. 57 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

91 นาย สุระสิทธิ์ ทรงมา 1 เม.ย. 42 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

92 น.ส. ฐิติยา เนตรวงษ 2 มิ.ย. 46 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

93 นาย อัฐเดช วรรณสิน 4 ก.ย. 46 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

94 น.ส. กิ่งกาญจน ทองงอก 6 มี.ค. 44 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

95 น.ส. เฟองฟา เปนศิริ 1 มี.ค. 55 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

96 นาย ทินกร ชุณหภัทรกุล 2 พ.ค. 48 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

97 นาง ชูติวรรณ บุญอาชาทอง 3 พ.ค. 53 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

98 น.ส. เขมขนิษฐ แสนยะนันทธนะ 2 มิ.ย. 46 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

99 นาย ศิววิทย บัวสุวรรณ 1 ส.ค. 49 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

100 นาย ชาญชัย ตรเีพชร 16 มิ.ย. 43 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

101 นาง อรวรินทร ยาเณร 3 ต.ค. 54 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

102 นาย ดุสิต อังธารารักษ 11 มิ.ย. 45 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

103 นาย วรพจน หรติกุล 11 มิ.ย. 44 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

104 น.ส. วิภา ทัพเชียงใหม 14 มิ.ย. 45 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

105 น.ส. พรพัสนันท เดชประสิทธิโชค 15 มิ.ย. 44 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

106 น.ส. จันทรจรัส เสริมสาธนสวัสดิ์ 1 มิ.ย. 45 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

107 นาง ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ 1 พ.ค. 58 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

พนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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หนวยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธรายช่ือผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกุล วันที่เขาทํางาน

39 39 38

108 น.ส. หทัยกาญจน ชูตระกูล 1 มิ.ย. 44 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

109 นาย อรรถศาสน นิมิตรพันธ 5 มิ.ย. 43 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

110 น.ส. สาวิตรี มูลสุวรรณ 1 เม.ย. 58 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

111 นาย ชาติ ทีฆะ 14 มิ.ย. 45 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกส

112 นาย สุทัศน จันบัวลา 11 มิ.ย. 44 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกส

113 นาย รังสันต จอมทะรักษ 14 มิ.ย. 45 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกส

114 น.ส. จิราภรณ พงษโสภา 1 ก.ค. 42 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกส

115 นาย อุดมศักดิ์ กิจทวี 13 ส.ค. 47 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกส

116 น.ส. ณัฏฐา ผิวมา 19 พ.ค. 46 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 3 4

1 นาย ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น 1 พ.ย. 44 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

2 นาย สวิต ฉิมเรอืง 23 ก.ย. 45 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

3 นาย มณชยั เดชสังกรานนท 1 มิ.ย. 47 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สายวิชาการประจําคณะ)

4 นาง นิยดา สวัสดิพงษ 21 พ.ค. 17 ศูนยสิ่งแวดลอม

5 นาย นิพัฒน มานะกิจภิญโญ 1 ต.ค. 50 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

6 น.ส. จรัสฟา โหมดสุวรรณ 3 พ.ค. 53 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง

7 น.ส. วราภรณ วัฒนเขจร 3 ต.ค. 59 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

8 นาย ธานินทร สิทธิวิรัชธรรม 1 มิ.ย. 60 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

9 น.ส. ณัฐภัชศร แกววิจิตร 1 ก.ย. 58 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

10 นาย ตระกูล รัมมะฉัตร 18 มิ.ย. 44 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกส

พนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

ลูกจางของมหาวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ


