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1 น.ส. พัสสนันท แยมฉ่ําไพร 14 ส.ค. 47

2 น.ส. จารุณี  ชัยกิตติภูมิ 6 ส.ค. 47

3 นาย ศักดา บุญประเสรฐิ 26 ก.พ. 48

4 น.ส. วนิดา สขุประเสรฐิ 26 พ.ค. 48

5 เนียมนาค 11 ก.พ. 45

6 นาย สริุนทร ชูบุญ 26 ก.ย. 48

7 น.ส. รัชนี เข็มอินทร 16 ม.ิย. 51

8 น.ส. เปรมฤดี เอี่ยมพงศศักดา 1 ม.ิย. 53

9 น.ส. ภัทรพร          บัวออน 1 ส.ค. 09

10 น.ส. นงลกัษณ บุญทองสุข 13 ก.ย. 47

11 นาง ดวงดาว          พรมรักษ 1 ม.ค. 13

12 นาง จันทิมา เกษร 1 ก.ค. 21

13 นาง กัญญา ธรรมศร 2 ก.พ. 34

14 นาง สมพร ปุรา 15 ม.ิย. 43

15 น.ส. กัลยานี สุดแสง 1 ม.ค. 48

16 นาง สาํราญ บุญทองสขุ 26 ม.ิย. 48

17 น.ส. ประยูร กงประโคน 16 ส.ค. 47

18 นาง บาหยัน ขุมทอง 15 ม.ิย. 43

19 น.ส. เยาวลักษณ ผลไม 25 พ.ย. 35

20 นาง มะนิตร วัฒนสาร 30 พ.ย. 48

วาที่ ร.ต.โชคชัย

หนวยงาน โครงการอาหารกลางวัน 1 

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

วันที่เขาทํางานช่ือ- สกลุ

ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนษิฐ ช้ัน 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจาํนวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่

วันที่ตรวจสุขภาพ
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หนวยงาน โครงการอาหารกลางวัน 1 
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วันที่เขาทํางานช่ือ- สกลุ

ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนษิฐ ช้ัน 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจาํนวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่

วันที่ตรวจสุขภาพ

21 นาง เฉลา อวมเหวา 4 พ.ย. 52

22 น.ส. ปาริชาติ การะเกษ 12 ก.ค. 54

23 น.ส. เฉลียว แยมประโคน 2 ก.พ. 42

24 นาง ละออง สิงหแกว 10 ม.ิย. 42

25 น.ส. บุญเสรมิ ปรีเพน 19 ก.พ. 52

26 น.ส. พนิดา นิลบุตร 17 ก.ค. 44

27 น.ส. ศุลินธร ภูผาจง 3 พ.ค. 53

28 น.ส. สาคร รินทรามี 13 ส.ค. 52

29 นาย ศักดิ์ชวิน คําอินทร 1 ต.ค. 53

30 นาย ชาญชัย ใจซื่อ 27 ม.ค. 54

31 น.ส. นฤมล หลูประเสรฐิ 7 ม.ีค. 54

32 นาย อดิศร ธรรมสโรช 1 ม.ิย. 53

33 น.ส. ลัดดา สังขฤกษ 20 ส.ค. 55

34 น.ส. แสงเดอืน จริยะมา 2 ม.ค. 56

35 นาง นันทะวัน จําปาเรือง 25 ม.ีค. 56

36 นาย สริุยา แสงงาม 1 ก.ค. 56

37 น.ส. เกตนสิรี เผาหอม 25 ก.ค. 56

38 น.ส. ญาดา เกื้อสกุล 25 พ.ย. 56

39 น.ส. ดลนภา ตรพีันธ 1 ก.พ. 57

40 น.ส. เพ็ญศรี ทุมยา 19 ก.พ. 57
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หนวยงาน โครงการอาหารกลางวัน 1 
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ณ หอประชุม อาคารรักตะกนษิฐ ช้ัน 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.
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ลําดับที่

วันที่ตรวจสุขภาพ

41 น.ส. ณัฐวดี การสิรกิุล 19 ส.ค. 57

42 น.ส. ศิลปสุภา ศรีสาร 19 ส.ค. 57

43 นาย เอกภพ สตัยากุล 23 ก.ย. 57

44 น.ส. ดวงวิภา ออนเอกสุข 17 พ.ย. 57

45 นาง ปราณี ดขีม 26 ม.ีค. 58

46 น.ส. ชนัชพร เหลาอั๋น 9 ม.ิย. 58

47 นาย สริิชัย ออนธรรม 11 ม.ีค. 58

48 นาย พรชัย ตระกูลสถิตยมั่น 8 ก.พ. 59

49 นาง วนิดา ธารณะกลาง 1 ม.ิย. 59

50 น.ส. ณภัค ธัญฐิติโชติ 1 ก.ค. 59

51 นาย ทัชชกร ยุวัฒนา 1 ก.ค. 59

52 นาง ไสว คงเกิด 1 ก.พ. 59

53 นาย วิเชียร บุตรคต 25 ส.ค. 59

54 น.ส. อารียา โคตวงษา 23 ส.ค. 59

55 น.ส. มาลี บุญมั่งมี 5 ม.ค. 59

56 น.ส. สุพัตรา ภูเรือน 4 ม.ีค. 59

57 นาย ธีรบุตร สดุแสง 7 เม.ย. 59

58 นาย วิเศษ  จันทรโต 17 พ.ค. 59

59 น.ส. พิมพสุภัค เนตรทิพย 28 ม.ิย. 59

60 นาย ธีรศักดิ์ ไมหวั่น 22 ก.ย. 59
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หนวยงาน โครงการอาหารกลางวัน 1 

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

วันที่เขาทํางานช่ือ- สกลุ

ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนษิฐ ช้ัน 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจาํนวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่

วันที่ตรวจสุขภาพ

61 น.ส. สุกัลยา วุฒิสาธิต 11 เม.ย. 49

62 นาง ศิริพร อิ่มสมบัติ 16 ธ.ค. 59

63 นาง วิภารัตน จันทรโต 17 ม.ีค. 60

64 นาย วิษณุ คําสนิท 26 เม.ย. 60

65 น.ส. ศิรลัิกษณ รักมิตรอานนท 22 ส.ค. 59

66 น.ส. ศิรขิวัญ นันกระโทก 26 ม.ิย. 60

67 น.ส. เพลิน สุทธินิเทศน 26 ม.ิย. 60

68 น.ส. อุมาพร สุรวิทย 26 ส.ค. 60

69 น.ส. แกวใจ มูลคํา 18 ก.ย. 60

70 น.ส. รุงเรือง กันทะวงษ 5 ต.ค. 60

71 น.ส. จรัสพร พวงมะลัย 27 ต.ค. 60

72 นาย บุญสม กลิ่นจําป 20 ส.ค. 60

73 นาง สพุัฒตา พิมพิลา 6 พ.ย. 60


