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1 นาง จันทรแรม เรือนแปน 20 ม.ค. 24 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

2 นาย ชวลิต สวัสดิ์ผล 15 ก.ย. 23 หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต

3 นาย สรรเสริญ อินทรตัน 18 พ.ค. 41 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

2 2 1

1 นาย ปญญเดช พันธุวัฒน 21 เม.ย. 46 สํานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

2 นาย ชยุต หาญชาญพาณิชย 4 ม.ค. 53 สํานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

3 น.ส. เตม็ใจ มนตไธสงค 7 พ.ย. 44 สํานักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

4 นาย ภิญโญ คูวัฒนาเสนีย 1 ม.ิย. 53 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ

5 น.ส. กันวิศา สุขพานิช 10 ม.ิย. 52 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ

6 นาง วาสนา บริบูรณ 2 ม.ิย. 40 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ

7 น.ส. พรเพ็ญ ไตรพงษ 3 พ.ย. 51 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ

8 นาย วัลลภ หางไธสง 2 ม.ิย. 46 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ

9 นาย โชคดี นพวรรณ 3 ม.ีค. 46 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ

10 น.ส. สรอย ไชยเดช 17 พ.ย. 51 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ

11 นาย สรศักดิ์ มั่นศิลป 11 ม.ิย. 50 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ

12 น.ส. งามประวัณ เอสมนึก 19 ม.ีค. 50 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ

13 นาย พีร พวงมะลิต 7 ก.ค. 49 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ

14 นาย ชาติชาย มหาคีตะ 1 ต.ค. 46 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

15 น.ส. จินตนา ตันสุวรรณนนท 10 ม.ิย. 42 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

16 น.ส. ปนณฬยาข ฒิตสุนทโรทยาน 1 พ.ย. 48 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

17 น.ส. อาภาศิริ สุวรรณานนท 1 ม.ิย. 47 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

หนวยงาน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ขาราชการ

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

พนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนษิฐ ช้ัน 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจาํนวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกลุ วันที่เขาทํางาน หนวยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ
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หนวยงาน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนษิฐ ช้ัน 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจาํนวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกลุ วันที่เขาทํางาน หนวยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ

13 13 13

18 น.ส. เอกอนงค ศรีสําอางค 18 ม.ิย. 44 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ

19 นาย ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล 10 ม.ิย. 42 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ

20 นาย อานุภาพ รักษสวุรรณ 10 ม.ิย. 42 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ

21 นาย สมศักดิ์ เจริญพูล 18 ม.ิย. 44 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ

22 น.ส. ธีรดา บุญยศ 17 พ.ย. 46 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ

23 นาย เขมภัทท เย็นเปยม 1 ม.ิย. 45 หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑติ

24 น.ส. เบญจพร พึงไชย 15 ธ.ค. 47 หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต

25 น.ส. บูชิตา สังขแกว 1 พ.ค. 46 หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต

26 น.ส. ภาวินี รอดประเสริฐ 14 ต.ค. 46 หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต

27 นาย จตุพล ดวงจิตร 13 พ.ค. 45 หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต

28 นาย ชญานทัต ศุภชลาศัย 1 ธ.ค. 51 หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต

29 นาย ยอดชาย ชุติกาโม 1 ก.ค. 45 หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต

30 นาย ธนภัทร ปจฉิมม 1 ก.ย. 48 หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต

31 น.ส. ณฐิญาณ งามขํา 25 พ.ค. 48 หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต

32 นาย มนตรี พานิชยานุวัฒน 8 พ.ย. 42 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

33 นาย รุงภพ คงฤทธิ์ระจัน 1 ก.ค. 42 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

34 นาง ศิรมิา สุวรรณศรี 29 ส.ค. 39 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

35 น.ส. ดังนภสร ณ ปอมเพชร 6 ก.ย. 60 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร

36 น.ส. กัญญกานต เสถียรสุคนธ 10 ต.ค. 56 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร

37 น.ส. สุรดา จุนทะสุตธนกุล 1 ต.ค. 52 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร

38 นาง เพ็ญนภา เว็บบ 16 ก.พ. 47 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร

39 น.ส. อัญชลี รัตนะ 1 ต.ค. 46 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชารัฐศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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หนวยงาน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนษิฐ ช้ัน 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจาํนวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกลุ วันที่เขาทํางาน หนวยงาน

วันที่ตรวจสุขภาพ

0 1 1

1 นาง ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล 19 ม.ิย. 43 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

2 น.ส. เพ็ญศรี พัทธวิวัฒนศิริ 2 ส.ค. 53 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

ลูกจางของมหาวิทยาลัย


