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1 0 0

1 น.ส. รักขณาวรรณ ชูทอง 21 ก.ย. 31 ฝายหองสมุด

13 13 14

1 นาย วีระพันธ ชมภูแดง 1 ก.ค. 41 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 นาย จักร ชมภูนุช 15 พ.ย. 42 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

3 นาย ณัฐกานต พงธิพันธุ 19 ม.ิย. 49 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

4 น.ส. ธันยมัย กลุนเขียว 21 ก.ค. 43 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

5 นาย พงศธร อินหนองฉาง 17 ก.ย. 55 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

6 นาย ไพฑรูย นามเสนา 15 ก.ค. 42 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

7 น.ส. มณีรตัน ธํารงรตันา 17 ก.ย. 55 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

8 นาย วิทวัส ทองยศ 1 ส.ค. 54 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

9 นาย สถิตย เชิดฉันท 15 พ.ค. 51 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

10 น.ส. สันทนีย ยะสารวรรณ 1 ม.ิย. 41 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

11 นาย สุทัศน รุงเรอืง 2 ม.ิย. 46 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

12 นาย อมรนิทร ธนารักษ 1 ส.ค. 48 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร

13 น.ส. กุลจิรา แกวสุจริต 1 ม.ีค. 59 ฝายพัฒนาระบบการเรยีนรู

14 นาย จิรโรจน โอฬารศศิวัชร 3 ก.ย. 46 ฝายพัฒนาระบบการเรยีนรู

15 นาง เบญญาภา ยวงอักษร 15 พ.ย. 48 ฝายพัฒนาระบบการเรยีนรู

16 น.ส. วรรณภรณ นุชเจริญ 11 ม.ีค. 56 ฝายพัฒนาระบบการเรยีนรู

17 น.ส. สุพรรณกิาร ทับมณี 1 ธ.ค. 56 ฝายพัฒนาระบบการเรยีนรู

18 นาย อกนิษฐ ธรรมปาโล 19 ม.ีค. 56 ฝายพัฒนาระบบการเรยีนรู

ขาราชการ

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

พนักงานมหาวิทยาลัย

หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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 14

19 นาย ชัชวาลย ลาภเกิน 4 พ.ย. 45 ฝายศูนยขอมูลกลาง

20 นาย ปภาวิน ปญญาใส 10 ก.ย. 45 ฝายศูนยขอมูลกลาง

21 นาย สนธยา แยมเดช 1 พ.ค. 47 ฝายศูนยขอมูลกลาง

22 น.ส. กาญจนา กริ่งรมัย 20 ก.ค. 44 ฝายหองสมุด

23 น.ส. เทวี เกลงกลา 9 ม.ค. 49 ฝายหองสมุด

24 นาง นงลกัษณ ตั้งเสรมิศักดิ์ 9 ก.ย. 45 ฝายหองสมุด

25 นาย นิพนธ เศวตจามร 15 ม.ีค. 53 ฝายหองสมุด

26 น.ส. บุบผา แสนคํา 16 พ.ย. 37 ฝายหองสมุด

27 น.ส. ประดับศรี เนตรนี 20 ก.ค. 43 ฝายหองสมุด

28 นาย ไพรชั ภูระหงษ 10 พ.ย. 43 ฝายหองสมุด

29 น.ส. รุงรตัน บาลี 5 พ.ค. 40 ฝายหองสมุด

30 นาง วีณา พันธกุม 2 ส.ค. 42 ฝายหองสมุด

31 นาย อนุสรณ ทองโสภิต 2 ม.ิย. 46 ฝายหองสมุด

32 น.ส. จิราพร ภิญญากรณ 1 ก.ค. 51 สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

33 น.ส. ชัยญามล เลิศสงคราม 1 ม.ิย. 47 สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

34 น.ส. ชุติวรรณ ภิญญากรณ 1 ก.ย. 51 สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

35 น.ส. ณญาดา สัจจาสุวรรณ 1 เม.ย. 58 สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

36 น.ส. มลธิรา โพธิ์นอย 1 พ.ย. 48 สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

37 น.ส. รสสคุนธ ปรยีาพงศชัย 1 ก.ย. 52 สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

38 น.ส. อภิญญา รัตนประพันธ 1 ธ.ค. 53 สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

39 นาง จํานรรจา พลอยมุกดา 16 ก.ย. 42 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

40 นาย ธีรบุญ เดชอุดม 1 พ.ย. 46 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

2 3 3

1 นาง จันทรจิรา ทิลารักษ 20 ก.ค. 43 ฝายหองสมุด

2 นาง ลําพึง เจริญสุข 1 ม.ิย. 35 ฝายหองสมุด

3 นาง วรัญญา บัตรสูงเนิน 17 พ.ย. 36 ฝายหองสมุด

4 นาย ศรนีคร ปญญาคลอง 8 ม.ิย. 41 ฝายหองสมุด

5 นาง อัมพร กรวยทรัพย 18 ส.ค. 40 ฝายหองสมุด

6 นาย จํารัส อนุพันธ 2 ม.ค. 56 สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

7 น.ส. ศิรพิร ธรรมศร 15 ธ.ค. 51 สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

8 น.ส. สมยง สีมันตะ 2 ต.ค. 49 สํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

ลูกจางของมหาวิทยาลัย


