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1 น.ส. พัสสนันท แยมฉํ่าไพร 14 ส.ค. 47

2 น.ส. จารุณี  ชัยกิตตภิูมิ 6 ส.ค. 47

3 นาย ศักดา บุญประเสริฐ 26 ก.พ. 48

4 น.ส. วนิดา สุขประเสริฐ 26 พ.ค. 48

5 เนียมนาค 11 ก.พ. 45

6 นาย สุรินทร ชูบุญ 26 ก.ย. 48

7 น.ส. รัชนี เข็มอินทร 16 ม.ิย. 51

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

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

10 น.ส. นงลักษณ 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 สําราญ 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

ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนษิฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนท่ีกําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่

วันที่ตรวจสุขภาพ

วาที่ ร.ต.โชคชัย

หนวยงาน โครงการอาหารกลางวัน 1 

วันที่เขาทํางานชื่อ- สกุล

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ
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ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนษิฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนท่ีกําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่

วันที่ตรวจสุขภาพ

หนวยงาน โครงการอาหารกลางวัน 1 

วันที่เขาทํางานชื่อ- สกุล

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

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. บุญเสริม 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 หลูประเสริฐ 7 ม.ีค. 54

32 นาย อดิศร ธรรมสโรช 1 ม.ิย. 53

33 น.ส. ลัดดา สังขฤกษ 20 ส.ค. 55

34 นาง นันทะวัน จําปาเรือง 25 ม.ีค. 56

35 นาย สุริยา แสงงาม 1 ก.ค. 56

36 น.ส. เกตนสิรี เผาหอม 25 ก.ค. 56

37 น.ส. ญาดา เก้ือสกุล 25 พ.ย. 56

38 น.ส. ดลนภา ตรีพันธ 1 ก.พ. 57

39 น.ส. เพ็ญศรี ทุมยา 19 ก.พ. 57

40 น.ส. ณัฐวดี การสิริกุล 19 ส.ค. 57
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ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนษิฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนท่ีกําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่

วันที่ตรวจสุขภาพ

หนวยงาน โครงการอาหารกลางวัน 1 

วันที่เขาทํางานชื่อ- สกุล

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

41 น.ส. ศิลปสุภา ศรีสาร 19 ส.ค. 57

42 นาย เอกภพ สัตยากุล 23 ก.ย. 57

43 น.ส. ดวงวิภา ออนเอกสุข 17 พ.ย. 57

44 นาง ปราณี ดีขม 26 ม.ีค. 58

45 น.ส. ชนัชพร เหลาอั๋น 9 ม.ิย. 58

46 นาง วนิดา ธารณะกลาง 1 ม.ิย. 59

47 น.ส. ณภัค ธัญฐิติโชติ 1 ก.ค. 59

48 นาย ทัชชกร ยุวัฒนา 1 ก.ค. 59

49 นาง ไสว คงเกิด 1 ก.พ. 59

50 นาย วิเชียร บุตรคต 25 ส.ค. 59

51 น.ส. สุพัตรา ภูเรือน 4 ม.ีค. 59

52 นาย ธีรบุตร สุดแสง 7 เม.ย. 59

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

54 น.ส. สุกัลยา วุฒิสาธิต 11 เม.ย. 49

55 นาง ศิริพร อิ่มสมบัติ 16 ธ.ค. 59

56 นาง วิภารัตน จันทรโต 17 ม.ีค. 60

57 นาย วิษณุ คําสนิท 26 เม.ย. 60

58 น.ส. ศิริลักษณ รักมิตรอานนท 22 ส.ค. 59

59 น.ส. ศิริขวัญ นันกระโทก 26 ม.ิย. 60

60 น.ส. เพลิน สุทธินิเทศน 26 ม.ิย. 60
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ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนษิฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนท่ีกําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่

วันที่ตรวจสุขภาพ

หนวยงาน โครงการอาหารกลางวัน 1 

วันที่เขาทํางานชื่อ- สกุล

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

61 น.ส. อุมาพร สุรวิทย 26 ส.ค. 60

62 น.ส. แกวใจ มูลคํา 18 ก.ย. 60

63 น.ส. จรัสพร พวงมะลัย 27 ต.ค. 60

64 นาย บุญสม กลิ่นจําป 20 ส.ค. 60

65 นาง สุพัฒตา พิมพิลา 6 พ.ย. 60

66 น.ส. เพ็ชรรัช สอนวงศษา 15 ส.ค. 61

67 น.ส. เพชรรัตน นอยปานะ 27 พ.ค. 62

68 นาง ธนพร นอยปานะ 21 ก.ย. 62

69 นาย สหรัฐ กิจทะ 21 ก.พ. 62

70 น.ส. สมยงค ครโสภา 26 ก.พ. 61

71 น.ส. พรนภัส สุขารมย 26 ม.ิย. 61

72 นาย วีรพล กําเหนิด 19 ก.พ. 61

73 นาย เฉลิมชัย ปองกัน 26 ม.ีค. 61

74 นาย ภาคิน มธุรส 31 ก.ค. 61

75 นาย สุริยุทธ วันดี 26 ต.ค. 61

76 น.ส. ธนัญญา พุฒิกุล 20 เม.ย. 61

77 นาย สมัย จรัลพงษ 4 ม.ิย. 61

78 น.ส. ปริมาพร อินทรตลุ 16 ต.ค. 61

79 น.ส. อุนจิตต วาระเพียง 21 ม.ค. 62

80 น.ส. นภาพร สุพัสพร 27 พ.ค. 62
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ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนษิฐ ชั้น 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนท่ีกําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่

วันที่ตรวจสุขภาพ

หนวยงาน โครงการอาหารกลางวัน 1 

วันที่เขาทํางานชื่อ- สกุล

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

81 น.ส. วนิดา แกวทอง 17 ก.ย. 61

82 น.ส. จันเพ็ง หินทุม 4 ม.ค. 59

83 น.ส. สุชาดา สุวรรณสาน 5 ม.ค. 59


