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1 น.ส. อัมพวัลณ อยูจุย 16 พ.ย. 35

2 นาย สุนัน แวงแสน 1 ต.ค. 35

3 น.ส. น้ําทิพย ภูโอภาสนันท 5 พ.ย. 35

4 นาง เขียน ลิพันธ 16 พ.ย. 35

5 น.ส. ละเอียด ธรรมศรี 1 ก.ย. 36

6 นาง ปทมพร ทับยิ้ม 4 ต.ค. 36

7 น.ส. แสงพันธ กลาหาญ 6 เม.ย. 37

8 น.ส. สนทิ โพธิ์มี 1 พ.ย. 37

9 น.ส. แดง บุญทองสุข 9 ส.ค. 38

10 น.ส. ประเสริฐ ขอมธิดา 6 พ.ค. 39

11 น.ส. ออน ยังคง 17 ก.ค. 39

12 นาง ประเทือง เฟองฟู 16 ม.ค. 41

13 น.ส. ธนาทิพย แกวกอง 2 มี.ค. 42

14 น.ส. ปทมาส รอดอําพัน 13 ก.ย. 43

15 น.ส. ณัชชรัศม ภักดีทอง 28 พ.ค. 44

16 น.ส. สิธาริณี แสนสมรส 30 พ.ย. 45

17 น.ส. ประไพ โสตรทิพย 16 เม.ย. 46

18 น.ส. ปทิตตา นันทวิริยา 2 ก.ค. 46

19 น.ส. ศรีแพร ทองดี 16 ก.ค. 47

20 น.ส. ปราณี นวลแกว 6 ส.ค. 47

21 นาย พชร พันธนอย 1 ต.ค. 47

หนวยงาน โครงการอาคารอเนกประสงคปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ(โรงแรมสวนดุสิต เพลส)

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ต้ังแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ชื่อ- สกุล วันที่เขาทํางาน

วันที่ตรวจสุขภาพ
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หนวยงาน โครงการอาคารอเนกประสงคปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ(โรงแรมสวนดุสิต เพลส)

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ต้ังแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ชื่อ- สกุล วันที่เขาทํางาน

วันที่ตรวจสุขภาพ

22 นาย อริยธัช มูหะดี 1 ต.ค. 47

23 นาย พรมฤทธิ์ บาวพรม 1 ต.ค. 47

24 น.ส. นัฐจนันท กมลเช้ือ 27 มี.ค. 60

25 นาง มานิต ออนนิ่ม 16 มิ.ย. 50

26 นาย สุนทร เหลาสาธิต 9 เม.ย. 51

27 น.ส. จิราภา เลิศจารุวงค 26 ก.ย. 51

28 นาง ยุพา ศิริชนะ 7 ก.พ. 52

29 นาย ไกรลาส สุริยะศรี 26 ก.พ. 55

30 น.ส. จันทรเพ็ญ ชั้นตรา 6 ธ.ค. 54

31 น.ส. น้ําฝน บาวพรม 26 ก.พ. 55

32 นาย เอกวี คําตัน 26 มี.ค. 55

33 น.ส. วไลลักษณ เกษมรังสรรค 4 ต.ค. 55

34 นาย วันชัย จากพันธ 19 ก.ค. 55

35 นาย สุริยะ มานอย 1 ก.ย. 54

36 น.ส. มณีรัตน วิลา 4 มิ.ย. 57

37 น.ส. รัตนาภรณ ทุมมา 13 มี.ค. 58

38 น.ส. คูณ ธรรมใหม 4 ก.พ. 58

39 น.ส. พรทิพย อัศวภูมิ 13 พ.ค. 58

40 นาย ชนะมนต แกวเรืองศรี 26 ธ.ค. 59

41 นาย วิรุจน มะคะวา 8 ส.ค. 59

42 น.ส. จินาภา เสอืแกว 6 มิ.ย. 59
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หนวยงาน โครงการอาคารอเนกประสงคปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ(โรงแรมสวนดุสิต เพลส)

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ต้ังแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ชื่อ- สกุล วันที่เขาทํางาน

วันที่ตรวจสุขภาพ

43 น.ส. ภัทราภรณ รุณหิวา 26 เม.ย. 56

44 น.ส. ทิพยสดุา ถูกธรรม 26 ธ.ค. 61

45 น.ส. ศิริรัตน มัดหา 11 ก.ย. 61

46 น.ส. ธนพร สุขมี 23 ต.ค. 61

47 นาย วิลยั หาญชนะ 12 ม.ค. 61

48 นาย เสณีร เศษศรี 21 ส.ค. 61

49 นาย ภุมริน คานพัฒนทอง 8 เม.ย. 61

50 นาง รุงศิริ สุขบุญรัตน 26 ต.ค. 61

51 นาย แขก กุลวงศ 15 ต.ค. 47

52 น.ส. นิภารัชติ์ บัวจันทร 17 ก.ค. 41

53 นาง ญานิศา วิเรืองโรจน 13 พ.ย. 35

54 นาง มนทิพา นาสุรินทร 29 เม.ย. 36

55 น.ส. อาทร บูรณสูตร 6 เม.ย. 37

56 น.ส. อรทัย ศรีโคตร 1 พ.ค. 39

57 นาง มาลา รักษาทรัพย 28 ม.ค. 40

58 นาง ประภาศิริ แสนนาม 1 ก.พ. 49

59 น.ส. ปริยาภัทร ยันตะศิริ 26 ต.ค. 49

60 นาย ปติ ธรรมศิลป 10 พ.ย. 51

61 นาย อาทิตย ศยามล 10 พ.ย. 51

62 นาง ฉิ้ม นวลแกว 11 ก.พ. 51

63 นาย ศิริ วัฒนาพร 5 ม.ค. 51
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หนวยงาน โครงการอาคารอเนกประสงคปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ(โรงแรมสวนดุสิต เพลส)

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 ต้ังแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจํานวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ชื่อ- สกุล วันที่เขาทํางาน

วันที่ตรวจสุขภาพ

64 นาย เฉลิมชาติ เตชะเลศิกมล 8 พ.ค. 53

65 นาย กิตติศักดิ์ ยอดไทย 8 ม.ค. 58

66 น.ส. วาสนา อินทวัช 26 มี.ค. 58

67 นาง สุนิศรา หมั่นการนา 26 พ.ค. 58

68 นาย เจษฎา สุพรรณสาย 2 มิ.ย. 58

69 น.ส. นันณภัชสรณ สขุเที่ยงชพี 26 พ.ย. 58

70 นาย สุทธิศักดิ์ คําดี 26 เม.ย. 60

71 น.ส. นงนุช นาถาพันธ 14 ก.ค. 60

72 น.ส. รัชฎา ทองชื่นจิตร 26 ส.ค. 60

73 นาย เสฏฐวุฒิ ฮวดสุนทร 11 ก.ย. 61

74 น.ส. กรรณิกา ขําจิตต 13 ธ.ค. 61


