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1 นาย ณัฐพล แยมฉิม 19 ก.ค. 47

2 น.ส. วจนาพร แกวสาริกรณ 1 พ.ย. 56

3 น.ส. วชิราภรณ สุมเข็มทอง 1 ก.พ. 54

4 น.ส. เปรมฤดี โยวัง 1 ก.ย. 58

5 น.ส. กรรณิการ ศรีไพบูลย 1 ก.ค. 59

6 น.ส. ภัฏฆชนิศา ชัยสุขสุวรรณ 1 พ.ย. 50

7 น.ส. นลินรัตน ชธูรรม 9 ม.ค. 55

8 น.ส. พิมพชนก สหีา 1 ก.ค. 55

9 น.ส. ชนัญชิดา อยูเดช 1 ก.ค. 56

10 น.ส. วณี กิมเรือง 1 พ.ย. 55

11 น.ส. นงคลักษณ โชติวิทยธานินทร 1 ต.ค. 46

12 นาย กิตตพิงศ อิ่มประคองศิลป 1 ม.ิย. 44

13 น.ส. ปยฉัตร ออนนอม 1 ก.พ. 47

14 น.ส. มฤรณิทร แตงนอย 1 ม.ิย. 44

15 น.ส. สายสมร เมืองมูล 15 ต.ค. 53

16 นาย วัชระ ประสาทแกว 11 ก.ย. 44

17 น.ส. มุทิตา สรอยเพชร 17 ธ.ค. 42

18 นาย ทรงพล กิจเสถียรพงษ 7 เม.ย. 48

19 น.ส. นภณัฐ ชมพู 1 พ.ย. 56

20 น.ส. พรพรรณ บัวทอง 1 ม.ิย. 49

21 น.ส. สุภาวดี บาลี 21 เม.ย. 48

ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนษิฐ ช้ัน 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจาํนวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกลุ วันท่ีเขาทํางาน

วันที่ตรวจสุขภาพ

หนวยงาน สวนดุสิตโพล

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

พนักงานมหาวิทยาลัย



29
-ม

.ค
.-6

3

30
-ม

.ค
.-6

3

31
-ม

.ค
.-6

3

ประชาสัมพันธรายชื่อผูไดรับสิทธิ และกําหนดการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 

ณ หอประชุม อาคารรักตะกนษิฐ ช้ัน 1 ตั้งแตเวลา 7.30 - 12.00 น.

โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดแบงบุคลากรเขารับการตรวจสุขภาพ และสลับวันตรวจ ตามวันและจาํนวนที่กําหนด

เพื่อใหบุคลากรบางสวนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได หากทานมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลไดที่งานอนามัย ฯ เบอร 5400

ลําดับที่ ช่ือ- สกลุ วันท่ีเขาทํางาน

วันที่ตรวจสุขภาพ

หนวยงาน สวนดุสิตโพล

9 9 9

22 นาย นิพนธ ทักษิณ 1 ก.ย. 49

23 น.ส. ยุพาพร มาชม 15 พ.ย. 46

24 น.ส. สิรินดา เสวตสมบูรณ 15 ก.ย. 46

25 น.ส. มณพัฒนศรัณ โตประยูร 16 ก.ย. 46

26 น.ส. พรใจ แกวสุข 1 ม.ิย. 41

27 น.ส. พบรัก แยมฉิม 1 ม.ิย. 41

1 1 1

1 นาง ผองพรรณ จาดกอน 15 ส.ค. 43

2 นาย ธนกร สายบัวทอง 1 ม.ิย. 47

3 น.ส. ศลิษา หมูแกวเครอื

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ

ลูกจางของมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน (คน) ที่เขารับการตรวจสุขภาพ


