
ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

1 นางสาวเกษร พานิชย์

2 นางสาวจีระภา      ขาวละเอียด

3 นางพิสมัย   พุ่มสุข

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

กลุ่มอ ำนวยกำร

คร้ังท่ี 2



ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

คร้ังท่ี 2

4 นางสาวเจนจิรา คล้ายเนตร      

5 นางสาวพรพรรณ เกล้ียงราคี

6 นายเสกสรร    สิทธิพร



ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

คร้ังท่ี 2

7 นายไพรัตน์     รุ่งแจ้ง 

8 นางหนูแดง      สีหาเสนา

9 นางสาวรัตน์ติยา ข าแก้ว

กลุ่มงบประมำณ



ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

คร้ังท่ี 2

10 นางสาววราภรณ์ รักไร่ 

11 นางสาวศศิธร แสนศิลา

12 นางยุพิน          ย่ิงผล



ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

คร้ังท่ี 2

13 นางสาวร าพึง  รู้บุญ

14 นางอรุณี      อินทร์ข า

15 นางสาววีรวรรณ  ค้าสุวรรณ

กลุ่มบัญชี



ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

คร้ังท่ี 2

16 นายทรงวุฒิ   สอนสุด

17 นางสาวพรเพ็ญ ทองนุ่น

18 นางสาวลัดดา      ไชยสวัสด์ิ



ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

คร้ังท่ี 2

19 นายศราวุธ ธรรมชาติ

20 นางสาวชลลดา    ราตรีสุข

21 นางสาวเตือนใจ  ฉิมน้อย

22 นางลักษณา    อุตตโมบล



ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

คร้ังท่ี 2

23 นายอิทธิพล  สว่างศิริพรชัย

24 นายเฉลิมชัย ชังอิน

25 นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง

กลุ่มพัสดุ



ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

คร้ังท่ี 2

26 นางนภารัตน์   วงศ์รักษา

27 นางสุภาภรณ์     โกนาคม

28 นางสาวพรทิพย์    ปิดตานัง



ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

คร้ังท่ี 2

29 นางดวงกมล   คล้ายพ่ึงสินธ์ุ

30 นางสาวอุษณี      ทองชมภู

31 นางสาวจันทรกานต์   แสงฤทธ์ิ



ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

คร้ังท่ี 2

32 นายฐิตินันท์    พิริยะสุรวงศ์

33 นายคมกฤช        ทัดทับทิม     

34 นางสาวเอกฤทัย    สารนาค

กลุ่มกำรเงิน



ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

คร้ังท่ี 2

35 นางสาวสิดาพร     หวังทรัพย์น้อย

36 นางดวงกมล คร้ามทิม

37 นายมณฑล ตาลเย้ือน



ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

คร้ังท่ี 2

38 นางสาวนลพรรณ   ฉันทรางกูร

39 นางสาวพนิดา     เรืองเกิด  

40 นายณัฐวัชร     แสงอุทัย



ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

คร้ังท่ี 2

41 นางสาวศศิธร     มาบางครุ

42 นางศริญญา  หงษ์ทอง

43 นายปริมาณ  อาภาอมร



ล ำดับท่ี ภำพประกอบกำรประเมินควำมเส่ียง

รำยช่ือบุคลำกร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลำกรอำยุ 35 ปีข้ึนไป

ช่ือ  -  นำมสกุล

คร้ังท่ี 2

44 นางวิมล      พุกสุวรรณ์

45 นางสาวศรีสุราง     เทพอาษา

46 นางสาวบุษณี  ม่วงชู



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


