
รายชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจ าปี ปีการศึกษา 2562 

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

 
 

  ผู้ใช้สิทธิข้าราชการ (ข้าราชการบ านาญ) 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ 
บัตร รพ.พุทธ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

001  นาง กมลนาฏ  มาลากุล 70    

002  นาง คนัมพร  ภักดีอาษา 64    

003  นางสาว จิตภัทร์  อุปราวิทยานันท์ 73    

004  นาง จินตนา  อยู่แสง 73    

005  นาง จุฑามาศ  ตีระแพทย์ 68    

006  นาย ฉลอง  พันธ์สว่าง 84    

007  นาง ชญานิษฐ์  ศศิวิมล 61    

008  นาง ชะลอ  ยอดมนต์ 74    

009  นาย ชัยยา  นรเดชานันท์ 51   กระทรวงสาธารณสุข 

010  นาง ดวงค า  ขันกสิกรรม 71    

011  นาง ด ารง  ประเสริฐกุล 78    

012  นางสาว ดิษยา  ศุภราชโยธิน 63    

013  นาง เตือนใจ  เกียวซี 73    

014  นาง ทัศนีย์  เรืองธรรม 71    

015  นาง นงเยาว์  พงษ์ประดิษฐ์ 70    

016  นาง นพวรรณ  ศรีรัตนประสิทธิ์ 63    

017  นางสาว นันทินี  ปาจินะ 60   ข้าราชการพลเรือน 

018  นาง นิภารัตน์  กาญจนโชติ 63    

019  นาย นิยม  ยอดมนต์ 74    

020  นาง บุญเรือน  แก้วฟุ้งรังษี   72    

021  นาง บุปผา  สุขรัตนปรีชา 81    

022  นาย ประจวบ  กลิ่นทับ 66    

023  นาย ประเจิด  เศรษฐธัญการ 68    

024  นาย ประวิตร  ชูศิลป์ 73    

025  นาย ประสิทธิ์  แก้วฟุ้งรังษี 71    

026  นาง ปราณี  พันธ์สว่าง 71    

027  นาง พรรณทิพา  มันตะสูตร 64    

028  นางสาว พวงทอง  ไสยวรรณ์ 76    

029  นางสาว เพชรีย์  กุณาละสิริ 56    

030  นาง ภัทกวี  ศิริรัตน์ 69    



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ 
บัตร รพ.พุทธ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

031  นาย มงคล  อักษรดิษฐ์ 64    

032  นาย ยงยุทธ  เด็ดแก้ว 83    

033  นางสาว ฤดีวรรณ  บัณยรัตน์ 74    

034  นาย ล าเนา  เอ่ียมสอาด 62    

035  นาย วิรัช  อยู่แสง 73    

036  นาง วิราพร  พงศ์อาจารย์ 73    

037  นาย สกล  เกิดผล 63    

038  นาย สมหมาย  กาญจนโชติ 67    

039  นาง เสน่หา  บุญยรักษ์ 71    

040  นาง อาภา  อมรัชกุล 81    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจ าปี ปีการศึกษา 2562 



วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 

 
 

  ผู้ใช้สิทธิข้าราชการ 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ 
บัตร รพ.พุทธ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

คณะครุศาสตร ์
041  นาย เฉลิมชัย  สังโยคะ 52    

042  นาย ธนสาร  เพ็งพุ่ม 49    

043  นาง สลักจิต  ตรีรณโอภาส 57    

044  นาย สุขแก้ว  ค าสอน 52    

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
045  นาย เกียรติชัย  บรรลุผลสกุล 39    

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
046  นางสาว เกตุการ  ดาจันทา 48    

047  นาง ขนิษฐา  ไชยแก้ว 52    

048  นาย ณัฐพงษ์  พรดอนก่อ 54   ลูกจ้างประจ า 

049  นาง ทรงพรรณ  สังข์ทรัพย์ 56    

050  นาย ธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา 54    

051  นางสาว น้ าทิพย์  วงษ์ประทีป 46    

052  นางสาว ประภาศิริ  ใจผ่อง 52    

053  นาย ปรีชา  มูลสาร 47    

054  นางสาว พิมพ์ชนก  พริกบุญจันทร์ 44    

055  นางสาว สุดารัตน์  สุตพันธ์ 52    

056  นางสาว อรพิน  เสละคร 60    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
057  นาง ฉัตรแก้ว  บุศย์น้ าเพชร 42    

058  นาง ทรัตน์พร บัณฑิตย์  นาคสวัสดิ์ 54    

059  นาย น้อย  คันชั่งทอง 52    

060  นาง ปถมา  เอ่ียมสอาด 59    

061  นางสาว วรารัตน์  วริรักษ์ 52    

062  นาย วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ 44    

คณะวิทยาการจัดการ 
063  นางสาว จีรภัทร  ใจอารีย์ 59    

064  นางสาว ชลกร  อาสนะนนท์ 60    

065  นาง พัชรินทรา  ชัยสมตระกูล 53    

066  นาง วิจิตรา  จ าลองราษฎร์ 50    



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ 
บัตร รพ.พุทธ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

067  นางสาว วิจิตรา  ทุนอินทร์ 61   ขอรับการตรวจที่ รพ.พุทธฯ 

068  นาง สิริกาญจน์  ศิวะแพทย์ 61   ขอรับการตรวจที่ รพ.พุทธฯ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
069  นาย กิตติพงษ์  สุวรรณราช 43    

070  นาง ดารณี  ทองสีเข้ม 57    

071  นางสาว ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์ 42    

072  นาย บัญชา  ศรีสมบัติ 42    

073  นาย รติวัฒน์  ปารีศรี 53    

074  นาง รัตนพร  บ่อค า 68    

075  นางสาว รุ้งเพชร  แข็งแรง 58    

076  นางสาว สุขสมาน  สังโยคะ 43    

077  นาง โสรัจวรชุม  อินเกตุ 56    

078  นาง อนงค์  ศรีโสภา 45    

079  นาง อุไรวรรณ์  รักผกาวงศ์ 49    

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
080  นาย ไชยรัตน์  ศิรินคร 39    

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
081  นางสาว กัลนิกา  พูลผล 54   ข้าราชการพลเรือน 

ส านักงานอธิการบดี 
082  นาย เฉลิม  บัวแก้วเทศ 54    

083  นาย นพดล  เร่งเจริญ 59   ลูกจ้างประจ า 

084  นางสาว ประนอม  หาญจริง 52   ข้าราชการพลเรือน 

085  นางสาว พรทิพย์  วัฒรัชนากูล 60    

086  นาย มงคล  อยู่ดี 57   ลูกจ้างประจ า 

087  นาย สายชล  หัวสี 49   ลูกจ้างประจ า 

088  นางสาว ส าเนียง  นุ่มนิ่ม 49   ข้าราชการพลเรือน 

089  นาง สุนีย์  อินทรพุก 59   ลูกจ้างประจ า 

090  นาย อ าพน  กลีบปาน 49   ข้าราชการพลเรือน 

091  นาง เอมอร  วรเดช 59   ข้าราชการพลเรือน 

บุคคลภายนอก 
092  นาย สุภาพ  ภักดีอาษา 70    

 


