
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 ์
001  นาย เฉลิมชัย  สังโยคะ 52    

002  นาย ธนสาร  เพ็งพุ่ม 49    

003  นาง สลักจิต  ตรีรณโอภาส 57    

004  นาย สุขแก้ว  ค าสอน 52    

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
005  นาย เกียรติชัย  บรรลุผลสกุล 39    

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
006  นางสาว เกตุการ  ดาจันทา 48    

007  นาง ขนิษฐา  ไชยแก้ว 52    

008  นาย ณัฐพงษ์  พรดอนก่อ 54   ลูกจ้างประจ า 

009  นาง ทรงพรรณ  สังข์ทรัพย์ 56    

010  นาย ธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา 54    

011  นางสาว น้ าทิพย์  วงษ์ประทีป 46    

012  นางสาว ประภาศิริ  ใจผ่อง 52    

013  นาย ปรีชา  มูลสาร 47    

014  นางสาว พิมพ์ชนก  พริกบุญจันทร์ 44    

015  นางสาว สุดารัตน์  สุตพันธ์ 52    

016  นางสาว อรพิน  เสละคร 60    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
017  นาง ฉัตรแก้ว  บุศย์น้ าเพชร 42    

018  นาง ทรัตน์พร บัณฑิตย์  นาคสวัสดิ์ 54    

019  นาย น้อย  คันชั่งทอง 52    

020  นาง ปถมา  เอ่ียมสอาด 59    

021  นางสาว วรารัตน์  วริรักษ์ 52    

022  นาย วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ 44    

คณะวิทยาการจัดการ 
023  นางสาว จีรภัทร  ใจอารีย์ 59    

024  นางสาว ชลกร  อาสนะนนท์ 60    



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ 
บัตร รพ.พุทธ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

025  นาง พัชรินทรา  ชัยสมตระกูล 53    

026  นาง วิจิตรา  จ าลองราษฎร์ 50    

027  นางสาว วิจิตรา  ทุนอินทร์ 61   ขอรับการตรวจที่ รพ.พุทธฯ 

028  นาง สิริกาญจน์  ศิวะแพทย์ 61   ขอรับการตรวจที่ รพ.พุทธฯ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
029  นาย กิตติพงษ์  สุวรรณราช 43    

030  นาง ดารณี  ทองสีเข้ม 57    

031  นางสาว ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์ 42    

032  นาย บัญชา  ศรีสมบัติ 42    

033  นาย รติวัฒน์  ปารีศรี 53    

034  นาง รัตนพร  บ่อค า 68    

035  นางสาว รุ้งเพชร  แข็งแรง 58    

036  นางสาว สุขสมาน  สังโยคะ 43    

037  นาง โสรัจวรชุม  อินเกตุ 56    

038  นาง อนงค์  ศรีโสภา 45    

039  นาง อุไรวรรณ์  รักผกาวงศ์ 49    

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
040  นาย ไชยรัตน์  ศิรินคร 39    

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
041  นางสาว กัลนิกา  พูลผล 54   ข้าราชการพลเรือน 

ส านักงานอธิการบดี 
042  นาย เฉลิม  บัวแก้วเทศ 54    

043  นาย นพดล  เร่งเจริญ 59   ลูกจ้างประจ า 

044  นางสาว ประนอม  หาญจริง 52   ข้าราชการพลเรือน 

045  นางสาว พรทิพย์  วัฒรัชนากูล 60    

046  นาย มงคล  อยู่ดี 57   ลูกจ้างประจ า 

047  นาย สายชล  หัวสี 49   ลูกจ้างประจ า 

048  นางสาว ส าเนียง  นุ่มนิ่ม 49   ข้าราชการพลเรือน 

049  นาง สุนีย์  อินทรพุก 59   ลูกจ้างประจ า 

050  นาย อ าพน  กลีบปาน 49   ข้าราชการพลเรือน 

051  นาง เอมอร  วรเดช 59   ข้าราชการพลเรือน 

บุคคลภายนอก 
052  นาย สุภาพ  ภักดีอาษา 70    

 


