
รายชื่อผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจ าปี ปีการศึกษา 2562 

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

 

  ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ 
บัตร รพ.พุทธ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

คณะครุศาสตร ์
001  นางสาว กาญจน์ชนก  เอมแสง 36    
002  นาย ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด 36    
003  นางสาว ดวงพร  นาคสิงห์ 35    
004  นางสาว บังอร  ฉิมอ่อง 47    
005  นางสาว ประทุมเพชร  แซ่อ๋อง 29    
006  นาย ปิยมนัส  วรวิทย์รัตนกุล 35    
007  นาย พนัส  นาคบุญ 39    
008  นางสาว พัชราวลัย  มีทรัพย์ 43    
009  นาย ภูมิระพี  ภัทรกาญจน์ 34    
010  นาง มธุสร  ภูมิผล 45    
011  นางสาว ลลิดา  ทองค าพงษ์ 40    
012  นางสาว วราภรณ์  อ  าอ้น 40    
013  นาง สมศรี  ทาสุทะ 56    
014  นางสาว สายรุ้ง  ตุ่นป้อม 30    
015  นางสาว สุนิภา  โพธิ์สิงห ์ 44    
016  นาย อนุ  เจริญวงศ์ระยับ 44    
017  นาย อรรฏชณม์  สัจจะพัฒนกุล 35    

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
018  นาย กิตติศักดิ์  คงสีไพร 38    

019  นาย ชาติชาย  จันทร์ประทีป 41    

020  นาย ชิตณรงค์  เพ็งแตง 30    

021  นาย นฤพล  สิงห์กลิ น 29    

022  นาย ปัทวี  ปานอ่วย 26    

023  นาย เพชรายุทธ  แซ่หลี 31    

024  นาย วิชิต  เหล็กค า 35    

025  นาย สถาพร  หิมวันต์ 27    

026  นาย สุรเชษฐ์  มิตสานนท์ 44    

027  นางสาว อริศรา  นุชเปรม 34    



 

  

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ 
บัตร รพ.พุทธ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
028  Mr. Tuan  Nguen Ngoc 42    

029  นางสาว กนกวรรณ  พรมจีน 35    

030  นางสาว กรวรรณ  ทองสอน 40    

031  นาย จิรศิต  อินทร 36    

032  นางสาว จิราภรณ์  คลอดเพ็ง 30    

033  นางสาว จีราพร  น่วมนุช   42    

034  นาย ชัชวินทร์  นวลศรี 32    

035  นาง ดวงกมล  โตมี 55    

036  นาย ธนพล  กิจพจน์ 35    

037  นางสาว นิรันดา  เฉลิมสถาน 30    

038  นาย นิรุตติ์  ทาอ่อน 29    

039  นาง ปรารถนา  อินบุญรอด 30    

040  นางสาว พรดนัล  จุลกัลป์ 44    

041  นางสาว พัชราภรณ์  อินริราย 32    

042  นางสาว พัทธนันท์  โกธรรม 52    

043  นาย วิโรจน์  ลิขิตตระกูลวงศ ์ 36    

044  นางสาว ศรัณญา  สอนมณี 29    

045  นางสาว สุภาวดี  แหยมคง 43    

046  นางสาว สุรินทราพร  ชั งไชย 29    

047  นางสาว หทัยทิพย์  ร้องค า 36    

048  นาย อดิศักดิ์  แก้วกองทรัพย์ 42    

049  นางสาว อมรรัตน์  อุประปุ้ย 26    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
050  นาง กาญจนา  วงษ์วัฒนพงษ์ 41    

051  นางสาว โชติกา  เศรษฐธัญการ 34    

052  นางสาว ณัฏฐิรา  ทับทิม 42    

053  นางสาว ปทุมพร  บุญชุม 37    

054  นาย พรชัย  บุญยก 31    

055  นางสาว พัทชา  บุญยะรัตน์ 37    

056  นางสาว ฟ้า  วิไลข า 33    

057  นางสาว วลันลักษณ์  สัตย์ประกอบ 33    



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ 
บัตร รพ.พุทธ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

คณะวิทยาการจัดการ 
058  นางสาว กมลรัตน์  บุญอาจ 35    

059  นาย ขวัญชัย  วัชรสุนทรกิจ 39    

060  นางสาว จงกล  เพชรสุข 56    

061  นางสาว จิราภรณ์  มีแท่ง 40    

062  นางสาว โชติกา  เศรษฐธัญการ 34    

063  นางสาว ณัฏฐิรา  ทับทิม 42    

064  นางสาว ธนพร  บัวรอด 34    

065  นางสาว ธนพร  รังสิกรรพุม 33    

066  นาย ปรัชญา  ค าเส็ง 37    

067  นางสาว พัชญ์ธนัน  ศิริกิจเสถียร 37    

068  นางสาว พัทชา  บัญยะรัตน์ 37    

069  นางสาว พิชญาพร  ประครองใจ 37    

070  นางสาว ภัทรสิริ  ทิพย์ธนมณี 39    

071  นางสาว ภูรดา  ประเสริฐศรี 38    

072  นางสาว มณีจันทร์  มาสูตร 43    

073  นาง มาริน  จันทรวงค์ 45    

074  นางสาว รัตนา  สิทธิอ่วม 38    

075  นาง ลัสดา  ยาวิละ 52    

076  - วราภรณ์  จันทะศร 35    

077  นางสาว วลัยลักษณ์  สัตยประกอบ 33    

078  นางสาว สุธาสินี  อรุณ 39    

079  นาง อรนุช  สืบบุญ 53    

080  นางสาว อรุณี  นุสิทธิ์ 46    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
081  นาย กษมะ  ดุรงค์ศักดิ์ 34    

082  นาง กัญญาวีร์  สมนึก 40    

083  นาง กาญจนา  ธนนพคุณ 38    

084  นางสาว กาญจนา  วงศ์กระจ่าง 43    

085  นางสาว กุลวดี  ปิ่นวัฒนะ 41    

086  นางสาว จิตติพร  ตังควิเวชกุล 39    

087  นางสาว ชฎารัตน์  ถาปัน 33    

088  นางสาว ชนิกาณจน์  จันทร์มาทอง 35    

089  นางสาว ฐิติพร  เจาะจง 35    

090  นาย ณัฐพงศ์  หงษ์ผ้วย 30    



 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ 
บัตร รพ.พุทธ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

091  นาย ณัฐพงษ์  หง์ฝ้าย 30    
092  นางสาว ตรีรัตน์  พิทักษ์สืบสกุล 33    
093  นาย ธนวัฒร์  คล้ายแท้ 45    
094  นาย ธัชคณิน  จงจิตวิมล 39    
095  นางสาว นนทพร  รัตนจักร์ 28    
096  นาง นฤมล  เถื อนกูล 48    
097  นางสาว นววรรณ  ทองมี 36    
098  นาย ปฏิพันธ์  นันทขว้าง 45    
099  นาย พงศธร  ต่ายทอง 25    
100  นาย พิชิตชัย  ปิมแปง 36    
101  นางสาว พิมรินทร์  คีรินทร์ 37    
102  นาย ไพรวัลย์  ประมัย 32    
103  นางสาว มาลินี  เห็มลา 38    
104  นางสาว รพิพรรณ  จันทร์มะณี 35    
105  นางสาว ร าไพ  โกฎสืบ 40    
106  นางสาว รุ่งฤดี  ล  าชม 36    
107  นาย เรืองวุฒิ  ชุติมา 37    
108  นาย วชากร  นพนรินทร์ 24    
109  นางสาว วรรณพร  สุริยะกาศ 42    
110  นาง วราภรณ์  ผาล ี 39    
111  นาย วสุ  พันไพศาล 40    
112  นาง วันเพ็ญ  ตรงต่อกิจ 41    
113  นาย วิษณุ  ธงไชย 43    
114  นางสาว ศรัญญา  ทองสุข 44    
115  นางสาว ศิริรัตน์  พันธ์เรือง 39    
116  นางสาว ศิริวิมล  อู่ทองมาก 26    
117  นาง ศุภนิช  เจริญสุข 37    
118  นางสาว สลิลทิพย์  แตงกองโค 33    
119  นาง สุพัตรา  เจริญภักดี บดีรัฐ 41    
120  นางสาว สุพัตรา  เอี ยมนาค 35    
121  นางสาว สุสิตรา  สิงโสม   36    
122  นางสาว หนึ งฤทัย  เยาวพิน 30    
123  นางสาว อรชร  ฉิมอาจารย์ 43    
124  นาย อรรถพล  ภูมิลา 39    
125  นางสาว อรอุมา  พร้าโมต 41    
126  นางสาว อัญชนา  ปรีชาวรพันธ์ 42    



 

  

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ 
บัตร รพ.พุทธ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
127  นาย กัมปนาท  วงษ์วัฒนาพงษ์ 42    

128  นาย โชติ  บดีรัฐ 43    

129  นาง นนทชา  ชัยทวีชธานนท์ 37    

130  นางสาว รษิกา  สุวรรณรงค์ 35    

131  นาย อเนก  สุขดี 37    

132  นาย อรรถพล  วงศ์ชัย 40    

วิทยาลัยการพยาบาล 
133  นางสาว กวินวรา  นาวินประเสริฐ 37    

134  นางสาว ณัชฎาปภา  รัตนพรชัย 34    

135  นางสาว พิมพ์รดา  ธรรมีภักดี 45    

136  นาย โยธิน  สระทองคื้น 26    

137  นางสาว สวรรญา  สายสุดสวาท 24    

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
138  นางสาว กิ งกาญจน์  พรมมาพงษ์ 36    

139  นาง นิตยา  ปิ่นแก้ว 48    

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
140  นางสาว จิดาภา  ธรรมรักษ์กูล 25    

141  นาง จิตรา  มีค า 41    

142  นางสาว จุฬาพัฒน์  สิ งหงวน 27    

143  นาย เจตน์นที  ราชเมืองมูล 35    

144  นางสาว ณัฐมน  วิจารณกุล 37    

145  นางสาว ดาญาวี  ภู่คง 28    

146  นางสาว ปนัดดา  กุลนาฑล 30    

147  นางสาว มาลัย  ใจงาม 40    

148  นาย สามารถ  เน่าบู่ 33    

149  นางสาว สุภาพร  กลิ นนาค 28    



 

  

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ 
บัตร รพ.พุทธ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

ส านักงานอธิการบดี 
150  นาย กฤตณัฐ  สัตยสุนทร 37    

151  นาง กฤษณา  จันทร์พวง 34    

152  นาง กิติยรัตน์  จันทร์หอม 43    

153  นางสาว ขนิษฐา  อิ มสุวรรณ 44    

154  นาย จงกล  บุญศรี 48    

155  นางสาว จารุวรรณ  ชัญญะพิเชฏฐ์ 46    

156  นาย จ ารัส  ทองศรีสุข 54    

157  นาง จิรัชยา  วัลลิยะเมธ ี 29    

158  นาง จิราภรณ์  สัมปุรณะพันธ์ 40    

159  นางสาว จุฑามาศ  ชัญญะพิเชฏฐ์ 44    

160  นาง ฉันทนา  เอี ยมวชิรากุล 40    

161  นาย เฉลิมพล  พุ่มด้วง 27    

162  นางสาว ณัฐธิดา  สีแตง 28    

163  นาง ธนัฏฐา  ทิมเครือจีน 41    

164  นางสาว นันทนา  ใจดี 28    

165  นางสาว นันทนา  ด่อนแผ้ว 28    

166  นาง น้ าฟ้า  พลพักตร์ 45    

167  นางสาว นิตยา  พ่วงหงษ์ 35    

168  นาย นิธิศ  ปรุงศักดิ์ 56    

169  นาง นิ มนวล  พ่วงเฟื่อง 58    

170  นางสาว นุสรา  บ้านใหม่ 40    

171  นาย ประสงค์  ไทยสง่า 59    

172  นาย ปองภพ  ด้วงน้อย 26    

173  นางสาว พณิดา  แก้วครอง 26    

174  นาง พนิดา  ดวงสมร 56    

175  นางสาว พิมพ์พิชญาณ์  โฉมสุข 35    

176  นางสาว ภาวินี  สงวนรัตน์ 32    

177  นางสาว เมวิกา  รุ่งฉัตร 29    

178  นางสาว เยาวนิตย์  คงชื น 58    

179  นางสาว รุจิรา  พุ่มเมือง 26    

180  นางสาว ลภัสรดา  ซ่อนกลิ น 34    



 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ 
บัตร รพ.พุทธ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

181  นาง ลักขณา  ไม้กร่าง 40    

182  นาย ลูกขวัญ  อินทร์คล้าย 40    

183  นางสาว วนิดา  อ  าอยู่ 27    

184  นางสาว วรางคณาน์  ทุ่งโพธิแดง 36    

185  นางสาว วลัยลักษณ์  พฤทธิสาริกร 29    

186  นางสาว วันวิสาข์  สรรพรอด 33    

187  นางสาว วารุณี  แก้วกิ งจันทร์ 31    

188  นาง วิยะดา  สุเมธเทพานันท์ 43    

189  นาย วิโรจน์  นาคเจือทอง 41    

190  นางสาว วิวรรธน์  สังข์ทอง 34    

191  นางสาว ศิริพร  ปานบุญ 29    

192  นาย ศุภกร  ศรีสุวรรณ 41    

193  นาย สมบูรณ์  ประทุมวงษ์ 49    

194  นางสาว สมศิริ  ฤกษ์ทอง 27    

195  นาย สหรัฐ  ทองยัง 27    

196  นาย สัมฤทธิ์  เถื อนด้วง 46    

197  นาย สาโรจน์  เมี้ยนเทศ 29    

198  นาง สาวิตรี  ขาวสะอาด 36    

199  นาง ส ารวย  ดาวเรือง 44    

200  นางสาว สิริลักษณ์  วงศ์ประสิทธิ์ 45    

201  นางสาว สุธาสินี  เถาสุวรรณ ์ 35    

202  นางสาว สุนิสา  รุ่งเรือง 31    

203  นางสาว สุนิสา  รุ่งเรือง 31    

204  นาง สุภาพร  รุ่งแสง 42    

205  นาย สุรเชษฐ์  ธนนพคุณ 37    

206  นางสาว สุวพัชร  ศรีอุดม 40    

207  นางสาว สุวรรณา  ด่อนจันทร์ 27    

208  นาย อนาวิล  เรือนวงศ์ 36    

209  นาย อนิรุทธ์  ชัยเชวก 35    

210  นางสาว อรกานต์  ประยูรพันธ์ 29    

211  นางสาว อรอนงค์  ค ามี 28    

212  นาง อัมพร  สัตยประกอบ 57    

213  นาง อัมรินทร์  ศิริชัย 38    

214  นางสาว อารีย์  วงค์เขียว 41    



 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ 
บัตร รพ.พุทธ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
215  นางสาว กชพร  ยอดข า 43    

216  นาย คม  กันชูลี 41    

217  นาง จิตราภรณ์  ไกรฤทธิ์ 32    

218  นาย เจริญชัย  พันธ์ศรี 31    

219  นาง บุญเตือน  สุนทร 58    

220  นางสาว พรวรีย์  ทองกลึง 35    

221  นาย มนต์ชัย  สุริยามาตร 36    

222  นาง รัตนพา  พันธ์ศรี 36    

223  นาย ศุภวัฒน์  วิจิตรพงษา 29    

224  นางสาว สุรางคนาง  ไชยศรี 27    

225  นางสาว สุรารัตน์  ทันอิน 42    

226  นางสาว หทัยชนก  สว่างวงศ์ 33    

227  นางสาว อมรรัตน์  ศรีละออ 37    

228  นาง อรนุช  หมวกหล า 45    

229  นาง อัจฉราภรณ์  บุญเปี่ยม 28    

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
230  นางสาว จิตตรี  จันทร์แย้มสงค์ 42    

231  นางสาว ธัญญพร  มาบวบ 34    

232  นางสาว เบญจพร  บุญศิริรุ่งเรือง 32    

233  นางสาว พัชราวรรณ  บัวอ่วม 31    

234  นางสาว วรินทร  พลขัน 35    

235  นางสาว วัชรี  มีศรี 32    

236  นางสาว ศรีสองรัก  สารีสังข์ 31    

237  นาย อัสนัย  ทองพ่อค้า 33    

บุคคลภายนอก 
238  นาง ขาว  กลิ นทับ 66    

239  นางสาว ณัฐปภัสร์  ไกรแสง 32    

240  นาง วัชรีกรณรร  โตอิ ม 45    

241  นาง สมทรง  ฤกษ์ทอง 55    


