
ล ำดับ ช่ือ-สกุล สังกัด
1 นายเจษฎา  ราษฎร์นิยม คณะครุศาสตร์
2 ผศ.ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย์ คณะครุศาสตร์
3 นางอัญชนา  สุขสมจิตร คณะครุศาสตร์
4 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณะครุศาสตร์
5 ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณะครุศาสตร์
6 นางสาวภัททิยา  ตรัยท่ีพ่ึง ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปฯ (GE)
7 นางสาวสาธิยา  ภูนาพลอย ส านักวิชาศึกษาท่ัวไปฯ (GE)
8 นางลลิสา สหนาวิน ส านักวิทยบริการฯ (IT)
9 นายจรูญพันธ์ สหนาวิน ส านักวิทยบริการฯ (IT)
10 นายณัฐ  พลอยอ่อง ส านักวิทยบริการฯ (IT)
11 นางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยา กองกลาง
12 นางสาวจีรนันท์  เวือมประโคน กองกลาง
13 นายธงชัย  เอนกวศินชัย กองกลาง
14 นางสาวขนิษฐา  เศษคึมบง กองกลาง
15 นายชนันท์ จันทร์หอม กองกลาง
16 นางสาววาสนา แสงพรหม คณะวิทยาการจัดการ
17 นางสาวกันยากร สุจริตเนติการ คณะวิทยาการจัดการ
18 อาจารย์กัญภัส อู่ตะเภา. คณะวิทยาการจัดการ
19 ผศ.อภิญญา วิเศาสิงห์ คณะวิทยาการจัดการ
20 นางสาวสุลาวรรณ เพ็ชรแอง คณะวิทยาการจัดการ
21 นางสาวเกศิณี นิธิสิริประไพ คณะวิทยาการจัดการ
22 นางสาวจารุณี สนน้อย คณะวิทยาการจัดการ
23 นายประจวบ ทอสาร คณะวิทยาการจัดการ
24 นางนัษนันท์ ทิพวัลย์ คณะวิทยาการจัดการ
25 นางสาวพัชรี ทรัพย์ประเริฐ คณะวิทยาการจัดการ
26 นางสาวณัฎฐิญา นุชนาง คณะวิทยาการจัดการ
27 ผศ.ลัดดา หิรัญญวา คณะวิทยาการจัดการ
28 อาจารย์อิสรี ไพเราะ คณะวิทยาการจัดการ
29 อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์  เสริมศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

โรงพยำบำลทหำรผ่ำนศึก
รำยช่ือผู้ประสงค์ตรวจสุขภำพประจ ำปี 2563 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

วันศุกร์ท่ี 10 มกรำคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อำคำร 31 ช้ัน 5 เวลำ 07.30 - 12.00 น.



30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรัชชา  ส าลีทอง คณะศิลปกรรมศาสตร์
31 อาจารย์ ดร.ภัคคพร  พิมสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
32 อาจารย์จารุวรรณ  เมืองขวา คณะศิลปกรรมศาสตร์
33 นายสามารถ  กาแก้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์
34 นางพรรษภรณ์  โฆษิตกานต์ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
35 นางสาวพีรยา อานมณี บัณฑิตวิทยาลัย
36 น.ส.สุวรรณา งามวิทย์โรจน์ กองบริการการศึกษา
37 นางถวิลหวัง ป่ินประดับ กองบริการการศึกษา
38 น.ส.พัชรีภรณ์ อินทสอน กองบริการการศึกษา
39 น.ส.วิชุดา คงศีล กองบริการการศึกษา
40 น.ส.ภิญญาพัชญ์ คงสอน กองบริการการศึกษา
41 น.ส.อุษา ขาวคม กองบริการการศึกษา
42 น.ส.รัตนาภรณ์ แสงวิลัย กองบริการการศึกษา
43 นางอรอนงค์ อนันทนาคี กองบริการการศึกษา
44 น.ส.น้ าอ้อย เช้ือประเสริฐ กองบริการการศึกษา
45 น.ส.แคชรินทร์ ทับทิมเทศ กองบริการการศึกษา
46 น.ส.วิภาวรรณ จันทร์หอม กองบริการการศึกษา
47 นายธนภัทร์ เกิดทับทิม กองบริการการศึกษา
48 น.ส.วรีรัตน์ ข าโสภณ กองบริการการศึกษา
49 น.ส.สิริภรณ์ แสงพลาย กองบริการการศึกษา
50 น.ส.กรณ์จิรัสม์ กิมิฬาร์ กองบริการการศึกษา
51 นางสาวอัญชา  แดงทองดร วิทาลัยพยาบาลและสุขภาพ
52 นางสาววราลี  พรหมปฏิมา วิทาลัยพยาบาลและสุขภาพ
53 ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54 ผศ.รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55 ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 อาจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ ค าพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58 ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59 ผศ.ดร.กัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60 อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61 รศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62 อาจารย์เสถียร จันทร์ปลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 รศ.ดร.นลินี โสพัศสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 อาจารย์ ดร.ณัฐณิชา กลีบบัวบาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65 อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



66 อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67 นายนิมิตร ม่ิงงามทรัพย์ ส านักทรัพย์สินและรายได้
68 น.ส.ศศิธร  เจตานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


