
  
 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ศูนยคลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
จํานวน  43 คน 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท 
1 นางสุกัญญา  จันทกุล 

 
19/561 ซ.สายไหม 15 ถ.สายไหม 
ข.สายไหม กรุงเทพฯ 10220 

0 2991 2410  
08 6033 4290 

2 นางประทีป  จันทรแจง 50/1 ม.7 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 08 1449 2920 
3 นางบุญเรือน  ทองสุข 17 ม.7 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 0 2925 5788 
4 น.ส.รัชดาพร แผพร 30/2 ม.7 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 0 2925 6807 
5 นางสมปอง แผพร 27 ม.3 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 08 9160 1391 
6 นางอุบล ชูพุทธพงษ 6 ม.5 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี - 
7 นางฉันทนา  เพ็ชรพราว 39/81 ม.6 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 08 6412 9455 
8 นางกัลยา  สุพารี 39/49 ม.6 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี - 
9 นางลมูล  นาคหลอ 6 ม.5 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 0 2926 0854 

10 นางจิราภรณ  วิไลวงศเสถียร  3 ม.8 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 08 9016 0035 
11 นางจิราพร  สายสราง 10/2 ม.3 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 08 5802 3429 
12 นายสุทธา  จารุทรรศนพิมล 

 
34/731  หมูที่ 5  หมูบานบูรพา 24 วัดไผเขียว  
ถ.สรงประภา  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  กทม. 
10210 

- 

13 นส.สรอยสุดา  พิศาลพันธ 
 

34 หมู 2  ต.บางยอ  อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ 10130 

0  2462  6632 
08  5129  6342 

14 นายปกปอง  ปนนาค  492  ถ.สุขุมวิท  103/2  แขวง/เขตพระโขนง  
กทม. 10260 

08 1247 0928 

15 นายสุพจน  บินยูซบ 195 ม.13 ต.ทุงมหาเจริญ อ.วังน้ําเย็น จ.สระแกว 
27210 

08 9202 8479 

16 นางภรรัตน พวงนอย 72/330 ม.2 ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 

- 
 

17 นางสมศรี มีสกุล 55 แขวงศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 - 
18 นางสุวิมล สุกุมลนันทน 135/39 ม.3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี  
- 

19 นางผุสดี บุญแท 25 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 

- 

20 นส.ยุวลักษณ คงสินธุ 81/1 ม.4 ต.บางไผ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 - 
21 นางละเมียด กลิ่นซั้น 138 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

11120 
- 

22 นายปยวิทย ศรีโดน 139 ม.3 ต.นาทอม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 - 
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จํานวน 43 คน  

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท 
23 นางกุหลาบ ลาภมี 385 ขว.จิตรลดา ข.ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 - 
24 นางสุมาลี พลอยประดับ 16 ม.2 ต.ทาหงาย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 - 
25 นางฉลวย แสงออน  67/129 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 
- 

26 นางสุทธวรรณ สอาดพรรณ 144/257 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี 11120 

- 

27 นางประไพ พรหมสีทอง 76/23 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 

- 

28 นางเฉลียว ยานอย 67/505 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 

- 

29 นส.สมฤดี สันติสุข 61/423 ม.2 ต.ทาตลาด อ.สามาพราน 
จ.นครปฐม 73110 

- 

30 นายชัยยศ  สันติรักษ 88/154 ม.10 ต.บางชาง อ.สามพราน 
จ.นครปฐม 73110 

- 

31 นางอนงค จินดารัตน 35/165 ม.8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 

- 

32 นางจุฑามาศ สูงสุเกตุ 2/76 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 

- 

33 นางพะยอม วรรณวงษ 102/347 ม.3 ต.กระแชง อ.สามโคก  
จ.ปทุมธานี 12160 

- 

34 นางสาววาสนา ขอฝน 145/4 ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540 

- 

35 นางสดศรี สุขจิตตกลม 39/102 ม.3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120 

- 

36 นางสุมาลี อนันทรังสรรค 25 แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบ 
กรุงเทพฯ 10100 

- 

37 นายสถาพร เจาเมืองแดงโต 15/6 ม.2 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000 

- 

38 นส.มาลินี เฉลียว 5 ม.1 ต.ทาทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 - 
39 นส.อารี ชางเรือนกลาง 200/955 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  

จ.นนทบุรี 11120 
- 

40 นางวาสนา ชางบก 517 ขว.จิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 - 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท 
41 นส.พรพรรณ พิชัย 8/2 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 - 
42 นส.เพ็ญสุข สิทธิกรกุล 150 ขว.โสมนัส ข.ปอมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 - 
43 นางแกวตา ขาวเหลือง 50/23 ม.8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ  

จ.นนทบุรี 11140 
- 

 
 
 


