
คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ศูนยคลินิกเทคโนโลยี  โชติเวช 

อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวน 27  คน 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ท่ีอยู หมายเลข
โทรศัพท 

1 นางลักขณา  จาตกานนท 101/30 หมูบานกาญจนาลักษณ 5 ซ.วัดบางคอ 
ถ.บางคอบางคูลัด ต.บางใหญ อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 

081-813-9293 

2 นางสมสมร  พรพรรณพิพัฒน 168 ถ.ศรีอยุธยา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 0-2282-8531-2 
3 นางยุพิน  สุวรรณวิวัฒน 6/11  หมูบานบัวทอง-เคหะ  ซ.2  ถ.บางกรวย-ไทรนอย   

ต.บางบัวทอง  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 
0-2589-5150, 
084-720-3262 

4 นางคนึงนิจ   กัณหะกาญจนะ 71  หมูบานโชคชัยปญจทรัพย  ซอย 6  ถ.บรมราชชนนี   
แขวงศาลาธรรมสพน  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  10170 

0-2888-8006-7, 
081-612-2011 

5 นางนอมจิตต  สุธีบุตร 168 ถ.ศรีอยุธยา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 086-697-5715 
6 น.ส.ฐิติพร เพ็งวัน 168 ถ.ศรีอยุธยา เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 081-901-0154 
7 น.ส.รัชดา  เคหะฐาน 168 ถ.ศรีอยุธยา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 089-813-1325 
8 น.ส.สุรีพร นวมพรอมพันธุ 204  หอพักสตรีมรกต  ซ.วัดอินทรวิหาร  ถ.วิสุทธิกษัตริย  

แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 
081-409-3881 

9 นายประวิทย  บุญเพ็ง 72/15  ม.9  ซ.ดวงมณี 5  ถ.ดวงมณี  ต.บางเขน  อ.เมืองฯ   
จ.นนทุรี  11000 

081-453-4292 

10 นางประภาภรณ   ล้ิมสุคนธ 254  หมูบานธนาพร  ซ.สิรินธร 7  ถ.สิรินธร  แขวงบางบําหรุ   
เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ  10700 

0-2434-1178, 
089-680-4940 

11 น.ส.กฤตพร  ชูเสง 1564/220  หมูบานพิบูลย  ซ.7  ถ.ประชาราษฎ  แขวงบางซื่อ   
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800 

0-2913-0959, 
085-116-6899 

12 น.ส.สุวดี  ประดับ 589/1  ซ.โกศลฯ  ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี  แขวงบางซื่อ   
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800 

0-2282-8531-2, 
086-508-8164 

13 พันเอกหญิงประทม  วิโรจนกุล 5/56  ม.4  หมูบานชินเขต  ซ.2/34  ถ.งามวงศวาน   
แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210 

0-2591-5635, 
081-924-4448 

14 นางมาลีรัตน       จรัสรัชวานิช 101/91  ม.8  หมูบานสุวงศชัง  ถ.ติวานนท  
 ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี   

0-2583-2204 

15 นางชญาดา    ตรีสินชโลบล 69/10  ม.8  หมูบานรมเงาไม  ถ.บางไผ-หนองเพรางาย  
 ต.บางคูรัด  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110 

081-584-2411 

16 นางนิภา                 เทวาสะโน 282/7-8  ถ.วงศสวาง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ   
กรุงเทพฯ  10800 

0-2585-3318, 
086-669-1447 

17 นายเอกพล  สุธีบุตร 57/212 ถ.ชัยพฤกษ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ   

08 1339 7802 

18 นายชินธ        จรัสโรจนวุฒิกุล 30/202  ม.10  หมูบานศรีนครพัฒนา  2  ซ.12  ถ.นวมินทร  
แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม  กรุงเทพฯ  10230 

089-697-0202 



คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ศูนยคลินิกเทคโนโลยี  โชติเวช 

อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวน 27 คน (ตอ) 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ท่ีอยู หมายเลข
โทรศัพท 

19 นายสิรภพ    จรัสโรจนวุฒิกุล 30/202  ม.10  หมูบานศรีนครพัฒนา  2  ซ.12  ถ.นวมินทร  
แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม  กรุงเทพฯ  10230 

0-2510-4816, 
081-849-0315 

20 น.ส.ณัฐชนก     อัครนาคร 22  ถ.จรัญสนิทวงศ  แขวงบางออ  
 เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ  10700 

0-2880-1133, 
086-548-5613 

21 นายอํานวยพร  จรัสโรจนวุฒิกุล 30/202  ม.10  หมูบานศรีนครพัฒนา  2  ซ.12  ถ.นวมินทร  
แขวงคลองกุม  เขตบึงกุม  กรุงเทพฯ  10230 

0-2510-4816, 
081-849-0315 

22 นางณัฎฐา  อัครนาคร 22 บางออ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 - 
23 นายสมเกียรติ  กลิ่นหอมหวล 16/19  ม.4  ซ.49/1  ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 

  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
086-540-4643 

24 นายชาญวิทย   วอนฤทธิ์ 135/1  ม.3  ต.บางคูเวียง  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี  11130 0-2985-1602, 
086-801-2740 

25 น.ส.อมรรัตน   ปะสุตะ 48/24  ม.4  ซ.เสนานิคม 1  ถ.พหลโยธิน  แขวงจรเขบัว   
เขตลาดพราว  กรุงเทพฯ  10230 

0-2578-0517, 
085-512-8025 

26 นายศรุต     จิรันดร 2162  ซ.ลาดพราว 101  ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น 
  เขตบางกะป  กรุงเทพฯ  10240 

0-2731-4562, 
085-970-9769 

27 ดช.ชุติพัฒน พรพรรณพิพัฒน 168 ถ.ศรีอยุธยา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 0-2282-8531-2 
 
 
 
 

 


