
รายชือ่สมาชกิสมาคมบรบิาลผูป่้วยระยะทา้ย ณ วนัที ่15 สงิหาคม 2560

ล ำดบั ค ำน ำหนำ้ ชือ่ นำมสกลุ

1 นำงสำว กนกวรรณ ฝำยส ำโรง

2 ดร. กนษิชำนันท ์  ชว่ยเรอืง

3 นำง กมลรัตน ์ ศริมิัง่มลู

4 นำง กมลรัตน ์ ดนิกำมนิ

5 พญ. กฤตชญำ ฤทธิฤ์ๅชยั

6 นำง กอบกลุ   เยำ่เฉือ้ง

7 นำงสำว กงัสดำล   เปลีย่นวจิำรณ์

8 นำง กญัญร์นิท์ พลบ ำรุง

9 นำง กญัญำ ศรอีรุณ

10 นำง กญัญำ  แซเ่ตยีว

11 นำงสำว กลัยำ แซช่ติ

12 นำงสำว      กลัยำณี   ค ำศรี

13 นำงสำว กลัยำรัตน์ วรรณวงศ์

14 นำงสำว กำญจนำ ครองธรรมชำติ

15 นำงสำว กำรุญ แกว้สอน

16 รศ.ดร. กติตกร นลิมำนัต

17 นำงสำว กติตพิร เอี๊ยะสมบรูณ์

18 นำง กติตพิรรณ์ ผำดโผน

19 นำงสำว กติมิำ ลิม้ประเสรฐิ

20 นำงสำว กลุธดิำ   สมัมำวงศ์

21 นำง กลุวรรณ พฒุดิ ำรง

22 น.ส. กศุล  นมิำกร

23 นพ. เกรกิศกัดิ ์ วำรใีส

24 นำงสำว เกษร คลำ้ยดวง

25 นำง เกษิณี เพชรศรี

26 นำงสำว ขนทิฐำ หำญประสทิธิค์ ำ

27 นำง ขวญัใจ  ใจทัศน์

28 ดร. ขวญัชนก   เหลำ่สนุทร

29 พญ. ขวญันุช ศรกีำลำ

30 นำงสำว จงกลนี แกว้เมอืง

31 นพ. จตภุมู ิ นลีะศรี

32 พญ. จรรยำภรณ์ รัตนโกศล

33 นำงสำว จรูญรัตน์ ศรเีศษพมิพ์

34 นพ. จักรนิทร์ วฒันะมงคล

35 นำง จันทรเ์พ็ญ องุอ ำรุง

36 นำง จำรุวรรณ บญุรัตน์

37 นำง จำรุวฒัน์ สงิจำนุสงค์

38 นำง จติรกร ลอืศริิ

39 นำง จนิดำ ยอดเพ็ชร

40 น.ส. จนิตนำ  ประทมุทอง

41 นำง จนิตนำรักษ์  สมสกลุชยั

42 นำง จริำพร ศริโิชค

43 นำง จรีะวดี พทุธำสมศรี

44 นำง จฬีำพันธ ์  รุจอดุมพร

45 นำงสำว จไุรลกัษณ์ แสนจันทร์

46 นำง จลุพีร ลำผำ่น

47 นำงสำว จฬุำมณี   คณุวฒุิ

48 นำง ฉัตรวไิล วบิลูยว์ภิำ

49 นำงสำว ชญำนันท์ ทพิยล์ะมัย

50 นพ. ชนวฒัน์ เทศญัวบิลู

51 พญ. ชนดิำ  หอมหวน

52 นำง ชลกิำ สวุรรณวงศ์

53 คณุ ชอ่มณฑำ  เคำรพพงศ์

54 นพ. ชชัชยั ปรชีำไว

55 นำงสำว ชตุวิรรณ   ปรุนิทรำภบิำล



56 นำย ชมุพล รักษำสตัย์

57 พล.ต.ต.นพ. ชมุศกัดิ ์ พฤกษำพงษ์ 

58 ดร. เชษฐกำนต ์  เหลำ่สนุทร

59 นพ. เชดิชำต ิ วทิรูำภรณ์

60 นำย โชตนิรนิทร์ ไชยรนิทร์

61 นำง ญำณกิำ   เชษฐโชตศิกัดิ์

62 นำง ณัชฎำพร จันทรำ

63 นำง ณัฐชญำ บวัละคร

64 นำงสำว ณัฐพร พนำลกิลุ

65 นำง ณัฐพร   โพธสินุ

66 นำ ณัฐรุจำฑ ์ สกุแดง

67 นำง ณภิำ แสงกติตไิพบลูย์

68 นำง ดวงพร สำยอร่ำม

69 นำงสำว ดำรำรัตน ์  ศรธีรรมพนิจิ

70 นพ. ดเิรก เอกบวรวงศ์

71 นพ. ดสุติ  ข ำชยัภมู ิ

72 นำง เดอืนฉำย อนิทนพ

73 พญ. เดอืนเพ็ญ หอ่รัตนำเรอืง

74 พญ. ตรงึตำ   จันทรภ์ู่

75 นำงสำว ตลุยำภรณ์ อคัรพัฒน์

76 นำงสำว เตมิสขุ รักษ์ศรทีอง

77 นำง ถนอมจติ   ใฝ่บญุ

78 นำงสำว ทัศนยี์ ขำว

79 นำง ทพิยพ์ร   สงวนทรัพย์

80 นำงสำว ทพิรัตน ์  วสิทุธเิมธกีร

81 นำง ทพิวรรณ   ทองบรสิทุธิ์

82 นำงสำว ทพิวรรณ   วงษ์สนิธุ์

83 นำง ทพิสคุนธ์ คณูแกว้

84 น.ส. เทว ี ไชยะเสน

85 น.ส. ธนันญำ อำษำกจิ

86 น.ส. ธนำภรณ์  กลุทัพ

87 นำง ธรรมสรณ์  ขนุรักษ์

88 นำง ธัญยธรณ์   เกษรแกว้

89 นพ. ธำรนิทร์ เพ็ญวรรณ

90 นำงสำว ธดิำรัตน์ สมติำนนท์

91 พญ. ธตินัิฐ  ทัศคร

92 นำย ธรีะ ณ วงัขนำย

93 นำง นงเยำว์ มงคลอทิธเิวช

94 นำงสำว นงลกัษณ์ ทองอนิทร์

95 นพ. นพดล โสภำรัตนำไพศำล

96 นำงสำว นพรัตน ์  จงจติต์

97 นำงสำว นภชนก บญุเสมอ

98 นำง นภัสกร   จันทรส์อน

99 พญ. นภัสวรรณ์ ภรูพัินธภ์ญิโญ

100 นำง นภำ ยิม้เสถยีร

101 นำง นภำพร   ตัง้พลูผลวนชิย์

102 นำง นฤมล ศรอีนิทรำวำนชิ

103 พญ. นวพร ตนัศริิ

104 น.ส. นันทยิำ  แกว้วงษำ

105 นำง นัยนำ ดชีู

106 นำงสำว นัยนำ แจง้ประจักษ์

107 พญ. นัยนำ  พำนอ้ย

108 พญ. นำฏ ฟองสมทุร

109 น.ส. นำตญำ  บตุรวงษ์

110 นำง นำรลีกัษณ์ ตะเภำทอง

111 นำง น ้ำคำ้ง พรหมเสน

112 นำงสำว น ้ำทพิย์ โอรุง่เรอืง



113 นำงสำว นติยำ ปรชีำนุช

114 นำงสำว นติยำ สำระสทิธิ์

115 นำง นติยำ   ปรชีำยทุธ

116 นำงสำว นธิภัิทร รองเดช

117 พญ. นพิำดำ โพษิตลมิปกลุ

118 นำงสำว นภิำ   นยิมไทย

119 นำง นริภำ กรงึไกร

120 พญ. นศิำ   มะเครอืสี

121 น.ส. นศิำกร  พึง่น ้ำ

122 นำงสำว บรรจง   นธิปิรชีำนนท์

123 รศ.ดร. บ ำเพ็ญจติ แสงชำติ

124 นำง บญุเกือ้ กำญจันดำ

125 นำง บญุสม อรรถจรูญ

126 คณุ บษุรำ  เทพำวฒันำสขุ

127 นำง เบญจวรรณี ลออ

128 นพ. ปกป้อง เชือ้สวุรรณ

129 ผศ.พญ. ปฐมพร ศริประภำศริิ

130 นำงสำว ปพชิญำลกัษณ์   ตนัดี

131 น.ส. ประกำยแกว้  กิง่โก ้

132 นำง ประดบั   ภักดพีนิ

133 พญ. ประทมุทพิย์ พงศพ์รทรัพย์

134 นำง ประสบสขุ   อนิทรักษำ

135 พญ. ปรำรถนำ   โกศลนำคร

136 นำงสำว ปรษิำ   เกยใชย

137 นำง ปำรณีย ์  มำกดี

138 นำง ปำรชิำติ เพยีสพุรรณ์

139 นำง ปำรชิำติ เพยีสพุรรณ์

140 พญ. ปำรชิำต ิ  เมอืงไทย

141 นำงสำว ปิยพร   อนัพำมำ

142 นำงสำว ปิยะพร วฒันหงส์

143 นำงสำว ปิยะพร   วฒันหงส์

144 นำงสำว ผกำ แกว้มณี

145 นพ. พงศเ์ทพ  ศรสีมทรง

146 นำย พงศเ์สวก เอนกจ ำนงคพ์ร

147 นำย พงษ์พันธ์ สมัภวคปุต์

148 นพ. พงษ์ศกัดิ ์  สำรเจรญิ

149 นำงสำว พงษ์สดุำ   ออ่นอำ

150 พญ. ศรรัีตน์ เฉลมิชำติ

151 นำงสำว พนำรัตน ์ ตณัฑไ์พบลูย์

152 นำง พนดิ พลตะคุ

153 พญ. พนดิำ เหลอืลน้

154 นำงสำว พรทพิย์ จลุสม

155 นำงสำว พรทภิำ   พทุธนัินทโอภำส

156 นำงสำว พรพมิล ทว้มอน้

157 พญ. พรรณทพิำ ไตรประวตั ิ

158 นำงสำว พรรณรัตน ์  นพคณุ

159 นำง พรรณี   อำ่วเจรญิ

160 นำง พวงทอง ซุม้บณัฑติ

161 นำงสำว พวงทอง อนิใจ

162 นพ. พศนิ ภรูธิรรมโชติ

163 นพ. พัชรพล  พงษ์ภักดี

164 นำง พัชรภั์ค   องักลมเกลยีว

165 นำงสำว พัชรนิทร์ ประดษิฐ์

166 นำงสำว พัชรี ประไพพณิ

167 พญ. พัชร ี ขนัตพิงษ์

168 นำง พำศนำ บณุยะมำน

169 นำง พกิลุแกว้ ศรวีรรณะ



170 นพ. พภิพ  จติรน ำทรัพย ์ 

171 นำง พมิพน์ภิำ ธนำสรุยิฉัตร์

172 นำง พมิลวรรณ   กมัปนำนุรักษ์

173 น.ส. พริำวลัย ์ ฆำรโสภณ

174 นำงสำว พสิมัย เกดิก ำบท

175 นำงสำว เพชรแท ้ บตุรเอก

176 นำงสำว เพลนิพศิ มศีริ ิ

177 นำง เพยีรศรี จันทรพ์งษ์แกว้

178 นำงสำว แพงพรรณ ศรบีญุลอื

179 นำงสำว ไพรนิทร ์  ทองฉมิ

180 นำย ภพธรรม   วชิำดี

181 นำง ภมร  แชม่รักษำ

182 นำงสำว ภรภร พมิำลยั

183 นำงสำว ภัทรนุช   ภมูพิำน

184 นำง ภัทรำนษิฐ์ เมธพีสิษิฐ์

185 นำง ภัสสรำ  ตลบัทอง

186 นำง ภญิญพัชณ์  เรอืงปภนิทพิย์

187 นำงสำว ภษิฐจ์รัีชญ์ พัชรกลุธนำ

188 นพ. ภษูณุ   ธนำพรสงัสทุธิ์

189 นำง มณฑริำ สงิหกองกลุ

190 นำงสำว มณี สขุประเสรฐิ

191 คณุ มณีกำนต ์ สำวงศน์ำม

192 นำงสำว มณีภรณ์ โสมำนุสรณ์

193 นำงสำว มรกต บญุญำนุรักษ์

194 นำง มำรยำท  สจุรติวรกลุ

195 นำง มำลนัินท ์  พมิพพ์สิทุธพิงศ์

196 นำง มำลนิ ี นลิด ำ

197 นำง มำวลัย์ รักษนำเวศ

198 พญ. โมฬี นำคสำร

199 นพ. ยทุธกรำนต์ ชนิโสตร

200 นำง ยพุำ วงษ์มลู

201 นำง ยพุณิ   ค ำกรุ

202 นำง ยภุดี สงวนพงษ์

203 นำง ยภุำพร เตชะมำถำวร

204 นำง รวมพร ลออจันทร์

205 นำงสำว รักษ์ชนก   สคุนธปฏภิำค

206 นำง รัชนี ศรภีมูำตร  

207 นำง รัชนพีรรณ โสดวรรณ

208 นำงสำว รัชนวีรรณ กวดนอก

209 นำงสำว รัตตญิำ   แซฮ่อ่ง

210 นำงสำว รัตนำ นยิมชำติ

211 นำง รัตนำ นลิวชัรำรัง

212 นำง รัตนำ  ธรรมทำทอง

213 นำง รัตนำภรณ์ รักชำติ

214 นำง รัตนำภรณ์ ศริเิกต

215 นำงสำว รัตนำวรรณ ตน้กรุะ

216 นำงสำว รัศมี แสงภักดิ์

217 นำง รัศม ี  สนิพร

218 นำงสำว รัสรนิทร์ เสถยีรภัทรนันท์

219 นำง ร ำภำ อ ำนำจสงิห์

220 นำงสำว รนิทรล์ภัส ใสยัน

221 นำง เรณู  อนิตะ๊พันธุ์

222 นำย เรวตั แยม้สดุำ

223 พญ. เรอืนขวญั   กณัหสงิห์

224 นำง ฤทัยกำนต ์  ปำโกวงค์

225 นำงสำว ลดำวลัย์ ผำสขุ

226 นำง ลดัดำวรรณ สวุรรณเขต



227 พญ. ล ำพวน  มะประโพธิ์

228 นำง ล ำยอง เลขนอก

229 พญ. วชริยำ  จงึเจรญินรสขุ 

230 พญ. วณชิยำ สชีมพู

231 พญ. วทันยำ ใจวงศ์

232 น.ท.หญงิ วรรณพร นติธิรรมวฒุิ

233 นำง วรรณพร  วฒันะวงษ์

234 นำงสำว วรรณระวี อคันจิ

235 นำง วรรณฤด ี  หทัยพทัิกษ์

236 นำง วรรณำ อุน่ยิง่เจรญิ

237 น.ส. วรำงคณำ  ค ำยิง่

238 นำงสำว วรำภรณ์   คงสวุรรณ

239 นำง วรนิทรท์พิย์ ภเูงนิ

240 นำงสำว วรศิยำ แกน่นำค ำ

241 นำง วลยัพร  วงษ์สนิธน

242 น.ส. วลยัรัตน ์ ไร่ใหญ่

243 พญ. วลรัีตน  ไกรโกศล

244 นำงสำ ววรรณำ อรรถเมธำกลุ

245 คณุ วชัรำภรณ์  ศรโีสภำ

246 นำง วชัรนิทร์ องิคณนัินณ์

247 นำงสำว วชัรนิทร์ โปธำเมอืง

248 นำง วำสนำ เสีย้วทอง

249 นำงสำว วำสนำ   ชืน่ใจหวงั

250 นพ. วธิวนิท์ ฝักเจรญิผล

251 พญ. วภิำ อทุยำนนิทร

252 นำง วภิำพร จันทโรภำส

253 นำงสำว วภิำวดี จันทรนัน

254 นำง วยิะดำ วฒันกลุ

255 ผศ.ดร. วริำพรรณ วโิรจนรั์ตน์

256 นำง วริำสณีิ จติบ ำรุง

257 นำงสำว วลิดำ   โสภณรัตน์

258 นำง วลิำวลัย์ คุม้สวุรรณ

259 นำงสำว วไิลวรรณ จันทรช์นะ

260 นำง วไิลวรรณ  จีค๋รีี

261 นำง ววิรรธณ์ ทำงเจรญิ

262 พญ. ศรัณยำ   ประทัยเทพ

263 นำง ศรวีรรณ ชว่ยนุกลู

264 คณุ ศศญิำ  เรอืงธนำนนท์

265 นำงสำว ศศธิร กรุณำ

266 นำง ศศธิำรำ   มลูทอง

267 นำงสำว ศศเิมษ มศีริ ิ

268 นำงสำว ศำกนุ ปวณีวฒัน์

269 นำง ศริมิำ นุชเจรญิ

270 น.ส. ศริรัิตน ์ วนัตรี

271 นำง ศริวิรรณ   ศรอีนิทร์

272 พญ. ศริวิรรณ   จติตปรำณีรัชต์

273 นำงสำว ศริโิสภำ จรรยำสงิห์

274 นำย ศลีวนัต ์  สถติยรั์ตนชวีนิ

275 นพ. ศภุฤกษ์ สือ่รุง่เรอืง

276 นำง ศภัุสรำ  วงศน์ำรัตน์

277 นำง สงบ จันทรธ์รรม

278 นำงสำว สทัสยำ มำอิม่ใจ

279 นพ. สมชำย มศีริ ิ

280 นำง สมบตัิ ฝ่ังสระ

281 นำงสำว สมปอง บญุอนิทร์

282 นำงสำว สมพร   ยำเภำ

283 นำง สมร เรอืนดี



284 นำงสำว สมศรี สจัจะสกลุรัตน์

285 พญ. สมหญงิ ศริจีำนุสรณ์

286 นำง สรรสนยี์ จันทรม์ำ

287 นำงสำว สรัญญำพร   รักษ์วชิำนันท์

288 นำง สรัญยำ  เทพสวุรรณ

289 นำง สโรชนิี หมำดด ำ

290 นำง สลวย   วรสทุธพิงษ์

291 นพ. สำธติ กำ้นทอง

292 นพ. สำมำรถ  ภวูไพรศริศิำล

293 นำง สำยใจ   ฉำยสรุศีรี

294 นำงสำว ส ำรำญ เจอืจันทร์

295 นำงสำว สริกิญัญำ ศริสิม

296 นำง สริภิรณ์ เอีย่มโอฐ

297 ผศ.ดร. สริมิำศ ปิยะวฒันพงศ์

298 นำง สริรัิตน์ ลมจะโปะ

299 นำงสำว สริลิกัษณ์ โสมำนุสรณ์

300 พญ. สริ ี  สขุำนนทส์วสัดิ์

301 น.ส. สวิรี พศิทุธิส์นิธพ

302 นำง สกุญัญำ พำสวำ่ง

303 พญ. สกุำนดำ วงศภ์ำค ำ

304 คณุ สกุำนตด์ำ  เดน่จันตำ

305 พญ. สขุใจ บรูณบญัญัติ

306 น.ส. สขุฤทัย  บจุนำนนท์

307 นำงสำว สจุติรำ กอบกำรดี

308 น.ส. สชุำดำ พฒุเิพ็ญ

309 นำง สชุวีำ ศริภิริมย์

310 นำงสำว สดุำรัตน์ ศรทีอง

311 พญ. สดุำรัตน ์  ศริชิยัพรศกัดิ์

312 น.ส. สตุภิรณ์ ณะชอ้ย

313 นำง สธุรีำ พมิพร์ส

314 นำงสำว สนัุนทำ   สวุรรณ

315 คณุ สนุศิำ  บตุรขนุทอง

316 พญ. สนุ ี จริสมทิธำ

317 นำงสำว สปุรยีำ ดยี ิง่

318 นำง สพุรรณี จติตส์คุนธ์

319 นำงป สพัุตรำ   อปุนสิำกร

320 นพ. สภุำพ   มะเครอืสี

321 คณุ สภุำพรรณ  ชปูระเสรฐิ์

322 นำง สภุำภัค   สงิหเ์สนำ

323 นำงสำว สภุี วฒันสทิธิ์

324 นำง สมุลทพิย ์  พลูนิม่

325 พญ. สมุำล ี วนำทรัพยด์ ำรง

326 นพ. สรุพงษ์  แสนโภชน์

327 นำง สรุยิำ  ปะทะขนัีง

328 นำง สรุพีร  ศริยิะพันธุ์

329 นำง สวุรรณำ วชัรสนิธุ์

330 นำง สวุรรณี  เจยีงพทุรำ

331 พญ. แสงดำว   มยรุะสำคร

332 พญ. หทัย  ธำตทุ ำเล

333 น.ส. อนัญญำ  ผลจันทร์

334 นำย อนุรุธ วอ่งวำนชิ

335 นพ. อภชิำต ิ สวุรรณโส

336 นำงสำว อภริดี กำระเกต

337 นำง อรพรรณ   ไชยเนตร

338 นพ. อรรถกร รักษำสตัย์

339 นำง อรวรรณ  พุม่ผกำ

340 ผศ.ดร. อรสำ กงตำล



341 นำงสำว อรอวล ลำภเจรญิ

342 นำงสำว อรัญญำ สกลุสนั

343 นำง อร่ำม สวุรรณโน

344 นำงสำว อรุณรัตน ์  ศรจัีทรนติย์

345 นำง อรุณวรรณ สรรพสมบตัิ

346 นำงสำว อรุณี โชคด ำรงสขุ

347 นำง องัศมุำ   อภชิำโต

348 พญ. อจัฉรยิำ เจรญิธัญรักษ์

349 นำงสำว อจัฉรยีำ ปทมุวนั

350 นำง อญัชล ี วเิศษชนุหศลิป์

351 นำง อญัญำ อทุรักษ์

352 นำงสำว อมัพวรรณ เยสวุรรณ์

353 นำง อยัรนิทร ์  พพัิฒนช์ำตกิลุ

354 นพ. อำนุภำพ เลขะกลุ

355 นำง อำภรณ์ ฟกูลุ

356 ดร. อำภรณ์ ค ำกอ้น

357 นำง อำรยีำ บญุคุม้

358 นำงสำว อำรรัีตน์ ชวำลำ

359 นำง องิอร แซล่ิม้

360 นำงสำว องิอร ศภุจติเกษม

361 นำง อชิญำ พงษ์อร่ำม

362 นำงสำว อนิทริำ มหำวรีำนนท์

363 นพ. อกุฤษฎ ์  มลินิทำงกรู

364 นพ. อดุมศกัดิ์ บญุสง่ทรัพย์

365 นำง อทัุยวรรณ์ แจม่ถำวร

366 นำง อบุล   สวุรรณมณี

367 นำง อรุำ   แสงเงนิ

368 นำง อไุรรัตน ์  ทองขนุด ำ

369 น.ส. อไุรวรรณ  ลอืสวุรรณกจิ

370 นำง อไุรวรรณ   พลจร

371 นำง อษุณี  ถำวรชำติ

372 พญ. ศรรัีตน์ มำกมำย

373 พญ. ชเนตตำ หัตถำ


