
รายช่ือสมาชิกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ณ สิงหาคม 2019

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ สกุล

1 นพ. เกริกศักด์ิ  วารีใส

2 นาง เกศมณี บุญรอด

3 นางสาว เกษร คล้ายดวง

4 นาง เกษิณี เพชรศรี

5 ดร. เชษฐกานต์   เหล่าสุนทร

6 นพ. เชิดชาติ  วิทูราภรณ์

7 พญ. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง

8 นาง เดือนฉาย อินทนพ

9 นางสาว เติมสุข รักษ์ศรีทอง

10 น.ส. เทวี  ไชยะเสน

11 พญ. เนติรัตน์ กิตติญาณปัญญา

12 นาง เบญจวรรณี ลออ

13 นางสาว เปรมวดี เพ็งชะตา

14 นางสาว เพชรแท้ บุตรเอก

15 นางสาว เพลินพิศ มีศิริ

16 นาง เพียรศรี จันทร์พงษ์แก้ว

17 นาง เรณู  อินต๊ะพันธ์ุ

18 นาย เรวัต แย้มสุดา

19 พญ. เรือนขวัญ   กัณหสิงห์

20 นาง เสริมสุข ธัญญะวัน

21 พญ. เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง

22 นางสาว แพงพรรณ ศรีบุญลือ

23 พ.ต.ท.หญิง แพรวพรรณ แดงอุดม

24 พญ. แสงดาว   มยุระสาคร

25 นาย โชตินรินทร์ ไชยรินทร์

26 พญ. โมฬี นาคสาร

27 นพ. โรจนศักด์ิ ทองค าเรือง

28 นางสาว ไพรินทร์   ทองฉิม

29 นางสาว กนกวรรณ ฝายส าโรง



30 นางสาว กนกวรรณ ชูชาติไทย

31 ดร. กนิษชานันท์   ช่วยเรือง

32 นาง กมลรัตน์  ศิริม่ังมูล

33 นาง กมลรัตน์  ดินกามิน

34 พญ. กฤตชญา ฤทธ์ิฤๅชัย

35 นาง กอบกุล   เย่าเฉ้ือง

36 นางสาว กังสดาล   เปล่ียนวิจารณ์

37 นาง กัญญ์รินท์ พลบ ารุง

38 นาง กัญญา ศรีอรุณ

39 นาง กัญญา  แซ่เตียว

40 น.ส. กัญรัช ฐอสุวรรณ

41 ดร. กันตยา มานะกุล

42 นางสาว กัลยา แซ่ชิต

43 นางสาว      กัลยาณี   ค าศรี

44 นางสาว กัลยารัตน์ วรรณวงศ์

45 นางสาว กาญจนา ครองธรรมชาติ

46 นางสาว การุญ แก้วสอน

47 รศ.ดร. กิตติกร นิลมานัต

48 นางสาว กิตติพร เอ๊ียะสมบูรณ์

49 นาง กิตติพรรณ์ ผาดโผน

50 นางสาว กิติมา ล้ิมประเสริฐ

51 นางสาว กุลธิดา   สัมมาวงศ์

52 นาง กุลวรรณ พุฒิด ารง

53 น.ส. กุศล  นิมากร

54 นางสาว ขนิทฐา หาญประสิทธ์ิค า

55 นาง ขวัญใจ  ใจทัศน์

56 ดร. ขวัญชนก   เหล่าสุนทร

57 พญ. ขวัญนุช ศรีกาลา

58 นางสาว จงกลนี แก้วเมือง

59 นพ. จตุภูมิ นีละศรี

60 พญ. จรรยาภรณ์ รัตนโกศล



61 นางสาว จรูญรัตน์ ศรีเศษพิมพ์

62 นพ. จักรินทร์ วัฒนะมงคล

63 นาง จันทร์เพ็ญ อุงอ ารุง

64 พ.ท.หญิง จันทร์ธิดา   สุบุญ

65 นาง จารุวรรณ บุญรัตน์

66 นาง จารุวัฒน์ สิงจานุสงค์

67 นาง จิตรกร ลือศิริ

68 นาง จินดา ยอดเพ็ชร

69 น.ส. จินตนา  ประทุมทอง

70 นาง จินตนารักษ์  สมสกุลชัย

71 นาง จิราพร ศิริโชค

72 นาง จีระวดี พุทธาสมศรี

73 นาง จีฬาพันธ์ รุจอุดมพร

74 นาง จีฬาพันธ์   รุจอุดมพร

75 นางสาว จุไรลักษณ์ แสนจันทร์

76 นาง จุลีพร ลาผ่าน

77 นางสาว จุฬามณี   คุณวุฒิ

78 นาง ฉัตรวิไล วิบูลย์วิภา

79 พญ. ชเนตตา หัตถา

80 นางสาว ชญานันท์ ทิพย์ละมัย

81 นพ. ชนวัฒน์ เทศัญวิบูล

82 พญ. ชนิดา  หอมหวน

83 นาง ชลิกา สุวรรณวงศ์

84 คุณ ช่อมณฑา  เคารพพงศ์

85 นพ. ชัชชัย ปรีชาไว

86 นางสาว ชุติวรรณ   ปุรินทราภิบาล

87 นาย ชุมพล รักษาสัตย์

88 พล.ต.ต.นพ. ชุมศักด์ิ พฤกษาพงษ์ 

89 นาง ญาณิกา   เชษฐโชติศักด์ิ

90 นาง ณัชฎาพร จันทรา

91 นาง ณัฐชญา บัวละคร



92 นางสาว ณัฐพร พนาลิกุล

93 นาง ณัฐพร   โพธิลุน

94 นา ณัฐรุจาฑ์ สุกแดง

95 นาง ณิภา แสงกิตติไพบูลย์

96 พญ. ดลพร เขียวบรรจง

97 นาง ดวงพร สายอร่าม

98 นางสาว ดารารัตน์   ศรีธรรมพินิจ

99 นพ. ดิเรก เอกบวรวงศ์

100 นพ. ดุสิต  ข าชัยภูมิ

101 พญ. ตรึงตา   จันทร์ภู่

102 นางสาว ตุลยาภรณ์ อัครพัฒน์

103 นาง ถนอมจิต   ใฝ่บุญ

104 นางสาว ทัศนีย์ ขาว

105 นาง ทิพย์พร   สงวนทรัพย์

106 นางสาว ทิพรัตน์   วิสุทธิเมธีกร

107 นาง ทิพวรรณ   ทองบริสุทธ์ิ

108 นางสาว ทิพวรรณ   วงษ์สินธ์ุ

109 นาง ทิพสุคนธ์ คูณแก้ว

110 น.ส. ธนันญา อาษากิจ

111 น.ส. ธนาภรณ์  กุลทัพ

112 นาง ธรรมสรณ์  ขุนรักษ์

113 นาง ธัญยธรณ์   เกษรแก้ว

114 นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ

115 นางสาว ธิดารัตน์ สมิตานนท์

116 พญ. ธิตินัฐ  ทัศคร

117 นาย ธีระ ณ วังขนาย

118 นาง นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช

119 นางสาว นงลักษณ์ ทองอินทร์

120 นพ. นพดล โสภารัตนาไพศาล

121 นางสาว นพรัตน์   จงจิตต์

122 นางสาว นภชนก บุญเสมอ



123 นาง นภัสกร   จันทร์สอน

124 พญ. นภัสวรรณ ภูริพันธ์ภิญโญ

125 นาง นภา ย้ิมเสถียร

126 นาง นภาพร   ต้ังพูลผลวนิชย์

127 นาง นภาวรรณ จันเต็ม

128 ร.อ.หญิง นฤตยา วโรทัย

129 นาง นฤมล ศรีอินทราวานิช

130 พญ. นวพร ตันศิริ

131 น.ส. นันทิยา  แก้ววงษา

132 นาง นัยนา ดีชู

133 นางสาว นัยนา แจ้งประจักษ์

134 พญ. นัยนา  พาน้อย

135 พญ. นาฏ ฟองสมุทร

136 น.ส. นาตญา  บุตรวงษ์

137 นาง นารีลักษณ์ ตะเภาทอง

138 นาง น้ าค้าง พรหมเสน

139 นางสาว น้ าทิพย์ โอรุ่งเรือง

140 นางสาว นิตยา ปรีชานุช

141 นางสาว นิตยา สาระสิทธ์ิ

142 นาง นิตยา   ปรีชายุทธ

143 นางสาว นิธิภัทร รองเดช

144 พญ. นิพาดา โพษิตลิมปกุล

145 นางสาว นิภา   นิยมไทย

146 นาง นิรภา กรึงไกร

147 พญ. นิศา   มะเครือสี

148 น.ส. นิศากร  พ่ึงน้ า

149 พญ. นิศาชล เดชเกรียงไกรกุล

150 พญ. นิษฐา เอ้ืออารีมิตร

151 พญ. นิสิตา นาทประยุทธ์

152 นางสาว บรรจง   นิธิปรีชานนท์

153 รศ.ดร. บ าเพ็ญจิต แสงชาติ



154 นาง บุญเก้ือ กาญจันดา

155 นาง บุญสม อรรถจรูญ

156 คุณ บุษรา  เทพาวัฒนาสุข

157 นพ. ปกป้อง เช้ือสุวรรณ

158 ผศ.พญ. ปฐมพร ศิรประภาศิริ

159 นาง ปนัดดา สุวรรณ

160 นางสาว ปพิชญาลักษณ์   ตันดี

161 น.ส. ประกายแก้ว  ก่ิงโก้

162 นาง ประดับ   ภักดีพิน

163 พญ. ประทุมทิพย์ พงศ์พรทรัพย์

164 นาง ประสบสุข   อินทรักษา

165 พญ. ปรารถนา   โกศลนาคร

166 นางสาว ปริษา   เกยใชย

167 นาง ปวันรัตน์ ประทีปะวณิช

168 นาง ปารณีย์   มากดี

169 นาง ปาริชาติ เพียสุพรรณ์

170 พญ. ปาริชาติ   เมืองไทย

171 นางสาว ปิยพร   อันพามา

172 นางสาว ปิยะพร วัฒนหงส์

173 นางสาว ผกา แก้วมณี

174 นพ. พงศ์เทพ  ศรีสมทรง

175 นาย พงศ์เสวก เอนกจ านงค์พร

176 นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์

177 นพ. พงษ์ศักด์ิ   สารเจริญ

178 นางสาว พงษ์สุดา   อ่อนอา

179 พญ. พนมพร เฉลิมชาติ

180 นางสาว พนารัตน์  ตัณฑ์ไพบูลย์

181 นาง พนิด พลตะคุ

182 พญ. พนิดา เหลือล้น

183 นางสาว พรทิพย์ จุลสม

184 นางสาว พรทิภา   พุทธินันทโอภาส



185 นาง พรปวีณ์  ถิรไชยนันท์ 

186 นางสาว พรพิมล ท้วมอ้น

187 พญ. พรรณทิพา ไตรประวัติ

188 นางสาว พรรณรัตน์   นพคุณ

189 นาง พรรณี   อ่าวเจริญ

190 นาง พวงทอง ซุ้มบัณฑิต

191 นางสาว พวงทอง อินใจ

192 นพ. พศิน ภูริธรรมโชติ

193 นพ. พัชรพล  พงษ์ภักดี

194 นาง พัชร์ภัค   อังกลมเกลียว

195 นางสาว พัชรินทร์ ประดิษฐ์

196 นางสาว พัชรี ประไพพิณ

197 พญ. พัชรี  ขันติพงษ์

198 นาง พาศนา บุณยะมาน

199 นาง พิกุลแก้ว ศรีวรรณะ

200 นพ. พิธาน วงศ์ธนพรเลิศ

201 นพ. พิภพ  จิตรน าทรัพย์  

202 นาง พิมพ์นิภา ธนาสุริยฉัตร์

203 นาง พิมลวรรณ   กัมปนานุรักษ์

204 น.ส. พิราวัลย์  ฆารโสภณ

205 นางสาว พิสมัย เกิดก าบท

206 นาย ภพธรรม   วิชาดี

207 นาง ภมร  แช่มรักษา

208 นางสาว ภรภร พิมาลัย

209 พญ. ภวิกา ท้ังสุข

210 นางสาว ภัทรนุช   ภูมิพาน

211 นาง ภัทรานิษฐ์ เมธีพิสิษฐ์

212 นาง ภัสสรา  ตลับทอง

213 นาง ภิญญพัชณ์  เรืองปภินทิพย์

214 นางสาว ภิษฐ์จีรัชญ์ พัชรกุลธนา

215 นพ. ภูษณุ   ธนาพรสังสุทธ์ิ



216 นาง มณฑิรา สิงหกองกุล

217 นางสาว มณี สุขประเสริฐ

218 คุณ มณีกานต์  สาวงศ์นาม

219 นางสาว มณีภรณ์ โสมานุสรณ์

220 นางสาว มรกต บุญญานุรักษ์

221 นาง มารยาท  สุจริตวรกุล

222 นาง มาลินันท์   พิมพ์พิสุทธิพงศ์

223 นาง มาลินี  นิลด า

224 นาง มาวัลย์ รักษนาเวศ

225 นพ. ยุทธกรานต์ ชินโสตร

226 นาง ยุพา วงษ์มูล

227 นาง ยุพิณ   ค ากรุ

228 นาง ยุภดี สงวนพงษ์

229 นาง ยุภาพร เตชะมาถาวร

230 นาง รวมพร ลออจันทร์

231 นางสาว ระพีพรรณ พวงแก้ว

232 นางสาว รักษ์ชนก   สุคนธปฏิภาค

233 นาง รัชนี ศรีภูมาตร  

234 นาง รัชนีพรรณ โสดวรรณ

235 นางสาว รัชนีวรรณ กวดนอก

236 นางสาว รัตติญา   แซ่ฮ่อง

237 นางสาว รัตนา นิยมชาติ

238 นาง รัตนา นิลวัชรารัง

239 นาง รัตนา  ธรรมทาทอง

240 นาง รัตนาภรณ์ รักชาติ

241 นาง รัตนาภรณ์ ศิริเกต

242 นางสาว รัตนาวรรณ ต้นกุระ

243 นางสาว รัศมี แสงภักด์ิ

244 นาง รัศมี   สินพร

245 นางสาว รัสรินทร์ เสถียรภัทรนันท์

246 นาง ร าภา อ านาจสิงห์



247 นางสาว รินทร์ลภัส ใสยัน

248 นาง รุ่งรัตน์ เภสัชชา

249 นาง ฤทัยกานต์   ปาโกวงค์

250 นางสาว ลดาวัลย์ ผาสุข

251 นาง ลัดดาวรรณ สุวรรณเขต

252 พญ. ล าพวน  มะประโพธ์ิ

253 นาง ล ายอง เลขนอก

254 พญ. วชิรยา  จึงเจริญนรสุข 

255 พญ. วณิชยา สีชมพู

256 พญ. วทันยา ใจวงศ์

257 น.ส. วนิดา วิญญูหัตถกิจ

258 น.ท.หญิง วรรณพร นิติธรรมวุฒิ

259 นาง วรรณพร  วัฒนะวงษ์

260 นางสาว วรรณระวี อัคนิจ

261 นาง วรรณฤดี   หทัยพิทักษ์

262 นาง วรรณา อุ่นย่ิงเจริญ

263 น.ส. วรางคณา  ค าย่ิง

264 นางสาว วราภรณ์   คงสุวรรณ

265 นาง วรินทร์ทิพย์ ภูเงิน

266 นางสาว วริศยา แก่นนาค า

267 นาง วลัยพร  วงษ์สินธน

268 น.ส. วลัยรัตน์  ไร่ใหญ่

269 พญ. วลีรัตน  ไกรโกศล

270 นางสา ววรรณา อรรถเมธากุล

271 คุณ วัชราภรณ์  ศรีโสภา

272 นาง วัชรินทร์ อิงคณินันณ์

273 นางสาว วัชรินทร์ โปธาเมือง

274 นาง วาสนา เส้ียวทอง

275 นางสาว วาสนา   ช่ืนใจหวัง

276 นางสาว วิไลวรรณ จันทร์ชนะ

277 นาง วิไลวรรณ  จ๋ีคีรี



278 นพ. วิธวินท์ ฝักเจริญผล

279 พญ. วิภา อุทยานินทร

280 นาง วิภาพร จันทโรภาส

281 นางสาว วิภาวดี จันทรนัน

282 นาง วิยะดา วัฒนกุล

283 ผศ.ดร. วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์

284 นาง วิราสิณี จิตบ ารุง

285 นางสาว วิลดา   โสภณรัตน์

286 นาง วิลาวัลย์ คุ้มสุวรรณ

287 นาง วิวรรธณ์ ทางเจริญ

288 พญ. วีรจิตร ทิพย์ประเสริฐ์

289 นพ. วีรชัย สัจจเทพ

290 พญ. ศรัณยา   ประทัยเทพ

291 พญ. ศรีรัตน์ มากมาย

292 นาง ศรีวรรณ ช่วยนุกูล

293 นางสาว ศศิเมษ มีศิริ

294 คุณ ศศิญา  เรืองธนานนท์

295 นาง ศศิณี สุวพิศ

296 นางสาว ศศิธร กรุณา

297 นาง ศศิธารา   มูลทอง

298 นางสาว ศากุน ปวีณวัฒน์

299 นางสาว ศิริโสภา จรรยาสิงห์

300 นาง ศิริมา นุชเจริญ

301 นาง ศิริมา โกมารทัต

302 น.ส. ศิริรัตน์  วันตรี

303 นาง ศิริวรรณ   ศรีอินทร์

304 พญ. ศิริวรรณ   จิตตปราณีรัชต์

305 พญ. ศิริวรรณ   เชาว์โน

306 นาย ศีลวันต์   สถิตย์รัตนชีวิน

307 นพ. ศุภฤกษ์ ส่ือรุ่งเรือง

308 นาง ศุภัสรา  วงศ์นารัตน์



309 นาง สโรชินี หมาดด า

310 น.ส. สกลวรรณ
 ผ่องอารมย์

311 นาง สงบ จันทร์ธรรม

312 นางสาว สทัสยา มาอ่ิมใจ

313 นพ. สมชาย มีศิริ

314 นาง สมบัติ ฝ่ังสระ

315 นางสาว สมปอง บุญอินทร์

316 นางสาว สมพร   ยาเภา

317 นาง สมร เรือนดี

318 นางสาว สมศรี สัจจะสกุลรัตน์

319 พญ. สมหญิง ศิรีจานุสรณ์

320 นาง สรรสนีย์ จันทร์มา

321 นางสาว สรัญญาพร   รักษ์วิชานันท์

322 นาง สรัญยา  เทพสุวรรณ

323 นาง สลวย   วรสุทธิพงษ์

324 นพ. สาธิต ก้านทอง

325 นพ. สามารถ  ภูวไพรศิริศาล

326 นาง สายใจ   ฉายสุรีศรี

327 นางสาว ส าราญ เจือจันทร์

328 นางสาว สิริกัญญา ศิริสม

329 นาง สิริภรณ์ เอ่ียมโอฐ

330 ผศ.ดร. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์

331 นาง สิริรัตน์ ลมจะโปะ

332 นางสาว สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์

333 พญ. สิรี   สุขานนท์สวัสด์ิ

334 น.ส. สิวรี พิศุทธ์ิสินธพ

335 นาง สุกัญญา พาสว่าง

336 พญ. สุกานดา วงศ์ภาค า

337 คุณ สุกานต์ดา  เด่นจันตา

338 พญ. สุขใจ บูรณบัญญัติ

339 น.ส. สุขฤทัย  บุจนานนท์



340 นางสาว สุจิตรา กอบการดี

341 น.ส. สุชาดา พุฒิเพ็ญ

342 พญ. สุชีรา อมรมหพรรณ

343 นาง สุชีวา ศิริภิรมย์

344 นพ. สุดเขต ด้วงชนะ

345 นางสาว สุดารัตน์ ศรีทอง

346 พญ. สุดารัตน์   ศิริชัยพรศักด์ิ

347 น.ส. สุติภรณ์ ณะช้อย

348 นาง สุธีรา พิมพ์รส

349 นางสาว สุนทรี อุดมทรัพย์ไพศาล

350 นางสาว สุนันทา   สุวรรณ

351 คุณ สุนิศา  บุตรขุนทอง

352 พญ. สุนี  จิรสมิทธา

353 นางสาว สุปรียา ดีย่ิง

354 นาง สุพรรณี จิตต์สุคนธ์

355 พญ. สุพรรณี สุดสา

356 น.ท.หญิง สุพัตรา กิจวิสาละ

357 นางป สุพัตรา   อุปนิสากร

358 น.พ. สุภาพ มะเครือสี

359 นพ. สุภาพ   มะเครือสี

360 คุณ สุภาพรรณ  ชูประเสริฐ์

361 นาง สุภาภัค   สิงห์เสนา

362 นางสาว สุภี วัฒนสิทธ์ิ

363 นาง สุมลทิพย์   พูลน่ิม

364 พญ. สุมาลี  วนาทรัพย์ด ารง

365 นพ. สุรพงษ์  แสนโภชน์

366 นาง สุริยา  ปะทะขีนัง

367 นาง สุรีพร  ศิริยะพันธ์ุ

368 นาง สุวรรณา วัชรสินธ์ุ

369 นาง สุวรรณี  เจียงพุทรา

370 พญ. หทัย  ธาตุท าเล



371 น.ส. อนัญญา  ผลจันทร์

372 นาย อนุรุธ ว่องวานิช

373 นพ. อภิชาติ  สุวรรณโส

374 นางสาว อภิรดี การะเกต

375 น.ส. อมรพันธ์ ธานีรัตน์

376 นาง อรพรรณ   ไชยเนตร

377 นพ. อรรถกร รักษาสัตย์

378 นาง อรวรรณ  พุ่มผกา

379 ผศ.ดร. อรสา กงตาล

380 นางสาว อรอวล ลาภเจริญ

381 นางสาว อรัญญา สกุลสัน

382 นาง อร่าม สุวรรณโน

383 นางสาว อรุณรัตน์   ศรีจัทรนิตย์

384 นาง อรุณวรรณ สรรพสมบัติ

385 นางสาว อรุณี โชคด ารงสุข

386 นาง อังศุมา   อภิชาโต

387 พญ. อัจฉริยา เจริญธัญรักษ์

388 นางสาว อัจฉรียา ปทุมวัน

389 นาง อัญชลี  วิเศษชุนหศิลป์

390 นาง อัญญา อุทรักษ์

391 นางสาว อัมพวรรณ เยสุวรรณ์

392 นาง อัยรินทร์   พิพัฒน์ชาติกุล

393 นพ. อานุภาพ เลขะกุล

394 นาง อาภรณ์ ฟูกุล

395 ดร. อาภรณ์ ค าก้อน

396 นาง อารียา บุญคุ้ม

397 นางสาว อารีรัตน์ ชวาลา

398 นาง อิงอร แซ่ล้ิม

399 นางสาว อิงอร ศุภจิตเกษม

400 นาง อิชญา พงษ์อร่าม

401 นางสาว อินทิรา มหาวีรานนท์



402 นาง อุไรรัตน์   ทองขุนด า

403 น.ส. อุไรวรรณ  ลือสุวรรณกิจ

404 นาง อุไรวรรณ   พลจร

405 นพ. อุกฤษฎ์   มิลินทางกูร

406 นพ. อุดมศักด์ิ บุญส่งทรัพย์

407 นาง อุทัยวรรณ์ แจ่มถาวร

408 นาง อุบล   สุวรรณมณี

409 น.ส. อุระวรา บุญเจ้ือ

410 นาง อุรา   แสงเงิน

411 นาง อุษณี  ถาวรชาติ


