
ลําดับ  ชื่อ - นามสกุล  เลขใบอนุญาติ  จังหวัด 
1  เรือเอกสุกิจ             วรปญญาเสนีย  ก.0003  กรุงเทพ 
2  นายประสิทธ์ิ          รุงพิบูลโสภิษฐ  ก.0038  กรุงเทพ 
3  นางสาวอรุณี          พิชิตพานิชกิจ  ก.0066  กรุงเทพ 
4  นางสาววัลภา         สิงหถนัดกิจ  ก.0091  กรุงเทพ 
5  นายสมศักดิ์             เงินสุทธิวรกุล  ก.0100  กรุงเทพ 
6  นางสาวจารุนันท         มณีนุษย  ก.0212  นครราชสีมา 
7  นางสาววิชชุดา      เดชะรัฐ  ก.0214  กรุงเทพ 
8  นางสาวอภิดา        ศรีธนะรัตน  ก.0245  กรุงเทพ 
9  นายวิวัฒน              ลัญจกรกุล  ก.0247  ชลบุรี 
10  นางสาววารี            พรอมเพชรรัตน  ก.0277  กรุงเทพ 
11  นางจิรภรณ            คุณจักร  ก.0363  กรุงเทพ 
12  นายพีระโรจน       สนธยานนท  ก.0372  กรุงเทพ 
13  นางสาววรรัต         จันทรเทียมเพ็ชร  ก.0394  กรุงเทพ 
14  พ.ต.ท. อุดม            รอดเพ็งสังคหะ  ก.0406  กรุงเทพ 
15  นางสาวพัชรี         โอวาทนุพัฒน  ก.0454  กรุงเทพ 
16  นางสาววัชรี           ชินวณิชัย  ก.0459  กรุงเทพ 
17  นายวิทยา                เมธิยาคม  ก.0460  กรุงเทพ 
18  นายภูษิต                 สมพงษ  ก.0537  กรุงเทพ 
19  นางสาวเมตตา       ภาติยะศิขัณฑ  ก.0620  กรุงเทพ 
20  นางสาวเอ้ืองทิพย  รัตนประเสริฐ  ก.0641  ขอนแกน 
21  นายราไว                 ไชยพังยาง  ก.0664  กรุงเทพ 
22  นางสาวกัลยารัตน        เจียมบรรจง  ก.0773  ประจวบคีรีขันธ 
23  นางสาวเพชรรัตน        ศรีทะวงษ  ก.0912  อุดรธาน ี

ประชาสัมพันธสภากายภาพบําบัด 

ผูมีรายชื่อดังตอไปนี้กรุณาติดตอกลับสภากายภาพบําบัด 

ติดตอเจาหนาที่สภากายภาพบําบัด คุณดุษณีย  nhoi_dusnee@hotmail.com 
เนื่องจากที่อยูในการติดตอทานไมถูกตอง จดหมายตีกลับมายังสภากายภาพบําบัด



24  นางสาวสมใจ                อภิเศวตกานต  ก.0922  กรุงเทพ 
25  นางสาววรวรรณ           คําฤาชา  ก.0959  นครพนม 
26  นายบุญสินธพ              อัศวชุติธํารง  ก.1097  กรุงเทพ 
27  นางสาวกนิษฐา            มาดไทย  ก.1100  สุรินทร 
28  นางสาวจิรภรณ            อูสิงหสวัสดิ์  ก.1115  กรุงเทพ 
29  นางสาวสุปราณี            ประสารวงศ  ก.1142  กรุงเทพ 
30  นางสาวณัฐนิช              อังควานิช  ก.1163  กรุงเทพ 
31  นางสาวนฤธร              ลักขณาวงศ  ก.1217  สมุทรปราการ 
32  นายพัฒวุฒิ                   ชอผกา  ก.1248  กรุงเทพ 
33  นางสาวสาคร              บุญลา  ก.1365  ยโสธร 
34  นายอนุชา                    ทองสมรักษ  ก.1565  พะเยา 
35  นางสาวโฉมอุษา        ฉายแสงจันทร  ก.1658  กรุงเทพ 
36  นางวรรธนี                  หนอแกว  ก.1704  ฉะเชิงเทรา 
37  นางสาวปริฉัตร          ทีปรัตนะ  ก.1731  กรุงเทพ 
38  นางสาวปริญญา        อยูเปนแกว  ก.1732  กรุงเทพ 
39  นางอรอุมา                 ชาสุวรรณ  ก.1791  สุราษฎรธานี 
40  นางสาวดวงพร         มีอนันต  ก.1795  กรุงเทพ 
41  นางสาวธิดารัตน      นงคทอง  ก.1873  อุทัยธานี 
42  นางสาวพิชชานีย        จริยพงศ  ก.1884  นครศรีธรรมราช 
43  นางสาวเจนจิรา           หงสรานากร  ก.2040  กรุงเทพ 
44  นางสาวอัญชลี        วังกระแส  ก.2095  ภูเก็ต 
45  นายปติ                    โมฑะกุล  ก.2189  กรุงเทพ 
46  นายชลากร             ปราการชัยนคร  ก.2461  สงขลา 
47  นายเอกสิทธ์ิ           มณีวงศทรัพย  ก.2480  กรุงเทพ 
48  นางสาวจุฑามาส           ฉลวยศรีเมือง  ก.2714  ราชบุรี 
49  นางสาวชัชนี                 ปรางจันทร  ก.2715  กรุงเทพ 
50  นางสาวกฤชอร             กลิ่นจันทร  ก.2836  กรุงเทพ 
51  นางสาวลิลล่ี                  ภัทรโชคชวย  ก.2916  กรุงเทพ 
52  นางสาวทิพวัลย           โอภาสกรุณา  ก.3047  กรุงเทพ 
53  นางสาวพัชราภร          พลมณี  ก.3057  กรุงเทพ 
54  นางสาวกนกวรรณ      ภูมิกระจาง  ก.3080  กรุงเทพ



55  นางสาวชัชรี                 ศรีอัษฎาพร  ก.3316  กรุงเทพ 
56  นางสาวดวงพร            แสนทวีสุข  ก.3363  เชียงใหม 
57  นางสาวกุลธิดา            กลารอด  ก.3480  พะเยา 
58  นางสาวปฏิมาภา         รุงเจริญ  ก.3536  กรุงเทพ 
59  นางสาวยุวนุช             แสงสุนีย  ก.3568  กรุงเทพ 
60  นางสาววิภาวรรณ      สุขสมรื่น  ก.3633  กรุงเทพ 
61  นางสาวอารีรัตน         อรรถโชติศักดา  ก.3680  กรุงเทพ 
62  นายพงศกร                  วงศวานรพิทักษ  ก.3734  เชียงใหม 
63  นางสาวฐิติชญา          จันทรเอย  ก.3755  พะเยา 
64  นางสาวนันทกา         แกวเฉย  ก.3758  กรุงเทพ 
65  นายนันทวัฒน            เจริญชัยพงษ  ก.3793  กรุงเทพ 
66  นายอนุชัย                   พ่ึงพระรัตนตรัย  ก.3862  กรุงเทพ 
67  นางสาวอัจฉรา           ขาวสําลี  ก.3915  ปทุมธานี 
68  นางสาววีรภัทรา           จงเขตการ  ก.3986  อุทัยธานี 
69  นางสาวสุนันทรัตน     หาวงศ  ก.4004  นครพนม 
70  นางสาวอัจฉราวรรณ   เทพิน  ก.4009  ขอนแกน 
71  นายศิวภัทร             นอยพิทักษ  ก.4026  ระยอง 
72  นายธนพล              วุฒิวัย  ก.4032  กรุงเทพ 
73  นางสาวพิมลพรรณ    พรหมบานสังข  ก.4125  ลําปาง 
74  นายปยะณัฐ          ทัศนียสุวรรณ  ก.4285  กรุงเทพ 
75  นางสาวอําภา      สวดโสม  ก.4383  กรุงเทพ 
76  นางสาววนิดา      เลิศจิตอารี  ก.4496  กรุงเทพ 
77  นางสาวนวรัตน            ปตไตร  ก.4530  ขอนแกน 
78  นายพัฒนสิน                 อารีอุดมวงศ  ก.4619  ชุมพร 
79  นางสาวสิริกานต          ทาหนองเภา  ก.4667  สุรินทร 
80  นายไชยดล                     ตัณฑสิทธ์ิ  ก.4692  กรุงเทพ 
81  นางสาวธัญญลักษณ     ชื่นจันทร  ก.4697  กรุงเทพ 
82  นางสาวศิริพร               นักจะเข  ก.4727  กาญจนบุรี 
83  นางสาวปวีณา               เพิ่มพูล  ก.4752  ปทุมธานี


