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เรียน สมาชิกสภากายภาพบําบัด

เรือง  สมาชิกสภากายภาพบําบัดทมีีรายชือดังต่อไปนีให้ติดต่อกลบัสภากายภาพบําบัด

ลาํดบั คํานําหน้าชือ ชือ นามสกลุ

1 นาย จิตตินทร์ จินดาดวงรัตน์

2 นางสาว ปรารถนา ชูโต

3 นางสาว กนกนาถ ยิงเจริญ

4 นาย โฆษิต ทศันเทพกมล

5 นาง นฤมล นุ่มพิจิตร

6 นาย ประเสริฐ จิระวาณิชสกลุ

7 นางสาว พรพรรณ อุดมวนิช

8 นาย สุธี เมธาดิลกกลุ

9 นาย สุรพงษ์ ประคลัภากร

10 นาง สุวิมล ยงัประภากร

11 นางสาว อรสา เกรียงไกรเพช็ร

12 นางสาว นพพร อนงคพ์รยศกลุ

13 นาง วนิดา นิลวรางกรู

14 นางสาว ศรีวิมล มโนเชียวพินิจ

15 นางสาว นิลดา เกลียวปฏินนท์

16 นางสาว ชุติมา แซ่โซว

17 นางสาว กตัติกา เจียมวราภรณ์

18 นาย วิชยั วิจิตรพรกลุ

19 นางสาว นิตยา เตชะพิสิษฐ์

20 นางสาว โสภา เกริกไกรกลุ

21 นางสาว ปีนชันี ชาติบุรุษ

22 นางสาว สุภา พงศห์ล่อพิศิษฏ์
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ลาํดบั คํานําหน้าชือ ชือ นามสกลุ

23 นางสาว ปราณี ชินวฒันชยั

24 นาย บุญเลิศ ธรรมเจริญ

25 นางสาว รุ่งรัชนี จนัทร์บูรณะพินิจ

26 นาง ยพุา สีบุญเรือง

27 นางสาว วิภาจรีย์ ศลัยพงษ์

28 นาย สุธี ชีวพนัธ์

29 นางสาว กฤษณา กฤษณะพนัธ์

30 นางสาว จรัญญา สุขวนาชยักลุ

31 นาย ทนงศกัดิ ฐิตสาโร

32 นางสาว กนัยา วงษส์วสัดิ

33 นาย ประมุกข์ ทรงจกัรแกว้

34 นางสาว ดารินทร์ จิรโศภิณ

35 นางสาว สุวรรณา พงศพ์นัธ์ไพศาล

36 นาย ปกิต พรไชยวิจิตร

37 นางสาว เรวดี อินพุ่ม

38 นาย วิสิทธิ มาลากนก

39 นางสาว อุทุมพร พิทกัษส์าลี

40 นางสาว เยาวดี เตม็ธนาภทัร์

41 นางสาว ภทัรพร ศรีขาํ

42 นาง ดวงจินดา มณีงาม

43 นางสาว พรพรรณ วณิชตนัติพงษ์

44 นาย ประวิทย์ นิพทัธสจัก์

45 นางสาว อรวรรณ บรรลือสิน

46 นางสาว พรรณวดี แสงชจัจ์

47 นางสาว สุวรรณา ชยัทวีทรัพย์

48 นาง พรเพญ็ เหล่าวิไลเลิศ

49 นาย นิยม ลือพงษศ์กัดิ

50 นาย ธนบดินทร์ อาํพนัแสง

51 นางสาว จนัทิรา โชติดิลก

52 นาย จกัรวาล หารไชย

53 นางสาว วิลาวณัย์ ไชยรัตน์
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ลาํดบั คํานําหน้าชือ ชือ นามสกลุ

54 นาย ชูชาติ ลีวิวิธนนท์

55 นาง สุกญัญา รุ่งเรืองวรวฒัน์

56 นางสาว โจลีนน์ เคย ์ทอมแลน

57 นางสาว เกสรินทร์ กิจพานิช

58 นางสาว ลลิตา สุริยประภาดิลก

59 นางสาว วิภา ชยัเดชาลกัษณ์

60 นาง ศิริวรรณ อิมจงใจรักษ์

61 นางสาว สุวรรณา วงศจิ์นดาพรรณ

62 นาย กิติศกัดิ ปรีชากลุ

63 นางสาว อภิวนัท์ ขนัธิโภค

64 นางสาว กนกวรรณ กรุงกาญจนา

65 นาย ชยัวฒิุ วรชาครียนนัท์

66 นางสาว อรัญญา จริยสาธิต

67 นางสาว วิมล อิมสงวน

68 นางสาว โสภาพรรณ แฉขนุทด

69 นางสาว รัตนอ์มัพร วฒักไพบูลย์

70 นางสาว สุริญญา เทพวาที

71 นาย พนัธ์ศกัดิ หลวงพล

72 นางสาว รุ่งฤดี ศรีสวสัดิ

73 นางสาว สุภาพร มชัฌิมะปุระ

74 นางสาว ศรีวรรณ ปัญติ

75 นางสาว ศิริพร มานะพจนาวงศ์

76 นางสาว หทยัรัตน์ สืบสุขมนัสกลุ

77 นางสาว ประภสัสร อบทม

78 นางสาว กฤติกา คุณะวรรณธร

79 นางสาว พนิดา พงศน์นทชยั

80 นางสาว พนูศรี หมนัดี

81 นาย กลุชยั จุติสมุทร

82 นางสาว วิภาดา รุ่งรัตนสุ์นทร

83 นาย จุติการ เจริญสุข

84 นาย ประสิทธิ ศรีชาติ
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ลาํดบั คํานําหน้าชือ ชือ นามสกลุ

85 นางสาว ภาวิณี ศรีบุญนาค

86 นางสาว มณีรัตน์ แสงบุญไทย

87 นางสาว สุวิมล สร้อยสูงเนิน

88 นางสาว มลัลิกา ไมตรีภิรมย์

89 นาย สิทธิโชติ บุนนาค

90 นาย พิชญ์ ศศลกัษณานนท์

91 นาย มีชยั สมัพนัธ์ชยัวสุ

92 นาง นภสัสร วงศส์ายสุวรรณ

93 นางสาว นงนุช เฉียงตะวนั

94 นางสาว รุจิรา ปิยวรเดช

95 นางสาว อมรรัชต์ เดชบุญช่วย

96 นางสาว นาตยา พิทกัษจิ์นดา

97 นางสาว ชนิตา ไพศาลเสถียรวงศ์

98 นางสาว นฤมล บุญพาสิริสกลุ

99 นางสาว กนกวรรณ ราตรีธรรม

100 นางสาว รชตวรรณ เฉียบฉลาด

101 นางสาว รานี ศิระวิศิษฏพ์ร

102 นางสาว วชัรี เลิศรุจิกลุ

103 นาย สุธี ซือเลือม

104 นางสาว สุวรรณา วรรธนโกมล

105 นาย พงศเ์กียรติ รักแกว้

106 นางสาว สุวรรณภา วิเศษสุข

107 นาย มนตรี มิคะนุช

108 นางสาว กีรติ เจริญนิตย์

109 นาย นรินทร์ ผดุงคุณธรรม

110 นางสาว ดวงธิดา ฉลวยศรี

111 นาย พีระยศ ลีลารุ่งระยบั

112 นาย อิทธิพล พวงเพชร

113 นางสาว นงคราญ โศภิตสกล

114 นางสาว นาํทิพย์ ศรีวิเชียร

115 นาย ชวรินทร์ หา้วหาญ
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ลาํดบั คํานําหน้าชือ ชือ นามสกลุ

116 นางสาว กฤษณา เมินเมือง

117 นางสาว ชฎาภรณ์ สจัจวาณิชย์

118 นางสาว นุชนนัท์ คา้ดี

119 นาง เอือมพร คชมิตร

120 นางสาว ธิดารัตน์ คงนาคา

121 นางสาว ลกัขณา คุณยศยิง

122 นางสาว สรนนัท์ ติรัตนะ

123 นาย กฤษฎา พรหมเวค

124 นางสาว วิชชุดา ชืนสกลุ

125 นาย วีรพงษ์ สุวรรณรัฐ

126 นางสาว พชัราภรณ์ องักินนัทน์

127 นางสาว วิริยา พนัธ์ขาว

128 นางสาว อมัพิกา พลูสวสัดิ

129 นางสาว ธิดา เลปวิทย์

130 นาย กษิดิเดช ทพับุรี

131 นางสาว อมรณฏัฐ์ สารีรัตน์

132 นาง ปาริชาติ ศรีวิเศษ

133 นาย กิจการ ตุพิภาค

134 นางสาว สุชีรา ธรรมบนัดาลสุข

135 นางสาว อรหทยั ซือศรีสวสัดิ

136 นางสาว อรโสภา กรีกลุ

137 นางสาว สุกานดา นิศวงศ์

138 นางสาว ธิดารัตน์ วงษผ์ม

139 นางสาว ขนิษฐา ดีแสง

140 นางสาว ศศรีธร แกว้โท

141 นางสาว ชวิศา ทองนรินทร์

142 นางสาว นฤมล อาคะวงศ์

143 นางสาว อริยาภรณ์ มลูพงษ์

144 นางสาว ญาณิศา วิชาโคตร

145 นางสาว มนสัพร เศรษฐดาวิทย์

146 นางสาว สิรินญา อะสุชีวะ
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147 นางสาว อรสา พุฒโสม

148 นางสาว ทิพวรรณ ทุมโคตร

149 นางสาว อภิญญา ผาอินทร์

150 นางสาว กนกเรขา ดิษฐวงศ์

151 นาย ชาํนาญ สุทธิปรารภ

152 นางสาว นฐักานต์ หตัถประดิษฐ์

153 นางสาว สุวรรณา รุ่งนภาเวทย์

154 นางสาว สุภทัรา บุญพร

155 นางสาว รุจิรา วงษรั์กษ์

156 ร้อยตรี สุทศัน์ แสงพล

157 นางสาว ปาริชาติ ฉากจินดา

158 นางสาว สิริพร วงษจ์าํรัส

159 นางสาว เกศรินทร์ แสงลาวี

160 นางสาว จิตรวีณา มหาคีตะ

161 นางสาว นงนุช สตักรพรหม

162 นางสาว ดางฤดี เฟืองวาณิชย์

163 นางสาว ปาริชาติ ลิ มประเสริฐ

164 นางสาว พรสิริ สุวรรณโฆสิตกลุ

165 นางสาว ธิรดา ลีบุญญานนท์

166 นางสาว จิรายุ สโมรินทร์

167 นางสาว กตเวทิตา คลา้ยสุวรรณ

168 นาย นนัทะพทัธ์ กนกนาก

169 นางสาว จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวฒัน์

170 นาย วิทย์ โกนุทานุรักษ์

171 นางสาว ผอ่งพรรณ สมุทรานนท์

172 นางสาว พชัรี เจริญลาภลาํ

173 นางสาว ภทัรา กองสุผล

174 นาย สมรรถชยั ยาทองไชย

175 นางสาว องัคณา สถลชา

176 นางสาว มนทรีย์ กลา้ผจญ

177 นางสาว สุกญัญา อะรัมพระ
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178 นางสาว วรรณา ลือสายวงศ์

179 นางสาว สุภาพร ชุ่มกลาง

180 นาย เอกนาวิน กมลเทศ

181 นางสาว ธนภรณ์ สุกาวงศ์

182 นางสาว เด่นระวี จาํปาอ่อน

183 นางสาว รสริน สามตัถิยะ

184 นางสาว นงนุช เอกจริยวงศ์

185 นาย จิรโรจน์ สุเชาวอิ์นทร์

186 นาย ปิยะพงษ์ สิรินภากลุ

187 นางสาว ศุภลกัษณ์ ริยาย

188 นางสาว งามนิตย์ มิงมิตรมี

189 นางสาว ปิณฑิรา กิตติวนิชยก์ลุ

190 นาย สุวิทย์ แสนปงผาบ

191 นางสาว กวินธิดา สนัติพงศ ์ 

192 นางสาว วิยะดา เลาหะราวี  

193 นางสาว เอมศิริ บุญมีสุข

194 นางสาว ณฐัวริน  พลูสวสัดิ

195 นาย วรพงศ์ เวชยาการ

196 นางสาว รุ่งทิวา พกัตร์จนัทร์

197 นางสาว นตรนภา ตาลศิริ

198 นางสาว ศิริพร กอ้นแกว้

199 นางสาว สุภาวดี ศรีชุม

200 นางสาว พลอยไพลิน นามกร

201 นางสาว จุฑามณี ทองสมบติัพาณิช

202 นางสาว ธิติยา เรืองงาม

203 นางสาว จีราวรรณ เกิดสวสัดิมงคล

204 นางสาว เปมิกา ห่วงศร

205 นางสาว กนกวรรณ ทองปลอด

สาํนกังานเลขาธิการสภากายภาพบาํบดั
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