
รายช่ือผูแทนรุน สมาคมศิษยเกาพยาบาลเกื้อการุณย (ขอมูล ณ เดือน ................... 2561) 

รุนที่ ชื่อ – สกุล ทีทํางาน เบอรโทรศัพท 

1 อาจารยสมบญุ เภาพัฒนา เกษียณ 0-2424-7415, 0-2424-3074 

 คุณจุฑามาศ พุทธพิทักษ เกษียณ 0-2434-5115 (ถึงแกกรรม) 

 คุณธรรมนูญ บุญประสาน เกษียณ 0-2424-3074, 0-2880-2800 

 คุณยุพิน วีรานุวัตติ ์ เกษียณ  

 คุณเกษร สุวรรณเทน เกษียณ 0-4241-1977 

2 อาจารยญาตา เรืองรังษี เกษียณ 0-3424-1574 

 คุณอารี ธิติลักษณ เกษียณ 0-2424-7306 

 คุณพร้ิมเพรา จรัญรัตน เกษียณ 089-123-4473 

 คุณสุนันทา เพิ่มผลิตผล เกษียณ 0-3845-5427 

 คุณจันทิรา สิทธิโชค (จันทนี) เกษียณ 0-2521-4836, 0-4091-8207 

3 อาจารยนิลวรรณ ศิริพิพัฒน เกษียณ 0-2446-6973 

 คุณสมเอ้ือ กาญจนะคูหะ เกษียณ 0-2282-4597 

 คุณวิภาวด ี สุวรรณจูฑะ เกษียณ 086-999-8938 

 อาจารยจันทนา ประกอบสุข เกษียณ 0-2282-4579 

 คุณชุลี (Mrs.Mariamah) จีระสวัสดิ์ (Ginzburger) เกษียณ 0-2580-8951, 081-966-7894 

4 อาจารยสะอาด โสมะบุตร เกษียณ 081-496-5414 

 อาจารยระวีวรรณ แสงสําราญ เกษียณ  

 คุณนาฎกา ณ บางชาง เกษียณ 0-2281-0633, 0-2247-9736 

 คุณนวลจนัทร เพียรธรรม เกษียณ 081-614-2550 

 คุณถาวร ไวจรรยา (ถ่ินแสนดี) เกษียณ 0-2941-1477, 081-296-6596 

5 คุณอาภรณ ทัฬหวณิช เกษียณ 0-2466-6944 

 คุณทองคํา เรงมุกดา เกษียณ 081-966-7894 

6 คุณสุจิต ชัชวาลวงศ เกษียณ 0-2318-0064, 086-649-3344 

 คุณรัตนา ใจชื่น เกษียณ 0-2281-6704, 0-2281-6441 

 คุณกนกรัตน วิโรจนชีวนั เกษียณ 0-2522-1803 

 คุณนางพรรณ ธาระวานิช เกษียณ 0-4423-0567, 089-492-4180 

7 คุณอุรัส ผลผดุง (พี่แดง) เกษียณ 0-2510-9006, 081-920-6276 

 คุณนวลแข วีระกุล เกษียณ 0-2525-0111, 081-915-7989 

 คุณบุษกร ใบเงิน (บุญมาเก๋ียง) เกษียณ 0-2538-9427 

8 คุณยุพา นพเกา (พี่แฟง) เกษียณ 0-2580-8220, 081-637-4647 

 คุณนิภา อาจสาล ี เกษียณ 0-2427-1918 

 คุณเปรมวดี ดีสิน (โชติพฤกษ) เกษียณ 0-2509-5096, 086-549-5839 



รุนที่ ชื่อ – สกุล ทีทํางาน เบอรโทรศัพท 

9 อาจารยสายสุนยี สีอรามรุงเรือง เกษียณ  

 คุณอุไร สมรรถการ เกษียณ 0-2585-9553, 0-2586-0351 

 อาจารยชนิตา อบสุวรรณ เกษียณ 086-097-1810, 081-923-0933 

 คุณประชุม สวยงาม เกษียณ 081-945-8407 

10 อาจารยฉันทนา บุพรรณ เกษียณ 0-2589-5015 

 อาจารยลัดดา เศรษฐลักษณ เกษียณ 0-2445-4349, 086-613-1916 

 คุณพึงใจ เขตสาล ี เกษียณ 086-786-7565 

 คุณภัทรศรี ไผทฉันท เกษียณ 086-525-5739 

 คุณกัลยสุดา เสถียรเสพย  เกษียณ 0-2422-1128 

11 อาจารย ดร.เบ็ญจา เตากล่ํา เกษียณ 081-555-1518 

 คุณอุบล ศิริวงษ (พี่แมว) เกษียณ 0-2589-0978 

 คุณดวงเดือน บัวแยม เกษียณ  

 คุณอารี ตันติพิริยะกุล เกษียณ 0-3464-4034-5, 081-943-9409 

 คุณพรรณ ี โชติมงคล เกษียณ  

 คุณสมทรง ถึงแกว เกษียณ 0-3454-1696, 081-870-0810 

 คุณมารวย โพธิรังสิยากร เกษียณ 0-5461-3484 

12 ผศ.นันทวรรณ เภาจีน เกษียณ 0-2275-7833, 081-619-4401 

 คุณศศิกาญจน เทพชาตรี (พีอ๊ิ่ด) เกษียณ 0-2424-9564, 081-682-8899 

 อาจารยทิพวรรณ เกิดสมนึก เกษียณ 0-3484-8282, 081-825-4790 

 คุณนิยม สนธิธรรม เกษียณ 0-2584-0957, 081-714-1390 

 คุณมะล ิ ดาวประดษิฐ เกษียณ  

 คุณสุรางคศรี ธีระศิลป เกษียณ 081-682-8809, 086-556-8250 

 คุณเพ็ญวรรณ ร้ิวภากร เกษียณ  

 คุณจรัสพร พงศาธร เกษียณ 0-2424-7468 

13 คุณดวงกมล พันธุบรรยงก (พี่แจม) เกษียณ 0-2589-3129, 086-103-3364 

 คุณเครือวัลย บริบูรณ เกษียณ 089-133-5990, 0-2897-3975 

. คุณประภาศรี โพธิ์พูลสนิธุ เกษียณ 081-518-2064 

 คุณวัชระ บุญมาเลิศ เกษียณ 0-2735-0824, 081-815-9458 

 คุณอารีย มิทธิศร เกษียณ 081-456-0304 

 คุณเพ็ญศิริ หาญพิพัฒนพานิชย เกษียณ  

 คุณมยุรี วงศวิทยากําจร เกษียณ 0-2865-36-70 

 คุณวัลภา ตัณฑจรรยา เกษียณ 0-4441-9218 

14 คุณนิภา ออประเสริฐ เกษียณ 089-214-1880 

 คุณจรรยง ณัฎฐวุฒิสิทธิ ์ เกษียณ 0-3451-2121, 081-944-9490 



รุนที่ ชื่อ – สกุล ทีทํางาน เบอรโทรศัพท 

 คุณสุภาวด ี สรวิสูตร เกษียณ 086-565-2389, 0-2691-2978 

 คุณเฉลิมวงษ บรรจงจิตร เกษียณ 0-3425-4641, 089-181-9393 

 คุณชูส ี แสงงาม เกษียณ 0-2411-1024, 086-991-8018 

 คุณรัชน ี รัตนปริคณน เกษียณ 0-2996-0954, 085-157-5174 

 คุณวณี บุญซอน (มณนีารถ) เกษียณ 0-2531-8182 

15 คุณกอบแกว ตั้งแตง เกษียณ 0-2588-0331 

 อาจารยจุไรรัตน ชลกรโชตทิรัพย เกษียณ  

 คุณพัฒนา อินตะแพร เกษียณ  

 คุณชล ี ติณสูลานนท เกษียณ 0-2588-0883 

 คุณวันทน ี พานชิชาต ิ เกษียณ 089-473-3822 

 คุณอัจฉรา สุประดิษฐ เกษียณ 089-819-0842 

 คุณปราณ ี ยงคประดิษฐ เกษียณ 0-2511-3697, 081-455-2277 

 คุณแสงจันทร ภักดีสุข เกษียณ 0-3662-0811 

16 คุณผกา นุตเวช เกษียณ  

 คุณเสาวภา แกวอัมพร (พี่เปย) เกษียณ  

 คุณสุวัชรา ศักดิ์ดุลยธรรม (พี่ติ๊ก) เกษียณ  

 คุณจีรภัทร วีรานันท เกษียณ  

 คุณสุวัชรา แกวมณี เกษียณ 0-2530-1016, 081-558-5060 

 คุณอรวีย เพชรชาต ิ เกษียณ  

 คุณนันทนา ฤทธิ์ถกล เกษียณ 089-781-1779 

 คุณบังอร ฤาชา เกษียณ 089-790-0561 

 คุณสภาภรณ จิระเกียรติเจริญ เกษียณ  

 คุณวีณา วันทนทว ี เกษียณ  

 คุณสุจารี ไตรรัตนานาถ เกษียณ 0-3537-1333, 0-3537-1263 

17 คุณลักษมี ภูไพบูลย (พี่หมี) เกษียณ 086-082-8114 

 คุณลัดดาวลัย ยังเฟองมนต (พี่โหนง) เกษียณ 081-870-8878 

 คุณบุหลัน ทองกลีบ เกษียณ  

 คุณสมทรง พนอมกาญจน เกษียณ  

 คุณอนุกุล วุฒิประพนัธ เกษียณ  

 คุณอัปสร ตุวยานนท เกษียณ  

 คุณรุงอรุณ อิสระพงษ (คําพทิักษ) เกษียณ 0-4341-4129 

18 คุณศิรินันท สังฆโสภณ เกษียณ  

 คุณสุวรรณา จิรวิชา เกษียณ  

 คุณพิสุทธิ ์ ปทุมาสูตร เกษียณ  



รุนที่ ชื่อ – สกุล ทีทํางาน เบอรโทรศัพท 

 คุณจุฑารัตน หงษภักดี เกษียณ  

 คุณจิรพร กาญจนันท เกษียณ  

 คุณกุสุมา อิงควิโรจน เกษียณ  

 คุณพรรณ ี สัตยพันธ เกษียณ  

 คุณอาภรณ ทัฬหวณิช (สมใจ) เกษียณ 0-2466-6944, 089-459-0884 

19 คุณอุษณีย หลิมกุล เกษียณ 089-810-2622 

 คุณนงเยาว พงษศิริ เกษียณ  

 คุณสุนันทา วิทยอุดม เกษียณ  

 คุณเอ้ืออารี พัฒนบิูลย เกษียณ  

20 คุณกรรณิกา นัยสวัสดิ ์ เกษียณ 0-2291-9980, 085-802-8820 

 คุณชลทิพย สมทัศน เกษียณ 0-2441-1593, 084-679-5777 

 คุณศิริมา ผดุงชีวิต เกษียณ 0-2579-2604, 089-447-1238 

21 ผศ.สาระ มุขดี เกษียณ 086-779-4400 

 ผศ.พิสมัย พิทักษาวรากร เกษียณ  

 คุณจันทนีย แจมเล็ก (พี่ตุม) เกษียณ 089-779-6781 

 คุณจันทรพิมพ ตรงศีลสตัย เกษียณ 081-763-9540 

 คุณประภาพรรณ โชติกานนท เกษียณ  

22 รศ.ดร.ทัศนีย ทองประทีป เกษียณ  

 คุณนวลปรางค มีจันทร เกษียณ  

 คุณเพชรศรี เจริญสมบัติอมร เกษียณ  

 คุณสมใจ วิจิตรสวางวงศ เกษียณ  

 คุณนวลศรี วลัยวรางกูร เกษียณ  

23 อาจารยวิไล วิวัฒนชาญกิจ เกษียณ 083-889-6400 

 ดร.ชมนภัส มณีรัตน เกษียณ 083-654-9565 

 อาจารยแนงนอย สมเจริญ เกษียณ  

 คุณกัลยา ลักขณานุกุล เกษียณ  

 คุณประภัสสร สันติวชิช เกษียณ  

24 คุณทัศนีย ทองมาก เกษียณ  

 อาจารยเกศแกว วิมนมาลา เกษียณ 086-401-4238 

 คุณทัศน ี ศิริรัตนประพันธุ เกษียณ  

25 คุณจุรินทร เปนสุข เกษียณ  

 คุณสุวรรณา เหรียญสวุงษ เกษียณ 086-805-3559 

26 อาจารยอภิสรา จังพานชิ คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 085-150-5877 

 คุณจิตรวดี สุทธิอาภา ภาควิชาเวชศาสตรปองกันสังคม วพบ. 0-2244-3567, 081-668-5291 
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 คุณเกษริน ชัยสินธพ   

27 ผศ.ดร.แสงเทียน เจียรวัฒนากุล คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 098-469-8995 

 คุณอรัญญา ดํารงควัฒนโภคิน ธุรกิจสวนตัว  

 คุณกนกลดา อันยงค หองคลอด วพบ. 4050 

28 ผศ.นิศารัตน ชูชาญ คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 081-655-7896 

 ผศ.สุภวรรณ วงศธีรทรัพย คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 087-680-7815 

29 ผศ.อมรรัตน เสตสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 081-616-8865 

 คุณอรุณศรี กัณวเศรษฐ  081-831-7579 

30 ผศ.ดร.สุมิตตา สวางทุกข คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 081-584-3603 

 ผศ.ดร.วัชราภรณ เชี่ยววัฒนา คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

 คุณสุภาพร กลิ่นสุคนธ หองคลอด วพบ. 2461 

 คุณมณี ภาณุวัฒนสุข   

31 รศ.ดร.บุญทิวา สูวิทย คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

 ผศ.สุณ ี เวชประสิทธิ ์ คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

 คุณลัดดา วิทยประภารัตน   

32 รศ.ดร.รัตนา จารุวรรโณ   

 อ.ดร.จริยา ชื่นศิริมงคล คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

 คุณวนิดา ภิรมย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 0-2289-1153-5 

 คุณรัตนดาว สายสุด   

33 ผศ.ดร.ขจี พงศธรวิบูลย คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 081-170-0454 

 คุณเบ็ญจมาภรณ มฤทุสาธร   

 วนิดา (บวย)   มุกดาหาร  

 คุณพรพรรณ ตั้งตรงสุทธิกุล คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 0-2244-3099 

34 อ.ดร.จุฑารัตน อัครวงศวิศิษฎ คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

 คุณบุษบา ศุภวัฒนบด ี ศูนยสงเสริมการวิจัย วพบ. 3522 

35 ผศ.ลดาพร ทองสง คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

 อ.จรรยาลักษณ สุขแจม คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

36 อ.จารุภา จิรโสภณ คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

 ผศ.ดร.พีรนันท วิศาลสกุลวงษ คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

 คุณนงเยาว นาคงาม อายุรกรรมพิเศษ 4 วพบ. 2565 

37 ผศ.วัลยา ตูพานชิ คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

 อ.นิตยา งามด ี คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

 อ.ระวีวรรณ ถวายทรัพย   

38 อ.ดร.จันทรรัตน วงศอารียสวัสดิ ์ คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 081-252-3055 
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 ผศ.สมบัต ิ ริยาพันธ คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 061-576-0429 

 อ.จินตนา ฤทธารมย คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

39 อ.มณีรัตน พราหมณ ี คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

 คุณรัตติกร ปาฟาเลื่อน โรงพยาบาลตากสนิ 0-2437-0116 

40 อ.สิริรัก สินอุดมผล คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 081-423-9610 

 อ.ญาดารัตน บาลจาย คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 092-491-5624 

 คุณเรณู ตึกปากเกร็ด โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ ์ 0-2429-3572 

41 คุณวาสนา ชื่นใจหวัง RR วพบ. 2820 

 ผศ.สุปรีดา มณิปนต ี คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 081-854-2495 

 อ.เสาวลักษณ ทํามาก คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 088-253-9346 

42 อ.บุษกร สีหรัตนปทุม คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 081-860-2583 

 คุณพรนภา หงเมือง OR สูติกรรม วพบ.  

 คุณพรนภา หุงเมือง   

43 อ.กาญจนา กิริยางาม คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 097-131-0558 

 อ.ภัททิยา จันทเวช คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

 คุณชุติกร ปาชงคํา  0-2244-3359 

44 คุณกรวรรณ จงเจตน พัทลุง  086-297-9880, 086-2849973 

 คุณสุวิมล รักษาวงษ โอสถกรรมหญิง 2 วพบ. 081-565-2674 

 คุณทองใส บุญแกน  084-154-4160 

45 อ.ดร.ศิรพร ชาวสุรินทร คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

 อ.วราภรณ ดีน้ําจืด คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย  

 คุณจินดา ผดาศรี โอสถกรรมชาย 2 วพบ. 2561, 3496-97 

 คุณสุนทรี คงกลา ตึกอายุรกรรมชาย 2 ชั้น 13 วพบ.  

46 คุณคัมภรีภรรณ คชศิลา  089-720-1622 

 คุณการะเกด เรือนเงิน  0-2328-6900 

47 คุณปารีนา ดํารงค  081-888-3232 

 คุณพิสมัย ตํายอด  089-917-6696 

48 คุณพัชราภรณ ชุมพล  0-2429-3575 

 คุณกาญจนา สนณรงค  086-585-0562 

 คุณปรัศยพงษ แสงสวาง โรงพยาบาลสิรินธร 089-785-7510 

49 คุณปวรมนต ทัศนอนันชัย ตึกศัลยกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลกลาง 086-574-2604 

 คุณจุฬารัตน รังคะราช  087-219-2077 

 คุณศิริวรรณ รนขาว  085-211-8579 

50 คุณสาวิตรี ศรีคําแหง  086-800-3398 
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51 คุณอัมพวัน แสงแดง  089-763-9172 

52 คุณเกศรินทร อินทรขวัญ  087-123-0527 

53 อ.ณัฐศิวัช ชุมฝาง คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 089-230-4800 

 คุณอภิชาต ิ ศิริสมบัต ิ   

 คุณกัลยาณ ี พิศพงษ  089-716-8408 

 


