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PARTICIPATING HAEMODIALYSIS CENTERS 2013 

     Bangkok and vicinity : 

CenterName Province Coordinator 
ผาตเิวชไตเทยีม Bangkok คณุศริกุิล โสรจัจธรรมกุล 
มลูนิธโิรคไตแห่งประเทศไทย  Bangkok คณุชติชาย คงเกษม,คณุพรรณรตัน์ ภูรนินัทกุล 
รพ.กรงุเทพ Bangkok คณุณชัชา ภวงัคะนนัทฺ ์
รพ.กลาง Bangkok คณุภสัสรร์ศิา อศัวเดชาสทิ,์คณุสธุรีา งามขาํ 
รพ.การไฟฟ้านครหลวง Bangkok คณุพสิติ เตมยีกุล,คณุอาภรณ์ อตัถากร 
รพ.เกษมราษฎร ์บางแค Bangkok คณุวไิล สนุทรไชยกุล 
รพ.เซนตห์ลยุส ์ Bangkok คณุทศันีย ์กจิบุญช ู
รพ.เซน็ทรลัเยนเนอรลั Bangkok คณุสวุมิล จนัทรอ์าํไพ,คณุธนิษา สงัแสง 
รพ.เดชา Bangkok คณุเบญจมาศ ตฐิานะ 
รพ.ตํารวจ Bangkok พ.ต.ท.หญงินฤนาถ ครีวีรรณ์,พ.ต.อ.หญงิ ฉตัรสดุา เอือ้มานะพงษ์ 
รพ.ทหารผา่นศกึ Bangkok คณุอมัรนิทร ์อรญัญาณานนท ์
รพ.เทพธารนิทร ์ Bangkok คณุจุฑารตัน์ วงศม์ณปีกรณ์,คณุวารณุ ีบุญชเูชดิ 
รพ.นครธน Bangkok คณุธดิา ตราช,ูคณุอรรพรรณ ภริมยไ์ทย 
รพ.นพรตัน์ราชธานี Bangkok คณุจติรดา ทองด,ีคณุบุญรกัษา เหลา่ภาพร 
รพ.บ.ีเอน็.เอช. เมดคิอลเซน็เตอร ์ Bangkok คณุวรรณวสิา ขาวสะอาด 
รพ.เปาโลเมโมเรยีล Bangkok คณุรตัน์ธนีิ เจรญิเสถยีร 
รพ.พญาไท 1 Bangkok คณุรุง่ทวิา มณีเดชาประสทิธิ ์
รพ.พญาไท 2 Bangkok คณุอรญัญา แพทยส์ทิธิ ์
รพ.พญาไท 3 Bangkok คณุสาลี ่นิรฉตัรสวุรรณ,คณุพชิญช์ญะพงศ ์มพีนัธ ์
รพ.บา้นแพว้ พรอ้มมติร Bangkok คณุพชัร ีทองทรพัย,์คณุพริณุพร ปฏติงัโข (PD) 
รพ.พระมงกุฏเกลา้  Bangkok ร.อ.หญงิ ภทัราวด ีจนิตนา ,พ.ท.หญงิอจัฉรา บุญกาญจน์ 
รพ.พระรามเกา้ Bangkok คณุแก่นใจ พพิฒัพรรณวงค ์
รพ.ภูมพิลอดุลยเดช Bangkok คณุดวงพร พุม่เกตุแกว้,คณุรตัตนนัท ์หงษ์ประเสรฐิ ์
รพ.ศคิรนิทร ์ Bangkok คณุฉตัรศริ ิศรปีระไพ,คณุศศธิร สดุสวาท 
รพ.เมโย Bangkok คณุพชัรนิทร ์ฐติธิรรมเสถยีร 
รพ.ยนัฮ ี Bangkok คณุวาสนา องัศริกุิล,คณุวชัร ีอศัวเดชานุกร 
รพ.รามคาํแหง Bangkok คณุอาํไพพร ปนัเงนิ,คณุโสภา พชัรพฒันชยั 
รพ.รามาธบิด ี Bangkok คณุแสงทพิย ์สคูรี ี(HD) ,คณุสธุดิา โตพนัธานนท ์(PD) 
รพ.ลาดพรา้ว Bangkok คณุสริริตัน์  เพราะดงีาม,คณุอศิรา ชาตมินตร ี
รพ.เลดิสนิ Bangkok คณุสภุาวด ีเชอืจอหอ 
รพ.วชิยัยทุธ Bangkok คณุนวลสกล ปรรคลกัษ์,คณุปรานอม ทนนัขยั 
รพ.วภิาวด ี Bangkok คณุอาภรณ์ คนซือ่,คณุคชาภรณ์ อนิทรผกาวงศ ์
รพ.เวชศาสตรเ์ขตรอ้น Bangkok คณุวฒันา สดมภเ์ธยีร,คณุเดชา ชมุภูอนิทร ์
รพ.สมเดจ็พระป่ินเกลา้ Bangkok คณุสริพิร ศลีรกัษา 
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PARTICIPATING HAEMODIALYSIS CENTERS 2013 

Bangkok and vicinity : 

CenterName Province Coordinator 

รพ.สมติเิวช ศรนีครนิทร ์ Bangkok คณุเบญจมาภรณ์ อุนะรตัน์ 
รพ.สมติเิวชสขุมุวทิ Bangkok คณุณพร นนัทวสิทิธิ ์
รพ.หวัเฉียว Bangkok คณุวนัเพญ็ ใจนุ่ม 
รพ.บาํรงุราษฎร ์ Bangkok คณุวรรณวสิา วเิชยีรประเสรฐิ 
รพ.ศริริาช Bangkok คณุนนัทรตัน์  สขุถิน่ไทย,คณุณจัฉรา สขุภทัรทิธกุิล 
รพ.บางปะกอก 1 Bangkok คณุกมล หมวกละมยั 
รพ.ไทยนครนิทร ์ Bangkok คณุสทุศันีย ์เจรญิทองกุล 
รพ.จุฬาลงกรณ์ Bangkok คณุศรจีนัทร ์มแีสงนิล 
รพ.เปาโลเมโมเรยีลนวมนิท ์ Bangkok คณุสริกิร ขนุพรหม 
รพ.คลองตนั Bangkok คณุวมิล เทพภูษาวฒันา 
รพ.วชริพยาบาล Bangkok คณุจนิตนา  พงษ์พยิเดช,ระเบยีบ เตมิเลศิมนสัวงศ ์
ศนูยไ์ตเทยีมราชวตัร (หลกัสี)่ Bangkok คณุรตันาภรณ์  โอภาสกุล 
ศนูยไ์ตเทยีมราชวตัร (สามเสน) Bangkok คณุชญานิษฐ ์ตยิะวรากุล 
รพ.มงกุฎวฒันะ Bangkok คณุรจุาภา ตัง้ธนภริมย,์คณุดวงตะวนั คนยั 
รพ.กรงุเทพครสิเตยีน Bangkok คณุเกลด็ดาว อนุสนธิ,์คณุวภิาว ีปานชาต ิ
รพ.เวชธานี Bangkok คณุฉววีรรณ คมจนัทร,์คณุธญัวลยั ต่างประภา 
รพ.ราชวถิ ี Bangkok คณุพจิติรา ทลูมาลา,คณุพรพรรณ ชคดัธาดา 
มลูนิธโิรคไตฯ ณ กองแพทยห์ลวงสาํนกัพระราชวงั Bangkok คณุฐานิกา  ชยัอาํนาจ,คณุสพุรรณ ีชยัอาํนาจ 
รพ.กรงุธน 1 Bangkok คณุปญัชนา ณ ถลาง,คณุสถาพร  เรยีบรอ้ย 
รพ.เจรญิกรงุประชารกัษ์ Bangkok คณุนุศรนิ  โกสยีว์งศานนท ์
รพ.ศนูยแ์พทยพ์ฒันา Bangkok คณุพรรณนิภา ปทัมศรรีตันา,คุณเบญจพร ลลีะวฒัน์ 
รพ.สนิแพทย ์ Bangkok คณุอจัฉรา  อุดมวาษ์ทรพัย ์
รพ.คามลิเลีย่น Bangkok คณุวนัด ียรูนิยม,คณุอจัฉรา พทุธา 
รพ.บางไผ ่ Bangkok คณุพรพพมล เชือ้สง 
รพ.สขุมุวทิ Bangkok คณุบุญพสัตรา อนนัวงศ,์คณุปานแกว้ จนัทราชยัโชต ิ
รพ.ราษฎรบ์รูณะ Bangkok คณุอาํไพ ทรงศคิรกุิล 
ศนูยไ์ตเทยีมชนิเขต Bangkok คณุปานทพิย ์ มงคล 
รพ.แพทยป์ญัญา Bangkok คณุนวพร เพชรลติร 
คลนิีคบางชนั Bangkok คณุสไุลพร ลงับุบผา 
รพ.ศริริาช (กองกุมารเวชกรรม) Bangkok คณุวลยั  พละสวสัดิ ์
รพ.จุฬาลงกรณ์  กองกุมารเวชศาสตร ์ Bangkok คณุอรจติ ศรงีาม 
รพ.บางโพ Bangkok คณุกญัชล ีภรวรรธนะภาส 
รพ.ศริริาช (กว 1) Bangkok คณุรุง้ลาวลัย ์ ยีสุ่น่แกว้ 
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PARTICIPATING HAEMODIALYSIS CENTERS 2013 

Bangkok and vicinity : 
 

CenterName Province Coordinator 

รพ.เพชรเกษมบางแค Bangkok คณุพรรนิกา โคตะมะ,คณุพรศกัดิ ์ก่อเกยีรตสิกุล 
รพ.กรงุธน 2 Bangkok คณุนรนิทร ์ศรสีมโพธิ ์
รพ.พระมงกุฏเกลา้ (หน่วยไตเดก็) Bangkok ร.อ.ญ.สาลี ่ ใจโปรง่,คณุสวุมิล หมืน่เศษ 
รพ.วภิาราม Bangkok คณุสจุนิต ์เธยีรฐติเิศรษฐ ์
คลนิิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทยีมวแีคร ์ Bangkok คณุอจัฉราทพิย ์จริาวฒัน์รงัสรรค,์คณุนพวรรณ ชมสรุนิทร ์
สถานพยาบาลรชัดา - ทา่พระ Bangkok คณุสาลี ่นิรฉตัรสวุรรณ 
รพ.ศริริาช (กว 4) Bangkok คณุสนิุต  มเีพยีร 
รพ.กลว้ยน้ําไท 1 Bangkok คณุพชัราพร มลูสถาน 
รพ.เกษมราษฎร ์ประชาชืน่ Bangkok คณุนนัทวรรณ เมฆเนย,คณุชลธชิา เหมาภากร 
รพ.เกษมราษฎร ์สขุาภบิาล3 Bangkok คณุวไิลพร ศุภศร 
รพ.เจา้พระยา Bangkok คณุนาร ีสงัขแ์ป้น,คณุธนพร รตันยั  
รพ.สรินิธร Bangkok คณุจนัตร ีจนัทรก์ระจ่าง,คณุหอมจนัทร ์ทาเรยีงสงฆ ์
รพ.ตากสนิ Bangkok คณุนิตยา ภมรสวุรรณ 
ศนูยป์ระดพิทัธไ์ตเทยีม Bangkok คณุปรยีานทั ทองรกัษ์,คณุวรรณะ ประคองแกว้ 
รพ.บางมด Bangkok คณุพชัรนิทร ์ฐติธิรรมเสถยีร,คณุธารทพิย ์  ปรชีา 
สหคลนิิกมลูนิธพิลตรจีาํลอง ศรเีมอืง Bangkok คณุธญัชนก   สบืสขุ,คณุสภุาพ  วณัณะพนัธุ ์
รพ.ปิยะเวท Bangkok คณุกญัญาพร ทองเก๋ง 
รพ.มชิชัน่ Bangkok คณุอจรวรรณ เสยีงประเสรฐิ 
มลูนิธโิรคไตฯ ณ กองแพทยห์ลวงสวนจติรลดา Bangkok คณุณฐัรภา  บุญชติ,สณุยี ์เอกวานิช 
รพ.โรงงานยาสบู Bangkok คณุสวุพิร สรุสทิธิ ์
รพ.มติรไตเทยีม Bangkok คณุบุษษา เรอืงสยิานนั 
รพ.ศรวีชิยั 1 Bangkok คณุปรยีาทพิย ์บุตรเลศิ 
รพ.ชวีาเวช Bangkok คณุขวญัเรอืน วงษ์จนิดา 
คลนิีคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทยีมศริเิวชการ Bangkok คณุโสภา ศรกุีลา 
รพ.สงฆ ์ Bangkok คณุประจกัษ์ วทิยะเจยีรขจร,คณุสนชยั กํานล 
รพ.เปาโลเมมโมเรยีล โชคชยั4 Bangkok คณุวชิดุา พฤกษหริญั 
รพ.สายไหม Bangkok คณุศรญีญา ปานทองคาํ  
คลนิิคไตเทยีมรตันบดนิทร ์ Bangkok คณุอาภรณ์ คนซือ่,คณุวไิลลกัษณ์ ต่างประภา 
คลนิิคบางนาไตเทยีม Bangkok คณุจารวุรรณ  นดศีรสีวสัดิ,์คณุดวงใจ เกษมสขุไพศาล 
มลูนิธศิรรีตันโกสนิทร ์ Bangkok คณุภทัรา ศลิปี 
นภาเวชไตเทยีม (รพ..บแีคร)์ Bangkok คณุชญาภา วรพทิยาภรณ์ 
บางกอก 9 อนิเตอร ์ Bangkok คณุธดัารฎัฐ ์ หนูปาน 
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PARTICIPATING HAEMODIALYSIS CENTERS 2013 

Bangkok and vicinity : 

CenterName Province Coordinator 

รพ.ราชทณัฑ ์ Bangkok คณุชยัฤกษ์ สงิหส์ถติย ์
พนัธมติรไตเทยีม คลนิิกเวชกรรมเฉพาะทาง Bangkok คณุศริพิร ขนัทอง,คณุสรุยีร์ตัน์ จงเศรษฐ ี
คลนิีกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทยีมราม 42 Bangkok คณุแหวนพลอย มลูวนั 
รพ.จุฬารตัน์ 7 Bangkok คณุกนกวรรณ เตชาวเิศษพงษ์,คณุนิลมล ดษิกุลณ อยธุยา 
คลนิิกบุญญาเวช Bangkok คณุนรศิรา โชดก,คณุสมพร ไชยมลู 
คลนิีกไตเทยีมบางไผเ่วชกรรม Bangkok คณุพรพมิล เชือ้สงฆ,์คณุภทัรภา ไทรยอ้ย 
คลนิีกไตเทยีมเจรญินคร Bangkok คณุพรรนิกา โคตะมะ,คณุทพิยช์ญัญา ธนรชัตไ์ชย 
รพ.พลบัพลาไชย Bangkok คณุฐติมิา ลีเ้จรญิรกัษา 
รพ.นวมนิทร ์9 Bangkok คณุจนัพรรณ พศุตสงค,์คณุชชัฏาภรณ์ พุม่พนัธ ์
รพ.เสรรีกัษ์ Bangkok คณุคชาภรณ์ อนิทรผกาวงศ ์
คลนิีกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทยีมเซน็ทรลั Bangkok คณุเปรมนิทร ์  การะเกตุ,คณุนิตยา ยศจะสาร 
รพ.มเหสกัข ์ Bangkok คณุวรรณวสิา ขาวสะอาด 
รพ.รามาธบิด ี(หน่วยไตเดก็) Bangkok คณุรุง่นภา อุดมชยัสกุล 
คลนิิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทยีมตรยัเวชชถ ์ Bangkok คณุนพวรรณ  โสภณสงัฆกจิ,คณุพมินณฐั มสุธิรรมสรณ์ 
บ.ทาํบุรฐัไตเทยีม (รพ.ศรวีชิยี 1) Bangkok คณุผกามาส มณรีตัน์ 
รพ.เพชรเกษม 2 Bangkok คณุรตันภรณ์  พรมเกตุ 
เค.พ.ีเอส. การแพทย ์คลนิิกเวชกรรมเฉพาะทาง Bangkok คณุธารทพิย ์ปรชีา 
คลนิีคราชพฤกษ์ ไตเทยีม Bangkok คณุสาลี ่นิรฉตัรสวุรรณ 
ศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรตัน์ (รพ.รามา) Bangkok คณุเยาวลกัษณ์ จนัทรเ์รอืงนภา 
รพ.ราชพพิฒัน์ Bangkok คณุมนศัพนัธน์ โกมลคงอยู ่
สถาบนัโรคไตภูมริาชนครนิทร ์ Bangkok คณุธญัวลยั ต่างประภา,คณุพวงรตัน์ เมธานยั 
รพ.วภิาราม (หน่วยไตเทยีม2) Bangkok คณุภทัรนนัท ์เอีย่มสะอาด 
รพ.นวตุสิมเดจ็ยา่ Bangkok คณุอุปถมัภ ์เหรญัญะ 
รพ.เปาโลเมโมเรยีลนวมนิทร ์(หน่วยไตเทยีม 2) Bangkok คณุทาํรงลกัษณ์ มิง่มลู 
คลนิิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทยีม (รืน่ฤดไีตเทยีม) Bangkok คณุภทัธมา ไทรยอ้ย 
คลนิิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทยีม 94 เพรชเกษม Bangkok คณุสจุนิต ์ดรทน 
คลนิิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทยีมราชวตัรกรงุเทพกรฑีา Bangkok คณุวรกาญจน์ พชิยะวรพงศ ์
คลนิิกรามอนิทราไตเทยีม Bangkok คณุไอรสิา 
กรงุธนไตเทยีม คลนิิกเวชกรรมเฉพาะทาง Bangkok คณุฐติมิา ชยัโสตถ ิ
รพ.วชิยัเวชอนิเตอรเ์นชัน่แนล หนองแขม  Bangkok คณุโสภา พชัรพฒันชยั 
คลนิิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทยีมเจรญินคร 14 Bangkok คณุณิชาภา จบีสวุรรณ 
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คลนิีกชญัญเวชไตเทยีม Bangkok คณุทพิยช์ญัญา ธนรชัไชย 
รพ.สนามจนัทร ์ Nakhonpathom คณุนิภารตัน์ ภาณุพชิติ,คณุวสิา คลา้ยละมัง่ 
รพ.ศาลายา Nakhonpathom คณุจลนิลกัษณ์ อนนัตส์ขุธรรม 
รพ.นครปฐม Nakhonpathom คณุวารุณ ีตนัตระกลู(HD),คณุบุญพริง้ เจรญิภทัราวฒุ ิ(PD) 
รพ.เมตตาประชารกัษ์(วดัไรข่งิ) Nakhonpathom คณุเบญจวรรณ   รุง่สวุรรณ 
รพ.กรงุเทพครสิเตยีนนครปฐม Nakhonpathom คณุกิง่กาญจน์ ร่องพชื,คณุฉนัทช์นก จติจาํนง 
คลนิีกเวชกรรมเฉพาะทางโรคไตแพทยธ์นพร Nakhonpathom พญ.ธนพร อิม่ใจ 
มลูนิธโิรคไตฯศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก ม.มหดิล Nakhonpathom คณุจริธร ป่ินประชา,คณุปวณีา สงิหพ์ศิ 
รพ.สามพราน (บ.เชน็ทรลัไตเทยีม จาํกดั) Nakhonpathom คณุจุฑาภทัร ์สวุรรณไพรตัน์,คณุนิตยา ยศธะสาร 
รพ.เกษมราษฎร ์- รตันาธเิบศร ์ Nonthaburi คณุยภุาวด ีทาโยธ,ีคณุสภุา สทุธิว์ารนิทรกุ์ล 
รพ.นนทเวช Nonthaburi คณุฐาปณยี ์วอ่งปรชีา, คณุผอ่งศร ีฉวรีาษฎร ์
รพ.บาํราศนราดูร Nonthaburi คณุสภุาพร  อยูแ่ดง 
รพ.พระนัง่เกลา้ Nonthaburi คณุวลิาวลัย ์อศัวทิธวิฒันา,คณุสลกัจติ พทิกัษ์มงคล 
รพ.อนนัตพ์ฒันา 2 Nonthaburi คณุเฉลมิชาต ิกพีงษ์ 
ศนูยก์ารแพทยแ์พทยร์ตันาธเิบศร ์ Nonthaburi คณุพรรนิกา โคตะมะ,คณุรดัเกลา้ รกัจรรยา,ปารชิาต ิ
รพ.ชลประทาน Nonthaburi คณุประไพพรรณ พนัธุพ์พิฒัน์,คณุจนัทรจ์ริา สทุธวิงศก์ลู 
รพ.กรงุไทย Nonthaburi พท.หญงิอุบล พงษ์ศริ,ิคณุอรศิรา พงษ์ศริ ิ
รพ.ชลลดาเวชกจิ  Nonthaburi คณุมะลวิลัย ์ ลอ้มพรม,คณุศรินินัท ์พลเทยีร 
คลนิีคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทยีมตวิานนท ์ Nonthaburi คณุบุษษา เรอืงสยิานนั 
คลนิีคเวชกรรมเฉพาะทางไตเทยีมงามวงศว์าน Nonthaburi คณุวลิาวลัย ์ จฑุารตันไพบลูย,์คณุสจุาภา ตัง้ธนภริมย ์
สถานพยาบาลเรอืนจาํกลางบางขวาง Nonthaburi คณุวราภรณ์ โตตะล ี  
รพ.วภิารามปากเกรด็ Nonthaburi คณุจุฑามณ ีโฉมสนิทร,์คณุปานทพิย ์มงคล 
รพ.เวลิดเ์มดคิอลเซน็เตอร ์ Nonthaburi คณุศนัสนีย ์ทองเน้ือสกุ,พญ.ยวุนุช อศิรกุล 
รพ.ปทมุธานี Pathumtani คณุเบญจมาศ ทองยอ้ย,คณุธญัพฒัน์ ทวลีาภ (PD) 
รพ.ปทมุเวชรงัสติ Pathumtani คณุสกุญัญา แกว้การไร่,คณุจริาพา อุดมสนิธ ์
รพ.เอกปทมุ Pathumtani คณุสายสณุ ีใจปทมุ,คณุวรรณภา ทบัคลา้ย 
รพ.ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ Pathumtani คณุสวุมิล นิลสนิ,คณุมณทริา เขยีนลขิติ 
รพ.แพทยร์งัสติ Pathumtani คณุยาใจ  พงษ์พชิน์,คณุจงรกั  ธรรมอุบล 
รพ.กรงุสยามเซน็ตค์ารล์อส Pathumtani คณุจารรุกัษ์ ก่องตง 
รพ.นวนคร Pathumtani คณุพชัรวลยั สวุรรณรงัษ ี
รพ.ภทัร - ธนบุร ี Pathumtani คณุสาคร สวุรรณชาต ิ
แอม-ดไีตเทยีมคลนิีคเวชกรรมเฉพาะทาง Pathumtani คณุอรทยั หนูแกว้ 
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รพ.เปาโลเมโมเรยีล สมทุรปราการ Samutprakran คณุพริาวรรณ กํ่าแกว้,คณุชดิชนก ทรพัยข์จรเดช 
รพ.สาํโรงการแพทย ์ Samutprakran คณุปิยฉตัร ผาอนิด,ีคณุสพุรรณ ีแสงธาราทพิย ์
รพ.เมอืงสมทุร ปูเ่จา้ Samutprakran คณุเบญจาภา ขนัต ิ
รพ.รวมชยัประชารกัษ์ Samutprakran คณุชมยัพร ตนัทานนท,์คณุจุมพล ตนัทานนท ์
รพ.กรงุเทพ พระประแดง Samutprakran คณุสพุฒันา วตุตวิโิรจน์ 
รพ.สมทุรปราการ Samutprakran คณุหทยัรตัน์ โกสงิห ์
รพ.จุฬารตัน์ 9 Samutprakran คณุนูรชีนั   ขลิราเสง,คณุปราหนนั อุปนนัชยั 
รพ.บางนา 2 Samutprakran คณุปิยวรรณ แดงเอีย่มเอก 
รพ.เมอืงสมทุร ปากน้ํา Samutprakran คณุภาษณิ ีทองพนัธุ,์คณุปุณณภา อุดมเกตุ 
รพ.วภิาราม-ชยัปราการ Samutprakran คณุสภุาวด ีชืน่ชวูนิทกุล,คณุภสัรา จนัครี ี
รพ.จุฬารตัน์ 3 Samutprakran คณุนูรซีนั บอืราเฮง 
ศริมิงคลชยัไตเทยีมคลนิิก Samutprakran คณุสริพิร สคุนธว์ทิ 
รพ.จุฬารตัน์ 1 Samutprakran คณุจรสัศร ีสตุนัตัง้ใจ,คณุกนกวรรณ เตชะวเิศษพงษ์ 
คลนิิกวชริบารการแพทย ์ Samutprakran คณุวรรณเพญ็ ฤชาเชวง 
บางเสาธงไตเทยีม คลนิีคเวชกรรมเฉพาะทาง Samutprakran คณุวภิาวด ียงเสมอ 
รพ.บางพล ี Samutprakran คณุกญัญา จนัทรวรชาต 
คลนิิกสาํโรงไตเทยีม Samutprakran คณุรุง่ทวิา ยิง่เจรญิ 
คลนิิกปูเ่จา้สมงิพรายไตเทยีม Samutprakran คณุสภุาวด ีนอสงูเนิน 
บางปไูตเทยีมคลนิิก Samutprakran คณุภาษณิ ีทองพนัธุ ์
คลนิิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทยีมเทพารกัษ์ Samutprakran คณุณิชาภา จบีสวุรรณ 
รพ.สมทุรสาคร Samutsakhon คณุประทมุมา ทบัทมิทอง 
รพ.บา้นแพว้ Samutsakhon คณุพรพมิล เกดิจงรกัษ์ 
รพ.มหาชยั 1 Samutsakhon คณุกนัทมิา พรมนนท ์
รพ.มหาชยั 2 Samutsakhon คณุสริ ีบุศราคาํ,คณุลดาวลัย ์สนิวรีทุยั 
รพ.วชิยัเวชอนิเตอรเ์นชัน่แนล ออ้มน้อย Samutsakhon คณุสริพิร  อุปนาม 
รพ.เอกชยั Samutsakhon คณุวรรณภา เถื่อนศร,คณุธญัชนก ทพิยส์มบตั ิ
รพ.วชิยัเวชอนิเตอรเ์นชัน่แนล Samutsakhon คณุกฤษณา ขอสวสัดิ ์
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รพ.อ่างทอง Angthong คณุรชัดา จงึธนวงศ ์
อ่างทองเวชการ Angthong คณุรุง่รว ีอโหส ิ
รพ.ชยันาท Chainat คณุวลัลภา เกดิเพช็ร,์คณุพนิดา โพธสิาร 
รพ.รวมแพทยช์ยันาท Chainat คณุนิตยาพร บุญราศร ี
คลนิิกชยันาทไตเทยีม Chainat คณุสพุฒันา วตุตวิโิรจน์ 
รพ.กาํแพงเพชร Kamphaengphet คณุไตรสรวง วชิติวรสาร 
รพ.บา้นหมี ่ Lopburi คณุเตอืนใจ  บวัศร,ีพจ ีสมปอง 
รพ.อานนัทมหดิล Lopburi พ.ท.หญงิพจนีย ์ธรีะกุล 
รพ.พระนารายณ์มหาราช Lopburi คณุทรงศร ี ลกึลบัพนาวลัย ์
รพ.เมอืงนารายณ์ Lopburi คณุดรณุ ีจริะวฒุวิงศช์ยั,พ.ต.หญงิศุภพชิญ ์พานนิล 
มลูนิธโิรคไตฯ รพ.อานนัทมหดิล Lopburi รอ.หญงิ มนสันนัท ์สวุรรณรตัน์ 
รพ.เบญจรมย ์ Lopburi คณุบณัณ์ธติา ศระรรมสทิธิ ์
รพ.บา้นหมี ่(หน่วยไตเทยีม 2 ) Lopburi คณุฝนพรม หน่ายทกุข ์
รพ.นครนายก Nakhonnayok คณุนนทพทัธ ์ปราณี,คณุจารวุรรณ ชวูงษ์ตระกลู 
ศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา Nakhonnayok คณุพฤิด ีบุญช ู(HD) 
รพ.โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ Nakhonnayok คณุนรกมล แสนโส 
รพ.คา่ยจริประวตั ิ Nakhonsawuan คณุสมจติร ทพิยเ์กษร 
รพ.รวมแพทยน์ครสวรรค ์ Nakhonsawuan คณุอารรีกัษ์ ศรวีราพงศ,์คณุลาวลัย ์สมบรณ์ูกติตกิร 
รพ.สวรรคป์ระชารกัษ์ Nakhonsawuan คณุพกุิล สขุประเสรฐิ(PD),คณุอมรรตัน์ (HD) 
ราชวตัรนครสวรรค ์ Nakhonsawuan คณุกฤษดา บุญเสรฐิ,คณุศริพิร กุดกุง 
รพ.เพชรบรูณ์ Phetchabun คณุนุชรนิทร ์แซ่อุ่ย 
คา่ยพอ่ขนุผาเมอืง Phetchabun คณุณฐัพล กจิพนิิจ 
เพชรรตัน์ เพชรบรูณ์ Phetchabun คณุวาสนา สมศกัดิด์ ี
รพ.หลม่สกั Phetchabun คณุนิภา การสมมติร 
รพ.พจิติร Phichit คณุสภุาภรณ์ นาคเพง็ 
รพ.บางมลูนาก Phichit คณุแววดาว  เสอืโต 
รพ.สหเวช Phichit คณุฌานตา คุณธนตา  
รพ.พษิณุเวช Phitsanulok คณุจนัทมิา เหลอืงประสทิธ,์คณุวทิยา เสมอเชือ้ 
รพ.คา่ยสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช Phitsanulok คณุสดุาลกัษณ์ เจรญิพนัธ,์พ.ท.หญงิปทัมพร วงศม์า 
รพ.พทุธชนิราช Phitsanulok คณุภาสนุนั แกว้สนีาค 
รพ.รวมแพทยพ์ษิณุโลก Phitsanulok คณุสนุนัทา ดอกไม,้คณุละอองดาว ทรงเจรญิ 
รพ.อนิเตอรเ์วชการ Phitsanulok คณุรชันก สรอ้ยเพชรเกษม,คณุธมลพรรณ เทพอุโมงค ์
รพ.มหาวทิยาลยันเรศวร Phitsanulok คณุสายรุง้ บุตรเจรญิไพศาล 
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รพ. กรงุเทพพษิณุโลก Phitsanulok คณุจนัธมิา เหลอืงประสทิธิ ์
รพ.ราชธานี Phranakhonsiayutthaya คณุวร ีแยม้น้อย,คณุอรพรรณ ตนัตวิฒุ ิ
รพ.พระนครศรอียธุยา Phranakhonsiayutthaya คณุนุรรีกัษ์ บุญเกดิรมัย,์คณุสริวิรรณ์ นิลตระกลู 
รพ.เสนา Phranakhonsiayutthaya คณุธนาภร มทีรพัย,์คณุแก่นใจ อบัดุลเลาะฮ ์
รพ.ศุภมติรเสนา Phranakhonsiayutthaya คณุประวณีา สุม่มาตร 
รพ.พรีเวช Phranakhonsiayutthaya คณุสาํราญ ชมุพลรกัษ์ 
รพ.โรจนเวช Phranakhonsiayutthaya คณุอรทยั หนูแกว้ 
รพ.พระนครศรอียธุยา(หน่วยไตเทยีม 2) Phranakhonsiayutthaya คณุณพรรฒ กนกวฒุปิรดีา 
รพ.สมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้ Samutsongkhram คณุสรุรีตัน์ ภูวฒันศลิป์ (HD),คณุศริริตัน์ จาํปลาทพิย ์(PD) 
รพ.แมก่ลอง 2 Samutsongkhram คณุเนตรนภา อนิเรอืง,คณุยวุด ีแกว้สะอาด 
รพ.เกษมราษฎร ์สระบุร ี Saraburi คณุคณุสริริชัร โอบออ้ม,คณุจริวฒัน์ ประทบัศกัดิ ์
รพ.สระบุร ี Saraburi คณุวาสนา มว่งสนธิ ์
รพ.พระพทุธบาท Saraburi คณุมาล ีมแีป้น 
รพ.คา่ยอดศิร Saraburi คณุจติตมิา ใจแน่น 
รพ.มติรภาพเมโมเรยีล Saraburi คณุชะฎา นิตปิกรณ์กุล,คณุสมจติร สงัจพิานิช 
รพ.สงิหบ์ุร ี Singburi คณุรชันี แมไ้พบูลยส์ขุ,คณุสกาวรตัน์ กาํเนิด 
รพ.สงิหบ์ุรเีวชการ (นพ.ประเจดิ) Singburi คณุนุชนาฎ,คณุดรณุ ีจริวฒุวิงศช์ยั 
รพ.อนิทรน์บุร ี Singburi คณุละออง รณัระณา 
รพ.ศรสีงัวร สโุขทยั Sukhothai คณุปิยวรรณ ทองสมบรูณ์ 
รพ.สโุขทยั Sukhothai คณุวรนุช มพีาน 
รพ.เจา้พระยายมราช Suphanburi คณุปิยรตัน์ จรรยาธรรม,คณุนฐัสรนิ สนิเพชร(HD) 
รพ.ศุภมติร Suphanburi คณุสกุณา  หอมสวุรรณ,คณุชนกกานต ์ตระกูลราษฏร ์
รพ.พรชยั Suphanburi คณุสภุาพรณ์ วงสกุล,คณุลลณิาภา เดด็ดวง 
รพ.สมเดจ็พระสงัฆราชองคท์ี ่17 Suphanburi คณุรวงทอง เพิม่จอมมงคล 
รพ.ด่านชา้ง Suphanburi คณุธมลวรรณ สวสัด ี
รพ.อุทยัธานี Uthaithani คณุสนุนัทา อุทยัคปุต ์
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รพ.มะการกัษ์ Kanchanaburi คณุจนัทรอ์าภา ธนธรรมสถติย,์คณุจนัทรตัน์ อนิทโรหติ 
รพ.ธนกาญจน์ Kanchanaburi คณุนรนิทร ์ศรสีมโพธิ ์
รพ.พหลพลพยุหเสนา Kanchanaburi คณุอรทยั วไิลวรรณ,คณุสายทอง เจยีนะวานิชพนัธ ์
รพ.คา่ยสรุสหี ์ Kanchanaburi พ.ต.หญงิอจัฉรา แดงสวุรรณ์,ร.อ.หญงิพรรณอร ปรปิรุณะ 
ศนูยก์ารแพทยเ์ทศบาลเมอืงท่าเรอืพระแท่น Kanchanaburi คณุกุลณฐั รสภาธร 
รพ.ทา่มว่ง Kanchanaburi คณุสลลิา ทองรวย 
รพ.คา่ยธนะรชัต์ Prachaupkhirikhan คณุมนชัญา จงูจติรดาํรงค ์
รพ.ซานเปาโล หวัหนิ Prachaupkhirikhan คณุอุไรวรรณ แชม่เช่ม,คณุศริริุง้ แชค่ ู
รพ.หวัหนิ Prachaupkhirikhan คณุศริริุง่ แซ่ค ู
รพ.ประจวบครีขีนัธ ์ Prachaupkhirikhan คณุกฤษฎา บุญเสรฐิ 
รพ.กรงุเทพ หวัหนิ Prachaupkhirikhan คณุพรปภทัร  เพชรนิล 
รพ.พระจอมเกลา้ Prachinburi คณุวล ีกติตริกัษ์ปญัญา,คณุจติราพร ประสมศร ี
รพ.เพชรรชัต์ Prachinburi คณุพชัรนิทร ์จติตราวงศ ์
รพ.ทา่ยาง Prachinburi คณุป่ินปินทัธ ์วชัรภูมพิทิกัษ์ 
รพ.บา้นโปง่ Ratchaburi คณุสนุนัทน์ ตัง้ลาโชตชิว่ง,คณุสพุตัรา นพแกว้ 
รพ.ราชบุร ี Ratchaburi คณุสวุรรณระว ีจติรแหง 
รพ.ดาํเนินสะดวก Ratchaburi คณุกมลพร เขมาธร,คณุบุญยิง่ วรรธนะวลญัช ์
รพ.โพธาราม Ratchaburi สภุคณุาพร พวงสวุรรณ์,คณุรสคนธ ์ตนัตวิชิติเวช 
รพ.คา่ยภาณุรงัษ ี Ratchaburi คณุชมภูนุช  บญุพรอ้ม 
รพ.เมอืงราช Ratchaburi คณุทพิาพร  ทพิยว์งศ ์
รพ.ซานคามลิโล Ratchaburi คณุลดัดา เกตูนรนิทร,์คณุอจัฉรา พทุธา 
รพ.แมส่อด Tak คณุประภา เก๊าคาํ 
รพ.สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช Tak คณุพชัราภรณ์ สภุา,คณุอารพีรรณ อนุชปรดีา 
รพ.พะวอ Tak คณุสมเจต คุม้แกว้ 
รพ.คา่ยวชริปราการ Tak คณุองิคพ์ฑัรา อคัรวงษ์เจรญิ 
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รพ.พทุธโสธร (HD) Chachoengsao คณุอนิทริา สขุรุ่งเรอืง 
รพ.พทุธโสธร (PD) Chachoengsao คณุนงนุช บุญเรอืง 
คลนิีคเฉพาะทางไตเทยีมแปดริว้ Chachoengsao คณุนงนุช บุญเรอืง 
รพ.โสธราเวช Chachoengsao คณุจนัทรจ์ริา อุดมขนัธ,์คณุสนัศนีย ์ทองนาค  
รพ.จุฬารตัน์ บางปะกง ปิยเวช Chachoengsao คณุนิรมล  ดษิฐกุล ณ อยธุยา 
รพ.บางคลา้ Chachoengsao คณุวไิลวรรณ แสงวฒันากุล 
รพ.พนมสารคาม (HD) Chachoengsao คณุสพุชิชา ทองประสทิธ ์
รพ.บา้นโพธิ ์ Chachoengsao คณุอจัฉรา สริริตัโสภณ 
รพ.พระปกเกลา้ จนัทบุร ี Chanthaburi คณุกานตศิา สุน่ศกัดิส์วสัดิ ์
รพ.สริเิวช Chanthaburi คณุอุษามาส เพิม่ญาณวรรธนะ 
รพ.กรงุเทพ (ตากสนิ) จนัทบุร ี Chanthaburi คณุอรวรรณ ชาํนาญชล 
คลนิีกเวชกรรมพระยนื Chanthaburi คณุทานกมล อเนกอุณ,คณุโสภา พชัรพฒันชยั 
รพ.พญาไท ศรรีาชา Chonburi คณุพรศริ ิ ทองแพง 
รพ.สมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา Chonburi คณุแสงเดอืน  ขนัทองคาํ,คณุเพญ็ศริ ิบุญเจรญิ 
รพ.สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์   Chonburi น.ต.หญงิศรสีดุา มิง่แกว 
รพ.สมติเิวช ศรรีาชา Chonburi คณุชลภทัร ปญัญาธรีะ 
รพ.ชลบุร ี Chonburi คณุรตันาภรณ์ แจ่มจาํรสั (HD),คณุวชัร ีรตันวงศ ์(PD) 
รพ.เอกชล Chonburi คณุศศพิชิญ ์จนัทโสภณโน 
รพ.กรงุเทพพทัยา Chonburi คณุอจัฉรา สขุมุกาญจนะ 
รพ.ชลเวช Chonburi คณุมณทริา เจรญิชนม ์
ศนูยว์ทิยาศาสตรส์ขุภาพ ม.บรูพา Chonburi คณุสรุางค ์นนัทพลิาส (HD),คณุพชัรนิทร ์แน่นนา (PD) 
รพ.เอกชล 2  อ่างศลิา Chonburi คณุศญัสนีย ์ทองนาค,คณุบญัชา หริญัเกือ้ 
รพ.บา้นบงึ ชลบุร ี Chonburi คณุธนาไพร บุญช ู
รพ.พนสันิคม Chonburi คณุสรวยี ์ปรวิรรคสกุล,คณุนวลลกัษณ์ พชืพนัธไ์พศาล 
ชลบุรคีลนิีคเวชกรรม Chonburi คณุรตันาภรณ์ ขนัเชือ้ 
รพ.สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ(์PD) Chonburi นต.หญงิจนิตนา ขนัธแกว้ 
รพ.พทัยาอนิเตอร ์ Chonburi คณุกฤษณา บุญมิง่ 
ศนูยไ์ตเทยีมเทศบาลเมอืงชลบุร ี Chonburi คณุชวาลนิ กาํเหนิดบุญ 
รพ.เจา้พระยาอภยัภูเบศร Prachinburi คณุรชัดาภรณ์ ไผจ่นัทร ์
รพ.คา่ยจกัรพงษ์  Prachinburi น.ต.หญงิสทุธมิน ทะนานทอง,ร.อ.หญงิจติรดา บุญเพญ็  
รพ.อนิพเิรยีล Prachinburi คณุปิยวรรณ แดงเอีย่มเอก 
รพ.มงกุฏระยอง Rayong คณุเจนจริา กงัวาลไกล 
รพ.ระยอง Rayong คณุอรสา โฉมเฉลา,คณุสนุนัท ์ฤกษ์สมติ 
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รพ.รวมแพทยร์ะยอง Rayong คณุศริริกั ฤทธิร์ุ่งอรณุ,คณุกนกกาญจน์ มงคลสขุ 
รพ.กรงุเทพระยอง Rayong คณุปณาล ีบุญโส,คณุวารณุ ีงามสม 
คลนิีคแพทยส์ชุาดา Rayong คณุพรทพิย ์เกตูแกว้ 
รพ.มงกุฎระยอง Rayong คณุวรรณ ีภทัรพงศไ์พศาล 
คลนิีกแพทยฤ์ทยัรตัน์ Rayong คณุอรสา บุญศาสตร,์คณุคุณชลุวีรรณ จติอาร ี
รพ.วงัจนัทร ์ระยอง Rayong คณุนิตยา อมัพวา,คณุกลัยารตัน์ ประไพ 
คลนิีคแพทยส์ชุาดาและไตเทยีม Rayong คณุชมพนุูช  บญุพรอ้ม 
ศนูยไ์ตเทยีมเมอืงแกลง Rayong คณุนิธนิาถ อุบลรกัษ์ 
ศนูยไ์ตเทยีมแพทยฤ์ทยัรตัน์ (รพ.มงกุฎระยอง) Rayong คณุยวุด ีดแีกว้ 
รพ.แกลง Rayong คณุพเิชษฐ ์ไชยสจั,คณุวนิดา เทพจนัทร ์
รพ.คา่ยสรุสหีนาท Srakaew คณุวรญัญา สดุโสม 
รพ.สมเดจ็พระยุพราช สระแกว้ Srakaew คณุแกว้มณี  ถามัง่ม ี
รพ.สมเดจ็พระยุพราชสระแกว้ Srakaew คณุเกษรนิทร ์มาลงีาม 
รพ.กรงุเทพตราด Trad คณุกาญจนา บรรพกจิ 
รพ.ตราด Trad คณุธารณี  ประกอบวงศ,์คณุทศันีย ์เธยีรเลก็ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16		Thailand	Renal	Replacement	Therapy	2013	

  

PARTICIPATING HAEMODIALYSIS CENTERS 2013 

Northeastern part : 

CenterName Province Coordinator 

รพ.อาํนาจเจรญิ Amnatcharoen คณุสปุราณ ีอาจธะขนัธ,์คณุอุณษนีย ์ฉายไสว 
รพ.อาํนาจเจรญิ Amnatcharoen คณุเพญ็นภา จริงัชวีานนท ์
รพ.บุรรีมัย ์ Buriram คณุกุลยา จาํปา,คณุเยน็จติร ์องึพนิิจพงศ ์
รพ.เอกชน บุรรีมัย ์ Buriram คณุศริวิรรณ ป่ินวนิชยก์จิ 
ศนูยไ์ตเทยีมบุรรีมัย ์ Buriram คณุสธุาสนีิ สรอ้ยสนธิ ์,คณุสภุาพร มลุสรุนิทร ์
รพ.นางรอง Buriram คณุนิตญิาภรณ์ เพชพงสกุล 
รพ.ชยัภูม ิ Chaiyaphum คณุพฒันี คาํพทิกัษ์ 
รพ.ชยัภูม ิราม Chaiyaphum คณุจรสิดุา คุณทรพัย,์คณุปิยฉตัร เทพนิมติร 
รพ.ชยัภูม ิรวมแพทย ์ Chaiyaphum คณุปิยฉตัร เทพนิมติร 
รพ.บาํเหน็จณรงค ์ Chaiyaphum คณุเนตรนภา เดชหสัดนิ 
หน่วยไตเทยีมเฉลมิพระเกยีรต ิรพ.กาฬสนิธุ ์ Kalasin คณุรตันาภรณ์  อนิทรย์า 
คลนิีคไตเทยีมกาฬสนิธุ ์ Kalasin คณุพชัรา  ฤทธิส์ขุ 
รพ.สมเดจ็พระยุพราชกุฉินารายณ์ Kalasin คณุวริุณา โกสมุภศ์ริ,ิคณุกฤต บุญอาสา 
รพ.สมเดจ็ Kalasin คณุยพุาพนิ เหลาสงิห ์
รพ.กมลาไสย Kalasin คณุธญัรดา แดงโรจน์ 
รพ.เขาวง Kalasin คณุสมจติร กติตสิมสกุล 
รพ.ยางตลาด Kalasin คณุดวงแกว้ สรุะเลยีง 
หน่วยไตเทยีมเทดิพระเกรีต ิ84 พรรษา รพ.กาฬสนิธุ ์ Kalasin คณุอรณุ ยอแสง 
รพ.ศรนีครนิทร-์ม.ขอนแก่น khonkaen คณุดรณุ ีจนัทรเ์ลศิฤทธิ ์
รพ.ขอนแก่น khonkaen คณุวไิลวรรณ แสนโฮม 
รพ.ขอนแก่น-ราม khonkaen คณุจงลกัษณ์ ศรสีอ่ง 
รพ.ราชพฤกษ์ khonkaen คณุฉทันา   โรมจนัทร,์คณุรชันี  เอยีงสวาท 
คลนิีคลา้งไต ขอนแก่น khonkaen คณุกุลนทกีร   พนาพฒุ ิ
ศนูยไ์ตเทยีมขอนแก่น khonkaen คณุภาณุรกัษ์ 
มลูนิธจิติตานุเคราะห ์ รพ.ศรนีครนิทร ์ khonkaen คณุหลอม นาสรุวิงษ์ 
คลนิีคไตเทยีมขอนแก่น khonkaen คณุกญัญาณฐั ไชยราช 
รพ.มญัจาครี ี khonkaen คณุอดุลย ์เหมีย่งสนัต ิ
รพ.พล khonkaen คณุมนสันนัท ์กาญจนสทุธแิสง 
รพ.น้ําพอง khonkaen คณุกฤษณาวรรณ เพยีสพุรรณ 
รพ.ชมุแพ khonkaen คณุดวงใจ ธรรมเชือ้ 
รพ.แวงน้อย khonkaen คณุมนสันนัท ์กาญจนสทุธแิสง 
คลนิีคฟอกไตประชาสโมสร khonkaen คณุกฤษณา ศรพีระธาตุ 
รพ.คา่ยศรพีชัรนิทร ์ khonkaen คณุทศันีย ์จนัทสะ 

 

 



 
17		Thailand	Renal	Replacement	Therapy	2013	

 

PARTICIPATING HAEMODIALYSIS CENTERS 2013 

Northeastern part : 

CenterName Province Coordinator 

คลนิิกไตเทยีมพเีค ฮโีมเจรญิทรพัย ์ khonkaen คณุปญัญาพร พลทสัสา 
รพ.เลย Loei คณุสนุทร ีวชิาเครือ่ง 
รพ.เมอืงเลยราม Loei คณุสขิเรศ ประทมุพนัธ ์
รพ.มหาสารคาม Mahasarakham คณุอรศิรา สทิธฺจนัทรเ์สน,คณุชวมยั ปินะเก 
รพ.มหาสารคามอนิเตอรเ์นชัน่แนล Mahasarakham คณุปญัญาพร พลทสัสา 
คลนิีกไตเทยีมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต Mahasarakham คณุวชัรนิทร ์กระบวนศร ี
ศนูยไ์ตเทยีมรพ.โกสมุพสิยั Mahasarakham คณุธนิสรา  ปึงตาแดง,เพลนิพศิ วงศใ์หญ่ 
รพ.บรบอื Mahasarakham คณุธนิสรา บงึตะพร 
รพ.วาปีปทมุ Mahasarakham คณุธนิสรา ป้ึงตาเณร 
รพ.ศนูยก์ารแพทย ์ม.สารคาม Mahasarakham คณุวฤด ีพลูทรพัย ์
รพ.มกุดาหาร Mukdahan คณุมทัวนั เบญมาตย ์
รพ.มกุอนิเตอร ์ Mukdahan คณุศุภลกัษณ์ ปสัสาร ี
รพ.นครพนม Nakhonphanom คณุพลูศริ ิแสนรงั,จุรพีร 
รพ.ปลาปาก Nakhonphanom คณุกรรณิการ ์รชัอนิทร,์คณุพรรณทวิา สมจติรสกุล 
รพ.สมเดจ็พระยุพราชธาตุพนม Nakhonphanom คณุพชัราวะไล นนตะแสน 
รพ.ศรสีงคราม Nakhonphanom คณุวรรตัน์ ฝาลาด,คณุจนัทรป์รยีา ศรลีาศกัดิ ์
หน่วยไตเทยีมนครพนมรนีอลแคร ์(รพ.นครพนม) Nakhonphanom คณุศวิไิลส ์มิง่ไชย 
บ.คลนิีคสามคัคไีตเทยีมจาํกดั (รพ.สนัปา่ตอง) Nakhonphanom คณุถนอม สทุธ ิ
รพ.เรณูนคร Nakhonphanom คณุพลใส มลุทาเยน็ 
คลนิิกเวชกรรมหมอจุฬารตัน์ Nakhonphanom คณุพเิชษฐ ์ไชยสจั 
รพ.กรงุเทพราชสมีา Nakhonratchasima คณุจุรพีร หวงักลุม่กลาง 
รพ.ป.แพทย ์ Nakhonratchasima คณุนพวรรณ ศรสีขุา 
บ.ราชสมีาราชวตัรไตเทยีม รพ.คา่ยสรุนาร ี Nakhonratchasima คณุสงัวาล สวุอ (HD) 
รพ.เซนตแ์มรี ่ Nakhonratchasima คณุพนัธบ์ุปผา แสงวงศ ์
รพ.โคราชเมโมเรยีล Nakhonratchasima คณุเกษราภรณ์ ประสตูรแ์สงจนัทร ์
รพ.เดอะโกลเดนเกท Nakhonratchasima คณุเปรมนีญ ์คนัธา,คณุชลุนิชร  รุง่ศรตีระกูล 
รพ.มหาราชนครราชสมีา Nakhonratchasima คณุธนารชัต ์สภุทัโรบล,คณุถิน่รตัน์ เชือ้มณ ี
รพ.บวัใหญ่ Nakhonratchasima คณุตะวนั อภนินัทม์งคล,คณุทรพัยส์ริ ิ รกัษาผล 
รพ.คา่ยสรุนาร ี Nakhonratchasima คณุนิภาภรณ์ เสนาะกลาง (PD) 
รพ.โคราชเมโมเรยีล (ไตเทยีมชัน้ 4) Nakhonratchasima คณุสธุารตัน์ เชดิช ู
รพ.ปากชอ่งนานา Nakhonratchasima คณุจนิตนา ลิม้สนัฑาว ี
รพ.นครราชสมีา Nakhonratchasima คณุอุไรวลัย ์ทองจาํรญู 
รพ.ปากชอ่งนานา (HD) Nakhonratchasima คณุสายพนิ ใจกรงุ 
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ศนูยไ์ตเทยีมนครราชสมีา (รมิ) Nakhonratchasima คณุอุไรวลัย ์ทองจาํรญู 
รพ.ชมุพวง Nakhonratchasima คณุสนุญัญา สาํเนียงเยน็ 
รพ.ปกัธงชยั Nakhonratchasima คณุพชิชานนัท ์พชิญะกุลเกยีรต ิ
รพ.หนองบวัลาํภู Nongbualamphu คณุสภุาพร เขตเจรญิ 
รพ.หนองคาย Nongkhai คณุจรรยา เคหฐาน,คณุมณวีรรณ ตัง้ขจรศกัดิ ์
รพ.วฒันา หนองคาย Nongkhai คณุภสัรา ไมแ้ท ้
รพ.รวมแพทย ์หนองคาย Nongkhai คณุปฏญิญา อารยิะเดโช,คณุมณวีรรณ ตน้ประจาํศกัดิ ์
รพ.สมเดจ็พระยุพราช ทา่บ่อ Nongkhai คณุจรยิา มิง่ขวญั,คณุสบุลวรางค ์พดุนอก 
รพ.เซกา Nongkhai คณุทศันียา ยอดทองเลศิ,คณุกรองแกว้ บุญเลศิ 
รพ.บงึกาฬ Nongkhai คณุนนลญา อิม่พชิยั 
รพ.พสิยัเวช Nongkhai คณุพรเพญ็ บรรดาศกัดิ ์
รพ.รอ้ยเอด็ Roiet คณุกาญจนา บวรโมทย,์คณุนุชนารถ แกว้กนัเนตร 
รพ.กรงุเทพ-จุรเีวช Roiet คณุวลิาสนีิ อรรตนิมาตย ์
รพ.รอ้ยเอด็-ธนบุร ี Roiet คณุธนพร คาํภาพนัธ,์คณุบุญลกัษณ์ รกัด่านกลาง 
รพ.สวุรรณภูม ิ Roiet คณุจณิหจ์ุฑา แกว้จนัทา 
รพ.เสลภูม ิ Roiet คณุณฐัธดิา ชมภูวงศ,์คณุกุศล แววด ี
รพ.คา่ยสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Roiet คณุศรทีอน มารวพิฒัน์,คณุโสภา สกุิลา 
รพ.หนองพอก Roiet คณุศวิไิลส ์มิง่ไชย 
รพ.เกษตรวสิยั Roiet คณุวภิาวรรณ  เหมโส,คณุนิรมล บุญสทิธิ ์
รพ.คา่ยกฤษณ์ศรวีรา Sakonnakhon คณุจริาพร วงศภ์าคาํ 
รพ.สกลนคร Sakonnakhon คณุจนัทรเ์พญ็ คาํสโุพธิ,์คณุรุง่รกัษ์ ภริมยล์าภ 
รพ.สมเดจ็พระยุพราชสวา่งแดนดนิ Sakonnakhon คณุสนุนัท ์นวกรรมกิ (HD),คณุมณัฑนา เพชรคาํ (PD) 
รพ.วานรนิวาส Sakonnakhon คณุนรนิทร ์ศรสีมโภชน์ 
รพ.บา้นมว่ง Sakonnakhon คณุปราวณีา นุกุลกจิ 
ศนูยส์ขุภาพไต Sakonnakhon คณุวนัวสิาข ์หาด ี
รพ.ศรสีะเกษ Sisaket คณุเบญจรตัน์ เหลอืลบั,คณุวลยัพร ขนัต ี
รพ.ประชารกัษ์เวชการ Sisaket คณุคาํนึง ตวนบุตร 
รพ.เอกชนศรสีะเกษ Sisaket คณุจริาภรณ์ สฤุทธิ,์อมรรตัน์ 
รพ.ราษไีศล Sisaket คณุณภทัร  สงิคเสลติ 
รพ.เบญจลกัษ์เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา Sisaket คณุพชัรนิทร ์วริกัษา 
รพ.ศรรีตันะ Sisaket คณุอศิราพร วเิศษสวุรรณ 
รพ.ศรสีะเกษ  ศนูยไ์ตเทยีม 2 Sisaket คณุสวุรรณศร ีมะนู 
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รพ.กนัทรารมณ์ Sisaket คณุสรุรีตัน์ นพพนัธ ์
รพ.ขขุนุธ ์ Sisaket คณุพชัรนิทร ์วริกัษา 
รพ.กนัทรลกัษ์ Sisaket คณุละออง จนัระณา 
รพ.ประชารกัษ์ (หน่วยไตเทยีมดอกคณู) Sisaket คณุสวุรรณศร ีมะณู 
รพ.สรุนิทร ์ Surin คณุวารุณ ีชาตกิจิอนนัต ์
รพ.คา่ยวรีวฒัน์โยธนิ Surin คณุมยรุา บวัแยม้ 
รพ.รวมแพทย ์หมออนนัต์ Surin คณุธนญัญา ตนตรง,คณุณชัภคั ดุนสขุ 
รพ.ศขีรภูม ิ Surin คณุจริาภรณ์ สฤุทธิ,์คณุกฤษณา แสงจนัดา 
รพ.ทา่ตูม Surin คณุสดุารตัน์ แสนภูม ิ
รพ.คา่ยสรรพ.สทิธิป์ระสงค ์ Ubonratchathani คณุวลยัรตัน์ ลิม้อาวชันาการ 
รพ.สรรพสทิธิป์ระสงค ์ Ubonratchathani คณุวราภรณ์ ทองเพิม่,คณุพชัรกร สงคแ์กว้ 
รพ.อุบลรกัษ์-ธนบุร ี Ubonratchathani คณุเนาวรตัน์ ยนืยิง่ 
รพ.วารนิชาํราบ Ubonratchathani คณุพชัรนิทร ์วริกัษา,คณุชลุพีร ยศวจิติร (PD) 
รพ.ตระการพชืผล Ubonratchathani คณุธญัวรตัน์ มณพีรรณ์ 
หน่วยไตเทยีมสตัตบงกช  รพ.สรรพสทิธปิระสงค ์ Ubonratchathani คณุขณษิฐา บรรดาศกัดิ ์
รพ.50 พรรษามหาวชริาลงกรณ Ubonratchathani คณุชดาภทัร ทองเรอืง 
รพ.เขือ่งใน (PD) Ubonratchathani คณุสยมุพร คงเหลอื,คณุเพญ็ศร ีสวุรรณกุด 
รพ.เขือ่งใน Ubonratchathani คณุศวิไิลส ์มิง่ไชย 
รพ.เอกชนร่มเกลา้ Ubonratchathani คณุนภาพร อนิทนา 
รพ.เขมราราฐ Ubonratchathani คณุนงนุช ทศศะ 
รพ.บุณฑรกิ Ubonratchathani คณุอุลยัวรรณ เกษบุตร,คณุสริพิร บวัแสน 
รพ.ราชเวช Ubonratchathani คณุปารชิา นิลธนาปกรณ์ 
ไตเทยีมนิลบุล (รพ.สรรพสทิธปิระสงค)์ Ubonratchathani คณุประภยัศร ีภูบุญทอง 
คลนิีคเวชกรรมวารนิไตเทยีม Ubonratchathani คณุพชรพรรณ แสนยอดคาํ 
รพ.คา่ยประจกัษ์ศลิปาคม Udonthani คณุภทัราพร จนัทะมลู,คณุจรสัพนัธ ์ศลิาคม 
รพ.นอรท์อสีเทอรน์วฒันา Udonthani คณุสมุติรา ตัง้ประเสรฐิ 
รพ.อุดรธานี Udonthani คณุมณฑริา ฮงักาส,ีคณุสพุรรณี ก่อเอือ้วริยิะ 
รพ.เอกอุดร Udonthani คณุดวงกมล ดารารตัน์ 
รพ.สมเดจ็พระยุพราชบา้นดุง Udonthani คณุวราภรณ์ สทีาแก,คณุอรอุมา พวงสวสัดิ ์
ศนูยไ์ตเทยีมรกัษ์ไต1999 Udonthani คณุนิภาพร อวยพรชยักุล,คณุภทัราพร จนัทมลู 
รพ.กุมภวาปี Udonthani คณุธนภทัร จาํปาวงศ ์
รพ.บา้นผอื Udonthani คณุธนภทัร จาํปาวงศ ์
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รพ.กรงุเทพอุดร Udonthani คณุยพุาพนิ เหลาสงิห ์
รพ.หนองหาน Udonthani คณุธนภทัร จาํปาวงค ์
รพ.ยโสธร Yasothon คณุชนิตา ภูมฐิาน 
รพ.นายแพทยห์าญ Yasothon คณุศริประภา  ทพิยก์ลอ่ม,คณุพรรนา กริตธิร  
รพ.หาญอนิเตอรเ์นชัน่แนล Yasothon คณุอจัฉรา เทพบุร ี
รพ.พระยุพราชเลงินกทา Yasothon คณุนภาภรณ์ รวมธรรม,คณุจนัทรส์ดุา โสมณวตัร 
รพ.คาํเขือ่นแกว้ Yasothon คณุวชิญาดา ศรแีสน 
รพ.ทรายมลู Yasothon คณุอศิราพร วเิศษสวุรรณ 
รพ.สมเดจ็พระยุพราชเลงินกทา Yasothon คณุปณัณธร สายพฤกษ์ 
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รพ.เชยีงใหม ่ราม Changmai คณุเกษร คาํด,ีคณุจติราพร สภุาธาดา  
รพ.มหาราชนครเชยีงใหม ่ Changmai คณุอมรา มโนยศ,คณุพนัทว ีเสีย้วจม้ 
บรษิทัเชยีงใหมค่ลนิีคโรคไต Changmai คณุธญัวรตัน์ มณพีรรณ์  
รพ.แมคคอรม์คิ Changmai คณุอญัชล ีธนะชยัขนัธ ์
รพ.เทพปญัญา Changmai คณุแน่งน้อย โพธิด์,ีคณุชลธชิา อุ่นจาย 
รพ.สนัปา่ตอง Changmai คณุวไิลพร มาลเีจรญิ,คณุวชัรา แสงไพโรจน์ 
รพ.คา่ยกาวลิะ Changmai คณุสรุยิา สาตราภยั,คณุสภุาพ  คาํเหลอืง 
รพ.ชา้งเผอืก Changmai คณุทพิยว์รรณ เทพพพิฒัน์เสรมิ 
รพ.นครพงิค ์ Changmai คณุพชัณยี ์ ทนนัชยั,คณุนงคร์กัษ์ ศรนีวลใหญ่ 
รพ.นพเกา้ Changmai คณุนนัทน์ภสั เตจนิะ 
รพ.ลานนา Changmai คณุสธุรีา สนัตสินัทววงศ ์
รพ.จอมทอง Changmai คณุเกษณ ปิถวงศ,์คณุนิตยา คาํดวง 
รพ.ราชเวช  เชยีงใหม ่ Changmai คณุพลบัพลงึ โคตรฐติธิรรม 
รพ.ดารารศัม ี Changmai คณุพลบัพลงึ โคตรฐติธิรรม,คณุกญัจนา ใหมค่าํ 
หน่วยไตเทยีม 2  รพ.สนัปา่ตอง Changmai คณุนุชนพนิ จนัทรส์ขุ,คณุบุษบา ดษิฐจนัทร ์
ศนูยศ์รพีฒัน์ คณะแพทยศ์าสาตร ์ม.เชยีงใหม ่ Changmai คณุศชิล สกุส,ีคุณณฏัพล เลาหเจรญิยศ 
รพ.ฝาง Changmai คณุสรอ้ยนภา  อนิต๊ะสม,คณุนิคม คาํเหลอืง 
รพ.จอมทอง  หน่วยไตเทยีม2   Changmai คณุสรุยิา สาตราภยั,คณุสภุาพ คาํเหลอืง 
รพ.เกษมราษฎร ์ศรบีุรนิทร ์ Changrai คณุรววีรรณ เหมสวุรรณ,คณุยพุาพร สรุยิะไชย 
รพ.เชยีงรายประชานุเคราะห ์ Changrai คณุเกษรา จุลพนัธ,์คณุสณุสิา มาศปกรณ์ 
รพ.คา่ยเมง็รายมหาราช Changrai คณุนยัน์ มะสา่ห,์คณุศริมิาศ ปรญิญา 
รพ.โอเวอรบ์รุ๊ค Changrai คณุฑติติา มณแีกว้,คณุพศิมยั บัง้เงนิ 
รพ.แมจ่นั Changrai คณุรุง่ดาวลัย ์ พรหมลอื 
รพ.พาน Changrai คณุสพุชัร ี จริรตัน์สถติ ,คณุรตันา โชตธินานุรกัษ์ 
รพ.คา่ยสรุศกัดิม์นตร ี Lampang พ.ต.หญงิบุญทวิา เนียมทอง 
รพ.ลาํปาง Lampang คณุสภุารตัน์ สอนปะละ,คณุศศธิร พลูมา 
บ.ไตรกัษ์จาํกดั  รพ.เขลางคน์ครราม Lampang คณุสรุยี ์โชตชิอบ,คณุสรุยี ์แก่นจนัทร ์
บ.ลาํปรางไตเทยีม รพ.เขลางคน์ครราม Lampang คณุธนกานต ์แกว้กลัยา,คณุพรพรรณ วทิยาคุณ 
รพ.แวนแซนตว์รูด์ Lampang คณุกุลกลัยา ยอดมาลยั,คณุสภุาวด ีหลตีระกุล 
รพ.ลาํพนู Lampang คณุวชัราพร สนิทผล,คณุนิภาพร เมาดาํล,ี 
บรษิทัเชยีงใหมค่ลนิีคโรคไต (รพ.หรภุิญชยั) Lampang คณุสนัสนีุย ์ปรุศุกัดิ ์
รพ.ศริเิวช ลาํพนู Lampang คณุณฐัวรารตัน์ ไทยเมอืง 
รพ.ปา่ซาง Lampang คณุรุง่นภา เลาหกุล 

 

 

 



 
22		Thailand	Renal	Replacement	Therapy	2013	

 

 

PARTICIPATING HAEMODIALYSIS CENTERS 2013 

Northern part: 

CenterName Province Coordinator 

รพ.ชยัอรุณเวชการ Lampang คณุธดิาวรรณ ภุมรนิทร ์
คลนิิกเหมอืงงา่เวชกรรม Lampang คณุดวงพร พรหมปฏมิา 
รพ.ลี ้(HD) Lampang คณุธนชัฌา ปะละ 
รพ.ศรสีงัวาลย ์ Maehongson คณุนารรีตัน์ ธรรมวงศ ์
รพ.น่าน Nan คณุนิตยา หงษ์เจรญิ,คณุผกาทพิย ์ คาํเบา้ 
บ.เอน็แอนทไีตเทยีมจาํกดั รพ. คา่ยสรุยิพงษ์ Nan คณุศริวิรรณ คดโีลก 
รพ.สมเดจ็พระยุพราชปวั Nan คณุสจัจพร พรหมสกุลปญัญา 
คลนิีกบุญรกัษาไตเทยีม Nan คณุเยาวนาฎ  เตม็บนั 
รพ.พะเยา-ราม Phayao คณุสวุมิล คาํวงษา,คณุพชัรนิภรณ์ สภุาพ 
รพ.เชยีงคาํ Phayao คณุนนัทยา จนัต๊ะสขุ,คณุชอ่ทพิย ์คาํอสิระ 
รพ.พะเยา Phayao คณูดอนคาํ แกว้บุญเสรฐิ,คณุอนงคน์าฎ วสิทุธนินัท ์
รพ.คา่ยขนุเจอืงธรรมมกิราช Phayao คณุจุรรีตัน์ สขุยิง่ 
รพ.พะเยา หน่วยไตเทยีม2   Phayao คณุวนัเพญ็ นิลสวทิ 
รพ.ปง (CAPD) Phayao คณุเมทนีิ ไชยวุฒ ิ
รพ.แพร่-ราม Phrae คณุเรณู คาํวชิยั 
รพ.แพร่ Phrae คณุพรพนา แซ่หาน 
รพ.แพร ่ครสิเตยีน Phrae คณุอาทติยา ชยัรตัน์,คณุสพุตัรา วงศส์กุล 
คลนิีคเวชกรรมเมดแคร ์ Phrae คณุสกุานดา กาวเิป็ง 
รพ.รอ้งกวาง Phrae คณุอจัฉราพรรณ วรรณจรรยา 
รพ.อุตรดติถ ์ Utaradit คณุราตร ีอุย้แกว้ 
รพ.คา่ยพชิยัดาบหกั Utaradit คณุสณฑ ์ หงสเ์จรญิ,คณุจรงุรตัน์ อุ่นบุญธรรม 
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PARTICIPATING HAEMODIALYSIS CENTERS 2013 

Southern part : 

CenterName Province Coordinator 

รพ.วริชัศลิป์ Chumphon คณุละมยัพร บุตรวงศ ์
รพ.ชมุพร Chumphon คณุกฤตมิา วจิติรรตัน์ 
รพ.ธนบุร ีชุมพร Chumphon คณุอโนชา น่ิมน้อย 
รพ.หลงัสวน Chumphon คณุหทยัรตัน์ ศริวิงศต์ระกลู 
คลนิิกไตเทยีมหลงัสวน Chumphon นพ.อาทติย ์อนิทรน้์อย 
รพ.กระบี ่ Krabi คณุอารยี ์ช่วยแกว้,คณุวมิลรตัน์ ผลงาม 
รพ.รวมแพทยก์ระบี ่ Krabi คณุกญัญว์รา หมานหมดั,คณุละออง รณัรณา 
รพ.นครนิทร ์ Nakhonsithammarat คณุอมรตัน์ พลเดช,คณุดวงใจ จงด ู
รพ.มหาราชนครศรธีรรมราช Nakhonsithammarat คณุวภิาภทัร ซงัขาว,คณุนิตยา สนิชยั 
รพ.คา่ยวชริาวธุ Nakhonsithammarat คณุอรคนงค ์เหมาชยั 
รพ.ทุง่สง Nakhonsithammarat คณุมนทาร เกษรบวั,คณุจนัทนา บุญช ู
รพ.นครครสิเตยีน Nakhonsithammarat คณุอรคนงค ์จนัทรแ์กว้ 
รพ.ทา่ศาลา Nakhonsithammarat คณุจงกลณ ีคงสวสั 
รพ.สชิล Nakhonsithammarat คณุอุดมวรรณ หนูเอก,คณุสภุานีย ์วงษ์สถสิ 
รพ.นครพฒัน์ Nakhonsithammarat คณุอมรตัน์ พลเดช 
รพ.ทุง่สง (ไตทยีมชยัชมุพล) Nakhonsithammarat คณุสภุาพร ใจสมทุร 
รพ.นราธวิาสราชนครนิทร ์ Narathiwat คณุวกินัดา กาลมริกาณจน์ 
รพ.สไุหงโกลก Narathiwat คณุสชุรีา ฉิมคลา้ย,คณุสมศริ ิวนสับดวีงศ ์
รพ.ปตัตานี Pattani คณุจุลยัพร รตัน์ทอง,คณุซอลฮีะห ์เปาะเอาะ 
รพ.คา่ยองิคยทุธบรหิาร Pattani คณุกลัยา เรอืงสวสัดิ,์คณุวารุณ ีพทุธเจรญิ 
รพ.ตะกัว่ปา่ Phangnga คณุนพมาศ สขุใส, คณุเบญจมาส ลิม่อุสนัโน 
รพ.พงังา Phangnga คณุรม่รตัน์ หลสีขุ 
รพ.พทัลงุ Phatthalung คณุวรรเพญ็ คาํนก(HD),คณุนฤมล โชต(ิPD) 
รพ.ปิยะรกัษ์ Phatthalung คณุสวุนยั กรษันยัรววิงศ ์
รพ.ควนขนุน Phatthalung คณุปาณดิา ศรยีวง 
ศนูยไ์ตเทยีมกรุงเทพภูเภต็ Phuket คณุรอฮานี บอซู,คณุสายไหม จนัทว ี
รพ.วชริะภูเกต็ Phuket คณุสจุติต ์แสนมงคล,คณุสนุนัท ์บุญนิธ ิ
รพ.สริโิรจน์ Phuket คณุอุบล  ไฉไลพนัธุ,์คณุกิง่ชบา คงวดัใหม ่
รพ.องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัภูเกต็ Phuket คณุศุภกาญจน์  หลัหนิ,คณุสดใส นิรดัรว์โิรจน์ 
คลนิิกไตเทยีมภูเกต็ Phuket คณุพทัรยิา คาํพามา 
ศนูยไ์ตเทยีมเทศบาลตําบลวชิติ Phuket คณุอรชร หมดัจารุ 
รพ.ระนอง  Ranong คณุพมิพล์กัษ์ อยูค่ชลกัษณ์,คณุอรวภิา ป่ินกาํจร 
แพทยก์มัพล-แพทยท์ศัน์วรรณ ค.เวชกรรมเฉพาะทาง Ranong คณุพมิพล์กัษ์ อยูค่ชลกัษณ์,คณุวาสนา สทิธฤิทธิ ์
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  PARTICIPATING HAEMODIALYSIS CENTERS 2013 

Southern part : 

CenterName Province Coordinator 

รพ.สตูล Satun คณุละอองฝน หอประยรู,คณุปราณ ีจนัทรวงศกุ์ล(PD) 
รพ.กรงุเทพ-หาดใหญ่ Songkhla คณุพรประภทัร เพรชนิล 
รพ.ราษฎรย์นิด ี Songkhla คณุจติรา วชริพเิวฐ 
รพ.สงขลานครนิทร ์ Songkhla คณุบวับุษยา ดชี ู
รพ.มติรภาพสามคัค ี Songkhla คณุพรคนึง กลมศร ี
รพ.สงขลา Songkhla คณุปณัาราชน์ แกว้ใจจง,คณุนวรตัน์ รกัชาต ิ
รพ.ศคิรนิทร-์หาดใหญ่ Songkhla คณุพรชนินทร ์กมลศร ี
รพ.หาดใหญ่ Songkhla คณุนิโลบล ไทรงาม,คณุเขมณฎัฐ ์กองคดิ 
คา่ยเสนาณรงค ์หาดใหญ่ Songkhla คณุจริวฒัน์ ป่ินชมุพร 
บ.ศนูยไ์ตเทยีมหาดใหญ่ Songkhla คณุเขมณฎัฐ ์กองคดิ,คณุสมถวลิ เกยีรตวิชัรชยั 
รพ.เมอืงสงขลา Songkhla คณุปณัาวฒัน์ แกว้ใจจง,คณุกาญจนา เกตุแกว้ 
รพ.ระโนด Songkhla คณุอรอุมา ทองสวสัดิ ์
รพ.สรุาษฎรธ์านี Suratthani คณุทศันา นิลพฒัน์,คณุจรรยา ขาํแกว้ 
รพ.ทกัษณิ Suratthani คณุจุไร เดอืนวรีะเดช 
รพ.คา่ยวภิาวดรีงัสติ Suratthani คณุฝากขวญั  หนูในน้ํา 
รพ.ไทยอนิเตอรเ์นชัน่แนล Suratthani คณุสชุาต ิธติวิรรณะ 
รพ.กรงุเทพ - สมยุ Suratthani คณุกญัวรา หมาดหมดั 
รพ.เกาะสมยุ Suratthani คณุปรณิฏา บุญเกษม 
รพ.ตรงั Trang คณุโสภา บุญมณปีระเสรฐิ 
รพ.ตรงั รวมแพทย ์ Trang คณุสริาวลัย ์ขวญัหวาน 
รพ.วฒันแพทย ์ตรงั Trang คณุจริภรณ์ ประเทพ,คณุศริกุิล นุชติศริภิทัรา 
รพ.เบตง Yala คณุวารนิ ฟ้าอรุณ 
รพ.ยะลา Yala คณุชมเพลนิ พรมจนิดา,คณุเนตรธนา สนัตริตัน์ 
รพ.สโิรรส Yala คณุอานนท ์บุญเยีย่ม 
รพ.สง่เสรมิสขุภาพ ศนูยอ์นามยั 12 Yala คณุสจุาร ีพรหมทอง 
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