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การเงิน
-  รายรับจากค่ารักษาพยาบาล, เงินบริจาค

-  รายจ่าย

กองทุน
-  มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

-  กองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำาเนิด 

 บริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-  The Smile Train Treatment Grant

  การสร้างคุณค่าให้ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการ 

 แต่กำาเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พันธกิจ
-  เป็นสถาบันที่ดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ แบบ 

 สหวิทยาการ ในระดับชั้นนำาของประเทศ และภูมิภาค

เป้าหมาย 
1. เป็นแหล่งความรู้และสร้างองค์ความรู้ เพื่อศึกษาการทำางานให้ 

 บริการผู้ป่วย ปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างเป็นสหวิทยาการ และ 

 ตอ่เนือ่งเปน็ระยะเวลานานสำาหรบั แพทย ์ทนัตแพทย ์และบคุลากร 

 ที่เกี่ยวข้อง 

2. ใหบ้ริการผูป้ว่ยปากแหวง่ เพดานโหว ่อยา่งมคีณุภาพทกุระดบั จนถงึ 

 ขั้นตติยภูมิ

3. สร้างและส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับระดับ 

 นานาชาติ

4. เป็นผู้นำาระบบคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการรักษา 

 พยาบาล เป็น Excellent Center

5. ชี้นำาสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ มารับการดูแลรักษา 

 อย่างเป็นสหวิทยาการ

- กลยุทธ์ในการเพิ่มผลงาน       -  กลยุทธ์ในการพัฒนาการเจริญเติบโตของสถาบัน
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- ผู้ป่วยและญาติได้รับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ เพื่อการรักษาที่ครบถ้วนและติดตามผลการรักษาเป็นเวลานาน

- บิดามารดา ครอบครัวผู้ป่วย ตลอดจนประชาชนได้รับความรู้เรื่องโรค การดูแลรักษาผู้ป่วย ให้ความสำาคัญว่า ผู้ป่วยจำาเป็นต้องได้รับ 

 การรักษา

- ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

- ค่ารักษาที่เหมาะสม รวมถึงการช่วยเหลือจากกองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำาเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม
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สร้างความเป็นเลิศ 

ในวิชาชีพ
- มีคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง  

 เพดานโหว่

- ดูแลรักษาผู้ป่วยแบบ 

 สหวิทยาการ ติดตามอย่าง 

 สมำ่าเสมอจนโตเป็นหนุ่ม

 เป็นสาว

-   ลงทะเบียนผู้ป่วย

- จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยและ 

 นำามาใช้ประโยชน์ในด้าน 

 >   การเรียนการสอน

  >   พัฒนาการบริการ

 >   การทำาวิจัย

- รักษาผู้ป่วยจนถึงขั้น 

 ตติยภูมิ

- สร้าง care map, CPG

- สุ่มตรวจเวชระเบียนผู้ป่วย 

 เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 

 ตามมาตรฐานวิชาชีพ

สร้างคุณค่า 

จากผู้ป่วย/ญาติ
- ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากทีม

 สหวิทยาการ

- ลงทะเบียนผู้ป่วย และ 

 ติดตามการรักษาสมำ่าเสมอ 

 เป็นเวลานานจนเป็นหนุ่ม

 เป็นสาว

- ติดตามผู้ป่วยให้มารับการ 

 ตรวจรักษา

- สนับสนุนค่าเดินทางและ 

 เงินยังชีพ ขณะมารับการ 

 ตรวจที่ศูนย์ฯ แก่ผู้ยากไร้

- ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

 แก่ผู้ป่วยยากไร้

- การเพิ่มคุณภาพในการ 

 บริการผู้ป่วย

นวัตกรรม

- จัดการประชุมประจำาปีของ 

 ศูนย์ฯ

- จัดหัวข้อเสวนาสำาหรับทีมงาน 

 ทุกเดือน

- สร้างเครือข่ายกับ สาธารณสุข 

 จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลศูนย์   

 โรงพยาบาลจังหวัด   

 โรงพยาบาลชุมชน ในการ 

 สนับสนุนและมีส่วนร่วม 

 ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 

 ปากแหว่ง เพดานโหว่ 

 อย่างเป็นสหวิทยาการและ 

 ขยายเครือข่ายไปจังหวัด 

 รอบข้าง

- สร้างเครือข่ายกับโครงการ 

 ดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง  

 เพดานโหว่ พิการแต่กำาเนิด 

 บริเวณศีรษะ ใบหน้าแบบ 

 สหวิทยาการ มหาวิทยาลัย 

 ขอนแก่น, The Smile Train,  

 โรงพยาบาลศิริราช    

 มหาวิทยาลัย   

 มหิดล, จุฬาลงกรณ์  

 มหาวิทยาลัย เป็นต้น

เกณฑ์ข้อกำาหนด + สังคม

- การทำารายงานประจำาปี 

 ของศูนย์ฯ

- การประกันคุณภาพโดยใช้  

 QA, CQI, HA, TQA

- การทำา Utilization Review   

- การทำา Knowledge  

 Management

- การประชาสัมพันธ์

- การรับบริจาค



28
มุม

มอ
งด

้าน
กา

รเ
รีย

นร
ู้แล

ะก
าร

พัฒ
นา

บุคลากร
(แพทย์, ทันตแพทย์, นักอรรถบำาบัด, 

โสตสัมผัส, นักสังคมสงเคราะห์, 

พยาบาลและเลขานุการ)

- มีประสบการณ์ สามารถทำางาน

 ร่วมกันเป็นทีมสหวิทยาการ

- ทำางานอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

 วิชาชีพ

- มีการเรียนรู้ และการจัดการความรู้

 มาประยุกต์ใช้กับงานประจำา

- สร้างคุณค่าให้สมาชิกเห็นความสำาคัญ 

 ของงานแต่ละสาขาอย่างเท่าเทียมกัน

- สามารถเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ 

 และสร้างทีมงานทดแทนได้

ระบบข้อมูล
- มีระบบข้อมูล (Access)

- มีการลงทะเบียนผู้ป่วย

- มีการนำาข้อมูลมาวิเคราะห์

- นำาข้อมูลไปใช้ในการทำาวิจัย นำาเสนอใน 

 การประชุม ทำารายงานประจำาปี รายงาน 

 ต่อแหล่งทุน ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ และ 

 การขอทุนสนับสนุนเพิ่มเติม ตลอดจน 

 ติดตามผู้ป่วยเพื่อมารับการดูแลรักษา 

 ต่อเนื่อง ที่คลินิกผู้ป่วย ปากแหว่ง  

 เพดานโหว่

- ทำา website ของศูนย์ฯ

องค์กร
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร เน้นความสำาคัญ 

 ของงานแต่ละสาขาอย่างเท่าเทียมกัน ให้มี 

 การทำางานร่วมกันเป็นทีมสหวิทยาการ

- สร้างความเป็นผู้นำาในแต่ละบทบาท 

 ของตน

- ปรับทิศทางให้สมาชิกมีแนวคิด แนวทาง 

 ในการรักษาผู้ป่วยไปในทิศทางเดียวกัน  

 สนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยใช้ 

 ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

- เป็นทีมงานแห่งการเรียนรู้

- มีการทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

 และสัมฤทธิ์ผลโดยมีผู้ประสานงานที่ดี  

 (Cases manager, coordinator)

- สมาชิกในทีมงาน มีความพึงพอใจ 

 และมีความสุขในการทำางาน
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ปี พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

จำานวน (ครั้ง) 162 262 353 299 241 312 377 468 512 520

ตารางที่ 1  จำานวนครั้งที่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ มาเข้ารับการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก
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ตารางที่ 2  จำานวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่มาเข้ารับการตรวจรักษา ที่คลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ 

ปี พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

จำานวน (คน) 31 41 70 102 95 117 146 170 197 214

จำานวน (คน)

ปี
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ปี พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

จำานวน (คน) 32 46 59 47 50 42 70 77 89 75

ตารางที่ 3   จำานวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่มาเข้ารับการผ่าตัด

จำานวน (คน)

ปี
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Cleft lip/palate and facial cleft surgery in the year 2011,Songkhla-nagarind Hospital, PSU-Cleft Center

Primary surgery (62 surgeries)
 Primary Lip/Nose Unilateral Repair (partial or complete)          
 Primary Lip/Nose Bilateral Repair (partial or complete)              
 Primary Cleft Palate Repair                          
 Myringotomy with PE tube insertion                 
 Alveolar Bone Graft        
 Other: Primary repair facial Cleft No.7 Right     
       
Secondary surgery (21 surgeries)
 Secondary Cleft Palate (velopharyngeal) Repair               
 Lip/Nose Revision                 
 Fistular Repair        
 Lengthening columella       
 Nose reconstruction      
 Rhinoplasty with dermal fat graft      
 Scar revision        
 Maxillary osteotomy      
                
                                       Total                 

Remark
 * Total = 75 cases
    6 cases  =  Palatoplasty  and Myringotomy with PE tubes insertion
    2 cases  =  Palatoplasty and Lip/Nose revision

19 
7 

27 
8
- 
1

-
17
2
2
-
-
-
-

83
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ปี 2554 รายการ  รายรับ  รายจ่าย 

เดือน วันที่

ม.ค. เงินจากกองทุนศูนย์ฯ ยกยอดจากปี พ.ศ. 2553  665,302.78 

10 ได้รับเงินบริจาค จากคุณเสฎฐภัค ศิริสุพงศ์  300.00 

11 ได้รับเงินบริจาค จากด.ช.กันติธร อินรัสพงศ์  300.00 

25 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ม.ค.54

ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจำาเดือน ม.ค.54

 3,000.00 

 9,482.00 

31 ค่าจัดทำาและจัดส่ง ส.ค.ส.2554  5,527.00 

ก.พ. 9 ค่ากิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วย ปี 2554  25,211.75 

11 ได้รับเงินบริจาค จากนพ.วิชัย ชี้เจริญ  200.00 

22 ได้รับเงินบริจาค จากนายผล ศิริสกุล  1,000.00 

28 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.พ.54

ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจำาเดือน ก.พ.54

 2,100.00 

 8,120.00 

ยอดยกไป 667,102.78 53,440.75
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ปี 2554 รายการ  รายรับ  รายจ่าย 

เดือน วันที่

ยอดยกมา 667,102.78 53,440.75

มี.ค. 10 ค่าใช้จ่ายประชุมวิชาการคุณศิริจันทร์ แก้วสนิท  9,354.00 

21 ได้รับเงินบริจาค จากนพ.วิชัย ชี้เจริญ  200.00 

เม.ย. 1 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา มี.ค.54

ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจำาเดือน มี.ค.54

 600.00 

 10,438.80 

12 ได้รับเงินบริจาค จากนพ.วิชัย ชี้เจริญ  200.00 

พ.ค. 30 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา เม.ย.54

ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจำาเดือน เม.ย.54

ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา พ.ค.54

ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจำาเดือน พ.ค.54

 1,500.00 

 7,793.00 

 3,000.00 

 6,679.60 

มิ.ย. 7 ค่าตอบแทน Case Manager (100 ราย)

ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม TCCA นางศิริจันทร์ แก้วสนิท

 50,000.00 

 6,405.00 

24 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม TCCA นางมาริษา โพธิ์จุไร

ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุม TCCA ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล

 6,000.00 

 4,400.00 

ก.ค. 1 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา มิ.ย. 54

ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจำาเดือน มิ.ย. 54

 2,100.00 

 9,368.00 

ยอดยกไป  667,502.78 159,611.15 
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ปี 2554 รายการ  รายรับ  รายจ่าย 

เดือน วันที่

ยอดยกมา  667,502.78  159,611.15 

ก.ค. 5 ค่ารักษาพยาบาล HN.1651373 ด.ญ.(ชาวพม่า)  17,727.00 

11 ได้รับเงินบริจาค จากคุณภัทรวรรณ กัลชาญพิเศษ  1,500.00 

19 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา HN.1651373 

ด.ญ. (ชาวพม่า)

 1,500.00 

ส.ค. 2 ได้รับเงินบริจาค จากนพ.วิชัย ชี้เจริญ  200.00 

10 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.ค. 54

ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจำาเดือน ก.ค. 54

 4,200.00 

 5,979.40 

27 ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ ชี้เจริญ เดือน มิ.ย-ก.ค.54  9,000.00 

ก.ย. 7 ได้รับเงินบริจาค จากนายวิจิตร ลิ่มอุสันโน  1,000.00 

15 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ส.ค. 54

ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจำาเดือน ส.ค. 54

 1,500.00 

 9,206.60 

22 ค่าใช้จ่ายทำารายงานประจำาปี 2553

ค่าใช้จ่ายเดินทางมาพบแพทย์ ด.ญ.ณัฐริกา ไกรสิงห์สม

 34,250.00 

 1,000.00 

28 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.ย. 54

ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจำาเดือน ก.ย. 54

ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ ชี้เจริญ เดือน ส.ค.-ก.ย. 54

 2,700.00 

 9,344.00 

 1,200.00 

ยอดยกไป 670,202.78 255,422.15
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ปี 2554 รายการ  รายรับ  รายจ่าย 

เดือน วันที่

ยอดยกมา 670,202.78 255,422.15

พ.ย. 1 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ต.ค. 54

ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจำาเดือน ต.ค. 54

 1,500.00 

 8,442.60 

2 ได้รับเงินบริจาค จากนายเทียน บัวทอง

ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ ชี้เจริญ เดือน ต.ค. 54

 500.00  600.00 

9 ได้รับเงินบริจาค จากนายมนูญ สุวรรณวิจิตร

ได้รับเงินบริจาค จากนายนคร ตันติเสวี

 10,000.00 

 5,000.00 

28 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา พ.ย. 54

ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจำาเดือน พ.ย. 54

ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ ชี้เจริญ เดือน พ.ย. 54

ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ ชี้เจริญ เดือน ส.ค-ต.ค.54

ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ ชี้เจริญ เดือน พ.ย.54

 1,800.00 

 5,704.40 

 600.00 

 18,000.00 

 6,000.00 

ยอดยกไป 685,702.78 311,333.75
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ปี 2554 รายการ  รายรับ  รายจ่าย 

เดือน วันที่

ยอดยกมา 685,702.78 311,333.75

ธ.ค. 8 ได้รับเงินบริจาค จากน.ส.ปณิธิดา เบญจพล  500.00 

19 ได้รับเงินบริจาค จากนพ.วิชัย ชี้เจริญ  200.00 

21 โครงการ Operation Smile & Dtac  300,000.00 

28 ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ธ.ค. 54  600.00 

ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ธ.ค.54  6,000.00 

รวมทั้งสิ้น  986,402.78  317,933.15 

ยอดเงินคงเหลือ  668,469.63 
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ลำาดับ รายการ  จำานวน (คน) จำานวน (ครอบครัว) จำานวนเงิน (บาท)

1 เดือนมกราคม 2554 14 13 9,482.00

2 เดือนกุมภาพันธ์ 2554 11 11 8,120.00

3 เดือนมีนาคม 2554 14 14 10,438.80

4 เดือนเมษายน 2554 9 9  7,793.00

5 เดือนพฤษภาคม 2554 8 8  6,679.60

6 เดือนมิถุนายน 2554 13 13  9,368.00

7 เดือนกรกฎาคม 2554 7 7  5,979.40

8 เดือนสิงหาคม 2554 13 13  9,206.60

9 เดือนกันยายน 2554 13 13  9,344.00

10 เดือนตุลาคม 2554 12 11  8,442.60
11 เดือนพฤศจิกายน 2554 7 7  5,704.40

12 เดือนธันวาคม 2554 10 9  7,546.16

รวมทั้งสิ้น 131 128 98,104.56
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ค่าใช้จ่ายและจำานวนผู้เดินทางมาติดตามผลการรักษาที่ Cleft Clinic
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดตามผลการรักษาของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ได้จากกองทุนศูนย์ผู้ป่วยปาก

แหว่ง เพดานโหว่ฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายและจำานวนผู้เดินทางมาติดตามผลการรักษาจริง ในปี 2554 ดังนี้

ลำาดับ รายการ  จำานวน (คน) จำานวน (ครอบครัว) จำานวนเงิน (บาท)

1 เดือนมกราคม 2554 10 10 3,000.00

2 เดือนกุมภาพันธ์ 2554 7 7 2,100.00

3 เดือนมีนาคม 2554 2 2 600.00

4 เดือนเมษายน 2554 5 5 1,500.00

5 เดือนพฤษภาคม 2554 10 10 3,000.00

6 เดือนมิถุนายน 2554 7 7 2,100.00

7 เดือนกรกฎาคม 2554 14 14 4,200.00

8 เดือนสิงหาคม 2554 5 5 1,500.00
9 เดือนกันยายน 2554 9 9 2,700.00
10 เดือนตุลาคม 2554 5 5 1,500.00
11 เดือนพฤศจิกายน 2554 6 6 1,800.00

12 เดือนธันวาคม 2554 6 6 1,800.00

รวมทั้งสิ้น 86 86 25,800.00
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กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ จำานวน  40 ราย ที่มีอายุตั้งแต่ 5-10 ปี และเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

โดยจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 กลุ่มที่ 1  คือ  กลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ 5 - 7 ปี

 กลุ่มที่ 2  คือ  กลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ 8 – 10 ปี

ตารางเวลาดำาเนินโครงการ
 วันเสาร์ที่ 8  มกราคม  2554  เวลา 12.00 – 15.00 น.

 เวลา 12.00 – 12.15 น.  ลงทะเบียน 

   12.15 – 13.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

   13.00 – 13.05 น.  ประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดงาน

   13.05 – 14.45 น.    กิจกรรม

   14.45 – 14.55 น.  แจกรางวัลและของขวัญ

   14.55 – 15.00 น.  ประธานกล่าวปิดงาน

วิธีการดำาเนินโครงการ

กิจกรรม
พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. ร่างโครงการและจัดประชุม

2. วางแผนการดำาเนินงาน

3. ดำาเนินงานและติดต่อประสานงาน

4. ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ

5. ปฏิบัติงานตามโครงการ 
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 7.  เบ็ดเตล็ด (ค่ารถโดยสาร)      600.00 บาท

       รวมทั้งสิ้น              25,211.75 บาท

       (สองหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

ผลจากแบบประเมินได้รับคำาตอบมาจำานวน 20 คน มีผลสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนี้

หัวข้อ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
1.  สถานที่จัดงาน

2.  อาหารและเครื่องดื่ม

3.  ความเหมาะสมของระยะเวลา

4.  กิจกรรม วาดภาพ ระบายสี

5.  กิจกรรม เล่นเกม

6.  กิจกรรม แนะนำาตนเอง

7.  กิจกรรม เล่าเรื่องด้วยภาพ

8.  ของรางวัลและของที่ระลึก

55
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-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-
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      9. ถ้ามีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ส่วนใหญ่สนใจที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์ฯ ได้ในครั้งต่อไป  

 10. วันและเวลาที่สะดวกมาร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่สะดวกวันเสาร์-อาทิตย์   

 11. กิจกรรมที่อยากให้จัดในครั้งต่อไป โดยส่วนใหญ่อยากให้จัดกิจกรรมร้องเพลงและเต้น ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ เช่น  

เก้าอี้ดนตรี, เยียบลูกโป่ง, เป่าแป้ง, ประกวดเล่านิทาน และอยากให้เพิ่มกิจกรรมเล่นเกมส์ให้มากขึ้น 

 12. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ารูปแบบที่จัดมาเหมาะสมอยู่แล้ว และมีข้อเสนออื่น เช่น ควรจัดให้เด็กทุกคน

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเท่า ๆ กันทุกคน, สถานที่ควรกว้างกว่านี้ และของรางวัลในแต่ละฐานควรมีทุกฐานและต้องมีเพิ่มขึ้น



83

ภาค
ผนวก
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ลำาดับ เดือน HN ชื่อ-สกุล เพศ การวินิจฉัย

1 10-01-2554 1541531 ด.ช. รฐนนท์  ลัภบุญ ชาย Cleft soft palate

2 10-01-2554 1609472 ด.ญ. ซันฟาน่า  แอหลี หญิง Complete cleft lip and alveolar cleft Lt. 
side

3 10-01-2554 1427884 ด.ช. ชิตวร  จำาปา ชาย Complete Cleft lip (Lt.) and Incomplete 
alveolar cleft (Lt.) Incomplete cleft palate

4 10-01-2554 1554238 ด.ช. ภูริณัฐ  อนันต์ถาวร ชาย Complete, bilateral cleft lip and cleft 
palate

5 10-01-2554 1546407 ด.ช. อธิภัทร  แสงดี ชาย Cleft of secondary palate

6 10-01-2554 1330041 ด.ช. กันติธร  อินริสพงศ์ ชาย Incomplete cleft Lip ,right, unilateral

7 10-01-2554 1547025 ด.ญ. ธนัญญา  คงเทพ หญิง Complete cleft lip and cleft palate (right)

8 10-01-2554 1202555 ด.ช. พีรพล  คำาจันทร์ ชาย Cleft hard and soft lip/palate,left and 
bialteral som complete

9 10-01-2554 1180112 ด.ญ. ฝนฤดี  เสริมสกุลชาติ หญิง Complete Cleft hard palate with cleft 
lip,right
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ลำาดับ เดือน HN ชื่อ-สกุล เพศ การวินิจฉัย

10 10-01-2554 1522947 ด.ญ. ระพิพัช  เอี่ยมศิริ หญิง Bilateral, Cleft lip and cleft palate

11 10-01-2554 1505383 ด.ญ. จรัสระวี  เผดิมผล หญิง Incomplete cleft lip (Rt)

12 10-01-2554 0979214 ด.ช. ดรงค์กร  จรุงกิจสิทธิกุล ชาย Complete cleft lip and cleft palate right

13 10-01-2554 1449740 ด.ญ. วนัชพร  สุวรรณจินดา หญิง Unilateral complete cleft lip and cleft 
palate left.

14 10-01-2554 1448254 ด.ช. สุทธิภัทร  สิทธิมาก ชาย Incomplete cleft lip unilateral Lt.

15 10-01-2554 1635085 ด.ช. เจตนิพันธ์  พรหมทอง ชาย Rt. unilateral cleft lip and cleft palate

16 10-01-2554 1489802 ด.ญ. ซัซวาน วาโยสัน หญิง Cleft of secondary palate

17 10-01-2554 0845492 ด.ช. วสณพงศ์  เมืองด้วง ชาย Bilateral, completer cleft lip and cleft 
palate

18 10-01-2554 1266463 ด.ญ. จีรนันท์  เผดิมผล หญิง Incomplete cleft lip,right

19 10-01-2554 1623365 ด.ช. ภูมิพัฒน์  กรรัศมีโชติ ชาย Unilateral incomplete cleft lip left side, 
no cleft palate

20 10-01-2554 1285783 ด.ช. ฐิติศักดิ์  ก้วนเผ่า ชาย Complete cleft lip/palate , left

21 10-01-2554 1682005 ด.ญ. รักษินา  ไชยเต็ม หญิง Complete left cleft lip and alveolar cleft

22 14-02-2554 1212193 ด.ญ. สิรีธร  นาควิโรจน์ หญิง Cleft of secondary palate

23 14-02-2554 1642511 ด.ญ. เพ็ญพักตร์  รอดนิรภัย หญิง Complete cleft lip and cleft palate left + 
Materanal G2P1

24 14-02-2554 1297045 ด.ญ. อทิตา  จอมสุริยะ หญิง Cleft of secondary palate

25 14-02-2554 0913730 ด.ญ. พัชริดา  แก้วมณีย์ หญิง Incomplete cleft lip-right side and 
microform left cleft lip
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ลำาดับ เดือน HN ชื่อ-สกุล เพศ การวินิจฉัย

26 14-02-2554 1141035 ด.ช. ศราวุฒิ  ยะมาย ชาย Cleft lip unilateral (ตรงกลาง), incompleate 
Cleft lip, right and incomplete alveolar 
cleft.

27 14-02-2554 0683743 ด.ญ. กัญญารัตน์  วงศ์ขวัญจิตร หญิง Cleft palate, unspecified, bilateral.

28 14-02-2554 1513511 น.ส. ปิยรัตน์  ขจีจิตร์ หญิง Cleft of secondary palate

29 14-02-2554 1494154 ด.ช. มุสลิม  แลบา ชาย Unilateral complete cleft lip and cleft 
palate (Rt.)

30 14-02-2554 1372491 ด.ญ. ณฐมน  จงไกรจักร หญิง cleft of secondary palate, micronathia

31 14-02-2554 0459576 นาย พงศธร  พลแก้ว ชาย Complete cleft lip/palate (bilateral) 
Left.,Velopharyngeal valve incompetent

32 14-02-2554 1150028 ด.ช. ธนาวัฒน์  ช่อเพ็ชร ชาย Complete clefe lip and palate, left

33 14-02-2554 1500392 ด.ญ. กัญญาพัชร  ทองคำา หญิง Complete cleft lip and cleft palate (Lt.)

34 14-02-2554 1420693 ด.ญ. วันวิสาข์  ณ เวชรินทร์ หญิง Cleft of secondary palate with Lt. 
microtia.

35 14-02-2554 1688776 ด.ญ. วรัญญา  ทองสอน หญิง Cleft of secondary palate and Delayed 
milestone

36 14-02-2554 1335803 ด.ช. อายุวัต  จุลมณีโชติ ชาย Incomplete cleft palate, Piere robin 
syndrome

37 14-02-2554 1658079 ด.ญ. สุภาวดี  ทองเที่ยง หญิง Cleft hard palate, unilateral

38 14-02-2554 1635929 ด.ญ. ณภัทร  ศิริธีราลักษณ์ หญิง Cleft soft palate + Numan syndrome

39 14-02-2554 1638225 ด.ญ. วาสนา  หวันสู หญิง Incomplete cleft lip and alveolar cleft left

40 14-03-2554 1244859 ด.ญ. มัสดา  มนตรี หญิง Cleft of secondary palate
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ลำาดับ เดือน HN ชื่อ-สกุล เพศ การวินิจฉัย

41 14-03-2554 1655589 ด.ช. เมธพนธ์  ทิพยุทธ ชาย Complete cleft lip and cleft palate (left)

42 14-03-2554 1308429 ด.ช. ผไท พิณนุรุต ชาย Cleft of secondary palate

43 14-03-2554 1395454 ด.ญ. วิลาสินี  ส่องช่วย หญิง Complete cleft lip and palate alveola 
cleft, cleft lip nose

44 14-03-2554 1285598 ด.ช. บุษรินทร์  ฤทธิ์โต ชาย Incomplete unilateral cleft lip (Lt)

45 14-03-2554 1157761 ด.ช. ชนกันต์  มงคลหล้า ชาย Cleft of secondary palate

46 14-03-2554 1598030 ด.ช. ธนกฤต  จันทร์เทพ ชาย Complete cleft lip and cleft palate left

47 14-03-2554 0975562 ด.ญ. เด่นดาว  หมื่นสังข์ หญิง Pierre Robin syndrome with bilateral 
incomplete cleft palate

48 14-03-2554 1639389 ด.ช. ณชพล  ทิววัฒน์ปกรณ์ ชาย Unilateral cleft lip and alveolar cleft left

49 14-03-2554 1638395 ด.ญ. นำ้าใจ  วงศ์พานิช หญิง Lt. cleft lip and alveolar cleft, Facial cleft 
Rt.

50 14-03-2554 1430681 ด.ช. ณัฐรัชต์  เทพขจร ชาย Bilateral complete cleft lips and cleft 
palate on obturator

51 14-03-2554 1483089 ด.ช. สรวิชญ์  จุ้งลก ชาย Cleft of secondary palate

52 14-03-2554 1539552 ด.ช. อารีฟ  หะยีมะสัน ชาย Complete cleft lip and cleft palate left

53 14-03-2554 1141611 ด.ญ. ประติมา  บุญช่วย หญิง Complete bilateral cleft lip and cleft 
palate

54 14-03-2554 1127245 ด.ช. ภูริย์  สุขสุรัตน์ ชาย Bilateral complete cleft lip and cleft hard 
palate.

55 14-03-2554 1182067 ด.ช. เพชร  จันทนะ ชาย Incomplete cleft lip,right
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56 11-04-2554 0681213 นาย พิพัฒน์  จงจิตร ชาย Bilateral incomplete cleft lips, no cleft 
palate

57 11-04-2554 1615681 ดญ. ต่วนนุรอัยนามาเรียม หะยี
นาแ

หญิง Bilateral cleft lip and cleft palate

58 11-04-2554 1156199 ด.ญ. ปฐมาวดี  โพธิปฐม หญิง Bilateral, cleft of secondary palate

59 11-04-2554 1468029 ด.ญ. ธวัลรัตน์  มีศรี หญิง Complete Cleft lip and cleft palate

60 11-04-2554 1254014 ด.ญ. ณัฐชนิกานต์  เฉลิมวรรณ
พงศ

หญิง Bilateral, complete cleft lip and cleft 
palate.

61 11-04-2554 1006350 ด.ช. วชิระพันธ์  ราชเล็ก ชาย Incomplete cleft lip left

62 11-04-2554 1346337 น.ส. พิชิยา  อะรี หญิง Left unilateral cleft lip and palate and lip 
nose deformity

63 11-04-2554 1148457 ด.ญ. สุชาวดี  ขาวนวล หญิง Complete cleft lip left , and alveolar cleft 
Micrognathia.

64 11-04-2554 0356854 น.ส. ขวัญนภา  จันจีน หญิง Complete cleft lip/palate left

65 11-04-2554 1547365 ด.ช. ญาณพล  น้อยจีน ชาย Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palate right.

66 11-04-2554 1654520 ด.ช. เปรมศักดิ์  อินญายารยศ ชาย Unilataral Rt. Cleft lip and alveolar cleft

67 11-04-2554 0372213 น.ส. นูรีซัน  มะลี หญิง Cleft lip and Cleft palate

68 11-04-2554 0739866 ด.ช. วิทวัส  นนทสิทธิ์ ชาย Cleft lip and cleft palate (left)

69 11-04-2554 1600286 ด.ญ. มนเฑียร  อายุยืน หญิง Cleft lip, unilateral left and alveolare cleft

70 09-05-2554 1369511 ด.ญ. เมธพร  มณีรัตน์ หญิง Cleft palate, unspecified, bilateral

71 09-05-2554 1179150 ด.ญ. โศภาวดี  ชิตชลธาร หญิง Complete cleft lip/palate,left
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72 09-05-2554 1040106 ด.ช. ธนกฤต  วั่นเส้ง ชาย Unilateral complete cleft lip and cleft 
palate right.

73 09-05-2554 1615571 ด.ญ. จุฑาภรณ์  ขุนทอง หญิง Cleft of secondary palate

74 09-05-2554 1474609 ด.ญ. วรรณนิสา  สุระเสณี หญิง Cleft of secondary palate

75 09-05-2554 1627013 ด.ญ. ตัสมียา  มะแตหะ หญิง Incomplete Rt. cleft lip and alveolar cleft

76 09-05-2554 0693819 ด.ญ. พัชนี  ศรีอนันต์ หญิง Bilaeral cleft lip and palate

77 09-05-2554 1598876 ด.ญ. อันดา  อ่อนวิเศษ หญิง Submucous cleft palate

78 09-05-2554 1639065 ด.ญ. ปวริศา  ดิลกวราห์กุล หญิง Cleft soft palate

79 09-05-2554 1603171 ด.ญ. อโณทัย  ชนะชัย หญิง Unilateral, Cleft hard palate with cleft soft 
palate.

80 09-05-2554 1146254 ด.ช. ภานุพันธ์  ชูเกื้อ ชาย Complete cleft lip and cleft palate right

81 09-05-2554 0629787 น.ส. วิไลวรรณ  ชิตชลธาร หญิง Bliateral, cleft lip and cleft palate

82 09-05-2554 1531789 นาย ซอลาห์  จูอิ ชาย Bilateral cleft lip and cleft palate

83 09-05-2554 1286664 ด.ญ. พิมพ์ตะวัน  มะเดื่อ หญิง Incomplete cleft lip Lt., Complete cleft lip 
Rt., No alveolar cleft, Cleft of secondary 
palate

84 09-05-2554 1051006 ด.ญ. ปีย์รดา  ศิลปะกันตัง หญิง Complete cleft lip, alveolar and palate, 
left

85 09-05-2554 1385877 ด.ช. วชิรวิทย์  แก้วดารา หญิง Cleft  of secondary palate.

86 09-05-2554 0995341 ด.ญ. ธันย์ชนก  นามบุรี หญิง Incomplete cleft lip,left. Cleft of 
Secondary palate
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87 09-05-2554 1509616 ด.ช. วีระศักดิ์  คงเรือง ชาย Bilateral, complete cleft lip and cleft 
palate

88 13-06-2554 1426714 ด.ญ. ศิริวรรณ  พัฒสังวาล หญิง Submucous cleft palate

89 13-06-2554 1142027 ด.ช. สรายุทธ์  นาคสง ชาย Incomplete cleft lip, Left

90 13-06-2554 1413957 ด.ญ. มาดีนะย์  สันติวงศ์ หญิง Bilateral, complete cleft lip and cleft 
palate and Van der woude s syndrome

91 13-06-2554 1416301 ด.ญ. พุทธิชาต  ทองจันทร์แก้ว หญิง Compleat cleft lip and cleft palate Lt.

92 13-06-2554 1633335 ด.ช. มุสตากีม  กะลูแป ชาย Rt. incomplete cleft lip

93 13-06-2554 1678319 ด.ช. กฤตภาส  พรหมจันทร์ ชาย Bilateral complete cleft lip + cleft palate 
Rt. and incomplete cleft lip Lt.

94 13-06-2554 1137925 ด.ช. วัชราวุธ  ช่วงชิต ชาย Incomplete cleft lip with incomplete 
alveolar cleft (right), Slight notching and 
redundant upper lip (right)

95 13-06-2554 1678933 ด.ช. จิรันธนิน  เรืองณรงค์ ชาย Bilateral complete cleft lip and cleft 
palate

96 13-06-2554 1443120 ด.ช. คันธพัฒน์  ทองฤทธิ์ ชาย Cleft of secondary palate

97 13-06-2554 1679238 ด.ช. ภัคพล  ยุทธโกษา ชาย Complete cleft lip and alveolar cleft Rt. 
No cleft palate

98 13-06-2554 1346338 ด.ญ. นงลักษณ์  อิบู หญิง Complete cleft lip/palate left

99 13-06-2554 1556999 น.ส. แพรวนภา  มากสุข หญิง Complete cleft lip and cleft palate

100 13-06-2554 1089467 ด.ช. เฉลิมพล  จันทร์เพชร ชาย Bilateral, complete cleft lip and cleft 
palate right and incomplete cleft lip left.
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101 13-06-2554 1030647 ด.ช. ภคนันท์  แสงเรือง ชาย Unilateral cleft lip and cleft palate (left)

102 13-06-2554 1487009 ด.ช. ศิษธิโชค  จันทราทิตย์ ชาย Incomplete cleft lip Rt.

103 13-06-2554 1014044 ด.ญ. สุภาพร  กำาเหนิด หญิง Complete cleft lip/palate,left

104 13-06-2554 1183369 ด.ญ. เสาวลักษณ์  สวนแก้ว หญิง Cleft hard palate with cleft lip, bilateral

105 13-06-2554 1294733 ด.ช. ฮากีมมี  อูมา ชาย Complete, cleft palate with cleft lip, left

106 13-06-2554 1709736 ด.ญ. ชวิศา  พันนา หญิง Facial cleft No.7 right.

107 13-06-2554 1104990 ด.ญ. ชเนตติ  แสงเรือง หญิง Bilateral. complete cleft lip / palate

108 13-06-2554 1102497 ด.ช. เอื้อกานต์  ขวัญศรีสุทธิ์ ชาย Bilateral, complete cleft lip and cleft 
palate.

109 11-07-2554 1635469 ด.ช. ชัยภัทร  อิทนาม ชาย Complete cleft lip and cleft palate (left)

110 11-07-2554 1714830 ด.ญ.ชนกานต์  สมบัติบุญ หญิง Bilateral, complete cleft lip and cleft 
palate

111 11-07-2554 1580473 ด.ช. ธีระวัฒน์  บุญชัย ชาย Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palate left.

112 11-07-2554 1556308 ด.ญ. หทัยชนก  รอดผล หญิง Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palate left.

113 11-07-2554 1217384 ด.ญ. ณิชานาฏ  วุ่นจินา หญิง Cleft soft palate, unilateral.

114 11-07-2554 1572316 ด.ญ. ชัญญา  โรจนกิจพงค์ หญิง Incomplete Rt. Cleft lip with cleft of 
secondary palate

115 11-07-2554 1615768 ด.ญ. ปริฉัตร  ไชยสาลี หญิง Cleft of secondary palate

116 11-07-2554 1453166 ด.ช. คมกริช  คล้ายด้วง ชาย Unilateral, incomplete cleft lip and 
alveolar cleft left.
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117 11-07-2554 1250363 ด.ช. อันซอรี  สันอี ชาย Unilataral, complete cleft lip and cleft 
palate left.

118 11-07-2554 1474760 ด.ช. กฤษฎา  ยงค์หนู ชาย Cleft soft palate

119 11-07-2554 1437256 ด.ช. รอมาน  ยาสารี หญิง Complete unilateral cleft lip and bilateral 
cleft palate

120 11-07-2554 1349110 ด.ช. บัสรอน  วาเต๊ะ ชาย Unilateral, complete cleft lip and alveolar 
cleft right.

121 11-07-2554 1376903 ด.ญ. กูนูรฮีดายะห์  ระยีแก หญิง Complete bilateral cleft lip and cleft 
palate

122 11-07-2554 1510487 ด.ญ. กัญญรัตน์ กำาเลิศกล้า หญิง Complete cleft lip and cleft palate right

123 11-07-2554 0520349 ด.ช. ธราเวช  คุปต์กาญจน์กูล ชาย Unilatarel, complete cleft lip and cleft 
palate left.

124 11-07-2554 1543001 ด.ญ. ฐิติวรรณ  ดิษฐทัสวรรณโณ หญิง Unilateral, incomplete cleft lip left.

125 11-07-2554 1245811 ด.ช. ภคิน  มณีรัตน์ ชาย Cleft lip and alveola cleft

126 11-07-2554 1621020 ด.ญ. กฤษหนา  จันทรัตน์ หญิง Unilateral, complete cleft lip and 
incomplete alveolar cleft left and cleft of 
secondary palate.

127 11-07-2554 0871422 ด.ญ. นลินี  ยอดแก้ว หญิง Complete cleft lip and cleft palate (Rt.)

128 11-07-2554 0901129 ด.ช. ฟาฮัด  บุญหยาด ชาย Complete cleft lip and cleft palate, Right

129 11-07-2554 1480036 ด.ช. ปิยะณัฐ  เอียดบางหยี ชาย Lt. unilateral cleft lip and cleft palate.

130 11-07-2554 1682440 ด.ช. กิติวัจน์  ทองรอด ชาย Complete cleft lip and alveolar cleft 
(Right)
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131 08-08-2554 1712157 ด.ช. นิมุสตอฟา  เลาะเมาะ ชาย Bilateral, complete cleft lip and cleft 
palate.

132 08-08-2554 1477452 ด.ช. เจตวีร์  สุดราม ชาย Unilateral, incomplete cleft lip right.

133 08-08-2554 1646998 ด.ช. บุญญา  วรรณทวี ชาย Complete cleft lip and cleft palate left

134 08-08-2554 1635929 ด.ญ. ณภัทร  ศิริธีราลักษณ์ หญิง Cleft soft palate + Numan syndrome

135 08-08-2554 1658079 ด.ญ. สุภาวดี  ทองเที่ยง หญิง Cleft hard palate, unilateral

136 08-08-2554 1337262 ด.ช. วชิรวิทย์ สัมปะชาโน ชาย Cleft hard and soft palate with cleft lip, 
bilateral

137 08-08-2554 1608831 ด.ญ. จันทนิภา  อ่อนวิเศษ หญิง Lt. cleft lip and alveolar cleft, No cleft 
palate

138 08-08-2554 1636719 ด.ญ. ณัฐกมล  กลิ่นมาลา หญิง Cleft of secondary palate

139 08-08-2554 1575770 ด.ช. กุมุท  โกมลตรี ชาย Cleft of secondary palate

140 08-08-2554 1350628 ด.ช. เมธี  ประสาร ชาย Case cleft lip with complete cleft palate

141 08-08-2554 1125270 ด.ญ. ปานิสรา  สุชาติพงษ์ หญิง complete bilateral cleft lip and cleft 
palate

142 08-08-2554 1182022 ด.ญ. มาริยะห์  เหมโบ๊ะ หญิง Complete cleft lip,incomplete alveolar 
cleft,left

143 08-08-2554 1487501 ด.ญ. นันธมน  นาสสุวรรณ์ หญิง Bilateral, complete cleft lip and cleft 
palate

144 08-08-2554 1345554 ด.ช. ประสิทธิ์  วรรณา ชาย Cleft soft palate

145 08-08-2554 1510320 ด.ช. อับดุลบาซีด  บินดุเหล็ม ชาย Cleft of secondary palate

146 08-08-2554 1200217 ด.ช. ศุภวัฒน์  หวังสวัสดิ์ ชาย Cleft hard and soft palate with cleft lip, 
unilateral,left

147 08-08-2554 1612058 ด.ช. ซุลกีฟลี  กรูแป ชาย Cleft of secondary palate
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148 08-08-2554 1560053 ด.ญ. ณิชาวีร์  ฉีดเกตุ หญิง Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palate Rt.

149 12-09-2554 1616939 ด.ญ. นันทวดี  คำาทอง หญิง Cleft of secondary palate.

150 12-09-2554 1453976 ด.ช. รชต  วงแดง ชาย Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palate left.

151 12-09-2554 1625406 ด.ญ. ณัฐภัทร  หนูเพชร หญิง Unilateral, incomplete cleft lip left.

152 12-09-2554 1486862 ด.ญ. อาริสา  จันทร์เกตุ หญิง Unilateral, complete cleft lip left. Facail 
cleft No.5 left and Facial cleft No.6 right.

153 12-09-2554 1616154 ด.ช. ทิวานนท์  จงพัฒน์ ชาย Unilateral, incomplete cleft lip left.

154 12-09-2554 1474722 ด.ญ. อัฟฟาน  มิง หญิง Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palte left.

155 12-09-2554 1585021 ด.ช. เมธัส  หรูบหีม ชาย Bilateral, incomplete cleft lip.

156 12-09-2554 1572945 ด.ช. นวชาติ  ศรีสุวรรณ ชาย Cleft of secondary palate.

157 12-09-2554 1586348 ดญ. สุทธิกานต์ กาไรภูมิกุลกานต หญิง Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palate left.

158 12-09-2554 1617989 ด.ช. ธีธัช  อ่อนทอง ชาย Incomplete cleft lip left and alveolar cleft

159 12-09-2554 1619876 ด.ช. อภิรักษ์  บัวขาว ชาย Cleft of secondary palate.

160 12-09-2554 1500185 ด.ญ. ธันย์ชนก  หนูหมอก หญิง Bilateral, complete cleft lip and cleft 
palate.

161 12-09-2554 1375617 ด.ญ. สายวาริน  ศรีสุรางค์ หญิง Cleft of secondary  palate.

162 12-09-2554 1608732 ด.ช. คณพศ  ศิริโยทัย ชาย Unilateral, complete cleft lip right and 
submucous cleft at palate.

163 12-09-2554 1211552 ด.ญ. จิรัชญา  สีนา หญิง Bilateral, complete cleft lip and cleft 
palate.
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164 12-09-2554 1040574 ด.ญ. ธันยชนก  บัวศรี หญิง Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palate right.

165 12-09-2554 1480569 ด.ญ. ปาณิสรา  หญ้าปร้ง หญิง Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palate right.

166 12-09-2554 1404867 ด.ญ. สุภารัตน์  แกล้วกล้า หญิง Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palate right.

167 12-09-2554 1547153 ด.ช. จุตรวิชญ์  ป.ปาน ชาย Incomplete cleft lip right.

168 12-09-2554 1469353 ด.ช. ธงชัย  เพขรสุทธิ์ ชาย Bilateral, complete cleft lip and cleft 
palate.

169 12-09-2554 1592386 ด.ญ. ศุภรัตน์  พุ่มรัตน์ หญิง Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palate left.

170 10-10-2554 1585665 ด.ช. สิโรดม  ศิริรักษ์ ชาย Bilateral cleft lip and cleft palate

171 10-10-2554 1340125 ด.ญ. ธัญชนก ศรีอุบล หญิง complete cleft lip left and alveolar cleft

172 10-10-2554 1372417 ด.ญ. วานิต้า  วงขะโหนง หญิง Incomplete bilateral Cleft lip.

173 10-10-2554 1339217 ด.ญ. ปัณฑรีย์  โชติไพบูลย์พันธ หญิง Cleft hard and soft palate with cleft lip, 
bilateral

174 10-10-2554 1102549 ด.ช. นิพิฐ  นิลวงศ์ ชาย Incomplete cleft lip,right

175 10-10-2554 1159732 ด.ญ. พรอรุณ  ศรีสุธรรม หญิง Complete cleft lip and alveolar cleft, left

176 10-10-2554 1682005 ด.ญ. รักษินา  ไชยเต็ม หญิง Complete left cleft lip and alveolar cleft

177 10-10-2554 1145395 ด.ญ. เบญจภรณ์  ตันนุเคราะห์ หญิง Complete cleft lip and cleft 
palate,unilateral,right

178 10-10-2554 1585089 ด.ญ. ธนภรณ์  รอดสง หญิง Cleft of secondary hard palate

179 10-10-2554 1327258 ด.ช. พิเชษฐ์  ศรีสุธรรม ชาย Complete cleft lip and palate Rt.
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180 10-10-2554 1178326 ด.ช. อนณ  สาวิชชโก ชาย Incomplete cleft lip, left and alveolar 
cleft

181 10-10-2554 0814111 ด.ช. วันธงไชย  สุขคง ชาย Cleft hard palate with cleft lip, unilateral

182 10-10-2554 1497578 ด.ช. ภัทรชนน  โคปาโล ชาย Lt. unilateral incomplete cleft lip

183 10-10-2554 1337885 ด.ญ. วิศรุตา  สายชนะ หญิง Bilateral, complete cleft lip and palate.

184 10-10-2554 1347541 ด.ช. กิตติวิน  บิลยะลา ชาย Complete cleft lip and cleft palate left 
side

185 10-10-2554 1117811 ด.ญ. ธารารัตน์  ลูกเล็ก หญิง Incomplete cleft lip, left.

186 14-11-2554 1097967 ด.ญ. ณัฐมน  มหันต์ชาครพงศ์ หญิง Complete cleft  lip and cleft palate,right

187 14-11-2554 1580473 ด.ช. ธีระวัฒน์  บุญชัย ชาย Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palate left.

188 14-11-2554 1706302 ด.ช.อดิเทพ  สุขชุม ชาย Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palate left.

189 14-11-2554 1160561 ด.ญ. ณัฐธิดา  คชหึง หญิง Complete cleft lip and palate ,right

190 14-11-2554 1392054 น.ส. มาริสา  บาลแพทย์ หญิง Unilateral cleft lip and palate

191 14-11-2554 1645144 ด.ญ.พิมนภา  สงเกิดทอง หญิง Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palate left.

192 14-11-2554 1596835 ด.ญ. พรสุดา  กองคิด หญิง Unilateral, complete cleft lip and cleft 
palate right

193 14-11-2554 1437915 ด.ช. พัฒนาการ  พัฒนา ชาย Cleft of secondary palate

194 14-11-2554 1652481 ด.ช. พบ  พิพัฒนเสถียรภาส ชาย incomplete cleft lip and alveolar Rt., Cleft 
of secondary palate

195 14-11-2554 1604885 ด.ช. โสภณวิชญ์  เพชรสีช่วง ชาย Cleft lip, medial (left) and alveolar cleft 
left
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196 14-11-2554 1256192 ด.ญ. ศริษา  ซำาอ๋อง หญิง Cleft hard and soft palae with cleft 
lip,bilateral

197 14-11-2554 1737383 ด.ญ.กุลณิชา  สุทโธ หญิง Bilateral, complete cleft lip and cleft 
palate.

198 14-11-2554 1301521 ด.ช. ซากีรีน  เตาวาโต ชาย Cleft of secondary palate

199 14-11-2554 1181704 ด.ญ. ปาริชาติ  โรจชนะกาล หญิง Cleft of secondary palate

200 19-12-2554 1348689 ด.ช. ตรีศิลป์  เส็นบุตร ชาย Complete cleft lip left  with alveolar cleft 
no cleft palate

201 19-12-2554 1591662 ด.ญ. ฉันทิสา  มุนชะรัตน์ หญิง Bilateral, complete cleft lip and cleft 
palate

202 19-12-2554 1621006 ด.ญ. พลอยชมพู  นวลศรี หญิง Incomplete cleft lip (left)

203 19-12-2554 1381804 ด.ช. โยธิน  บุญจันทร์ ชาย Incomplete cleft palate

204 19-12-2554 1456985 ด.ช. เนตินันท์  กรีรัตน์ ชาย Cleft lip with complete alveolar cleft

205 19-12-2554 1533763 ด.ญ. ธีญารัตน์  ล่วนเส้ง หญิง Incomplete cleft lip and alveolar (Right)

206 19-12-2554 1512348 น.ส. อัจฉรินทร์  ช่วยราชการ หญิง Complete cleft lip and cleft palate right

207 19-12-2554 1182590 ด.ญ. บูชิตา  ฆังคะมะโน หญิง Compete Cleft lip and palate left

208 19-12-2554 1460409 ด.ญ. สุกัลยา  นนทฤทธิ์ หญิง Complete Bilateral cleft lip and cleft 
palate

209 19-12-2554 1238482 ด.ญ. อาดีด๊ะห์  หะแตม หญิง Bilateral, incomplete cleft lip and cleft 
palate.

210 19-12-2554 1510736 ด.ญ. จิรัชญา  เส็นบุตร หญิง Complete cleft lip and cleft palate Lt.

211 19-12-2554 1638193 ด.ญ. นุศริน  หมะ หญิง Complete cleft lip and alveolar cleft left

212 19-12-2554 1658047 ด.ญ. สุทธิดา  ไชยศรียา หญิง Complete cleft lip and cleft palate (left)

213 19-12-2554 1119596 ด.ญ. ฮาซียะห์  ฮูลู หญิง Cleft lip and hard palate, left

214 19-12-2554 1149807 ด.ช. มนัสวี  แสงทอง ชาย Cleft lip cleft palate Lt. unilateral
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1 0356854 น.ส.ขวัญนภา จันจีน 1 Complete cleft lip/palate left อ.วิชัย

2 0372213 น.ส.นูรีซัน มะลี 1 Cleft lip and Cleft palate อ.วิชัย

3 0459576 นายพงศธร พลแก้ว 1 Complete cleft l ip/palate (bilateral) 

Left.,Velopharyngeal valve incompetent

อ.วิชัย

4 0502255 นายสันติ อุปมัยรัตน์ 1 Cleft hard and soft palate with cleft lip, 

bilateral

อ.วิชัย

5 0520349 ด.ช.ธราเวช คุปต์กาญจน์กูล 1 Unilatarel, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

6 0581864 น.ส.ภรณ์วิมล ทองแดง 1 Complete CL with alveolar cleft อ.วิชัย

7 0629787 น.ส.วิไลวรรณ ชิตชลธาร 1 Bliateral, cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

8 0681213 นายพิพัฒน์ จงจิตร 1 Bilateral incomplete cleft lips, no cleft palate อ.วิชัย

9 0683743 ด.ญ.กัญญารัตน์ วงศ์ขวัญจิตร 1 Cleft palate, unspecified, bilateral. อ.วิชัย
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10 0693819 ด.ญ.พัชนี ศรีอนันต์ 1 Bilaeral cleft lip and palate อ.วิชัย

11 0702331 นายทศพล นุชคง 7 Complete cleft lip and cleft palate right อ.วิชัย

12 0739866 ด.ช.วิทวัส นนทสิทธิ์ 1 Cleft lip and cleft palate (left) อ.วิชัย

13 0745547 ด.ญ.นันธ์ชนัน บัวดาน 1 Unilateral, cleft lip อ.วิชัย

14 0810281 ด.ญ.มัทนพร เขื่อนมั่น 1 Facial cleft No.0 and No.14 Bifid nose อ.วิชัย

15 0814111 ด.ช.วันธงไชย สุขคง 1 Cleft hard palate with cleft lip, unilateral อ.วิชัย

16 0845492 ด.ช.วสณพงศ์ เมืองด้วง 1 Bilateral, completer cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

17 0855593 ด.ช.ศุภณัฐ อินทรเพชร 1 Unilateral, incomplete cleft lip and alveolar 

cleft left.

อ.วิชัย

18 0871422 ด.ญ.นลินี ยอดแก้ว 1 Complete cleft lip and cleft palate (Rt.) อ.วิชัย

19 0885783 ด.ญ.อัญชลี เทพฤทธิ์ 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

20 0901129 ด.ช.ฟาฮัด บุญหยาด 1 Complete cleft lip and cleft palate, Right อ.วิชัย

21 0913730 ด.ญ.พัชริดา แก้วมณีย์ 1 Incomplete cleft lip-right side and microform 

left cleft lip

อ.วิชัย

22 0975562 ด.ญ.เด่นดาว หมื่นสังข์ 1 Pierre Robin syndrome with bilateral 

incomplete cleft palate

อ.วิชัย

23 0979214 ด.ช.ดรงค์กร จรุงกิจสิทธิกุล 1 Complete cleft lip and cleft palate right อ.วิชัย

24 0995341 ด.ญ.ธันย์ชนก นามบุรี 1 Incomplete cleft lip,left. Cleft of Secondary 

palate

อ.วิชัย

25 1005905 ด.ช.อัษฎาวุธ จีนดิบ 1 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. อ.วิชัย
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26 1006350 ด.ช.วชิระพันธ์ ราชเล็ก 1 Incomplete cleft lip left อ.วิชัย

27 1014044 ด.ญ.สุภาพร กำาเหนิด 1 Complete cleft lip/palate,left อ.วิชัย

28 1030647 ด.ช.ภคนันท์ แสงเรือง 1 Unilateral cleft lip and cleft palate (left) อ.วิชัย

29 1040106 ด.ช.ธนกฤต วั่นเส้ง 1 Unilateral complete cleft lip and cleft palate 

right.

อ.วิชัย

30 1040574 ด.ญ.ธันยชนก บัวศรี 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

right.

อ.วิชัย

31 1051006 ด.ญ.ปีย์รดา ศิลปะกันตัง 2 Complete cleft lip, alveolar and palate, left อ.วิชัย

32 1089467 ด.ช.เฉลิมพล จันทร์เพชร 1 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate 

right and incomplete cleft lip left.

อ.วิชัย

33 1097967 ด.ญ.ณัฐมน มหันต์ชาครพงศ์ 5 Complete cleft  lip and cleft palate,right อ.วิชัย

34 1102497 ด.ช.เอื้อกานต์ ขวัญศรีสุทธิ์ 1 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. อ.วิชัย

35 1102549 ด.ช.นิพิฐ นิลวงศ์ 1 Incomplete cleft lip,right อ.วิชัย

36 1104990 ด.ญ.ชเนตติ แสงเรือง 3 Bilateral. complete cleft lip / palate อ.วิชัย

37 1117811 ด.ญ.ธารารัตน์ ลูกเล็ก 1 Incomplete cleft lip, left. อ.วิชัย

38 1119596 ด.ญ.ฮาซียะห์ ฮูลู 1 Cleft lip and hard palate, left อ.วิชัย

39 1125270 ด.ญ.ปานิสรา สุชาติพงษ์ 3 complete bilateral cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

40 1127245 ด.ช.ภูริย์ สุขสุรัตน์ 1 Bilateral complete cleft lip and cleft hard 

palate.

อ.วิชัย
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41 1137925 ด.ช.วัชราวุธ ช่วงชิต 1 Incomplete cleft lip with incomplete alveolar 

cleft (right), Slight notching and redundant 

upper lip (right)

อ.วิชัย

42 1141035 ด.ช.ศราวุฒิ ยะมาย 1 Cleft lip unilateral (ตรงกลาง), incompleate 

Cleft lip, right and incomplete alveolar cleft.

อ.วิชัย

43 1141611 ด.ญ.ประติมา บุญช่วย 1 Complete bilateral cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

44 1142027 ด.ช.สรายุทธ์ นาคสง 1 Incomplete cleft lip, Left อ.วิชัย

45 1145395 ด.ญ.เบญจภรณ์ ตันนุเคราะห์ 1 Complete cleft l ip and cleft palate, 

unilateral,right

อ.วิชัย

46 1146254 ด.ช.ภานุพันธ์ ชูเกื้อ 1 Complete cleft lip and cleft palate right อ.วิชัย

47 1148457 ด.ญ.สุชาวดี ขาวนวล 1 Complete cleft lip left , and alveolar cleft 

Micrognathia.

อ.วิชัย

48 1149807 ด.ช.มนัสวี แสงทอง 1 Cleft lip cleft palate Lt. unilateral พญ.

อรวรรณ  

ชาญสันติ

49 1150028 ด.ช.ธนาวัฒน์ ช่อเพ็ชร 3 Complete clefe lip and palate, left อ.วิชัย

50 1156199 ด.ญ.ปฐมาวดี โพธิปฐม 1 Bilateral, cleft of secondary palate อ.วิชัย

51 1157761 ด.ช.ชนกันต์ มงคลหล้า 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

52 1159732 ด.ญ.พรอรุณ ศรีสุธรรม 1 Complete cleft lip and alveolar cleft, left อ.วิชัย

53 1160561 ด.ญ.ณัฐธิดา คชหึง 1 Complete cleft lip and palate ,right อ.วิชัย

54 1178326 ด.ช.อนณ สาวิชชโก 1 Incomplete cleft lip, left and alveolar cleft อ.วิชัย
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55 1179150 ด.ญ.โศภาวดี ชิตชลธาร 1 Complete cleft lip/palate,left อ.วิชัย

56 1180112 ด.ญ.ฝนฤดี เสริมสกุลชาติ 1 Complete Cleft hard palate with cleft lip,right อ.วิชัย

57 1181704 ด.ญ.ปาริชาติ โรจชนะกาล 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

58 1182022 ด.ญ.มาริยะห์ เหมโบ๊ะ 1 Complete cleft lip,incomplete alveolar 

cleft,left

อ.วิชัย

59 1182067 ด.ช.เพชร จันทนะ 1 Incomplete cleft lip,right อ.วิชัย

60 1182590 ด.ญ.บูชิตา ฆังคะมะโน 1 Compete Cleft lip and palate left อ.วิชัย

61 1183369 ด.ญ.เสาวลักษณ์ สวนแก้ว 1 Cleft hard palate with cleft lip, bilateral อ.วิชัย

62 1197844 ด.ช.สุเมธ ชูส่งแสง 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

63 1200217 ด.ช.ศุภวัฒน์ หวังสวัสดิ์ 1 Cleft hard and soft palate with cleft lip, 

unilateral,left

อ.วิชัย

64 1202555 ด.ช.พีรพล คำาจันทร์ 1 Cleft hard and soft lip/palate,left and bialteral 

som complete

อ.วิชัย

65 1211552 ด.ญ.จิรัชญา สีนา 1 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. อ.วิชัย

66 1212193 ด.ญ.สิรีธร นาควิโรจน์ 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

67 1217384 ด.ญ.ณิชานาฏ วุ่นจินา 1 Cleft soft palate, unilateral. อ.วิชัย

68 1225584 ด.ญ.ปาริชาติ รักเอี่ยม 1 Complete cleft lip with alveolar cleft อ.วิชัย

69 1229509 ด.ช.วรรธนะ กุมทอง 1 Complete cleft lip and alveolar cleft, left อ.วิชัย

70 1229578 ด.ช.พรชัย บัวสุวรรณ 3 Complete cleft lip/palate, bilateral อ.วิชัย
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71 1235227 น.ส.อรุณศรี แก้ววิชิต 2 Unilateral Lt. cleft lip and palate อ.วิชัย

72 1235227 น.ส.อรุณศรี แก้ววิชิต 1 Unilateral Lt. cleft lip and palate อ.วิชัย

73 1244859 ด.ญ.มัสดา มนตรี 3 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

74 1245811 ด.ช.ภคิน มณีรัตน์ 1 Cleft lip and alveola cleft อ.วิชัย

75 1250363 ด.ช.อันซอรี สันอี 1 Unilataral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

76 1254014 ด.ญ.ณฐัชนกิานต ์เฉลมิวรรณพงศ 4 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. อ.วิชัย

77 1256192 ด.ญ.ศริษา ซำาอ๋อง 1 Cleft hard and soft palae with cleft lip,bilateral อ.วิชัย

78 1257350 ด.ช.เกรียงไกร แซ่ขอ 1 Unilateral, incomplete cleft lip and alveolar 

cleft, Bilateral polysyndocty.

อ.วิชัย

79 1266463 ด.ญ.จีรนันท์ เผดิมผล 1 Incomplete cleft lip,right อ.วิชัย

80 1285598 ด.ช.บุษรินทร์ ฤทธิ์โต 1 Incomplete unilateral cleft lip (Lt) อ.วิชัย

81 1285783 ด.ช.ฐิติศักดิ์ ก้วนเผ่า 1 Complete cleft lip/palate, left อ.วิชัย

82 1286664 ด.ญ.พิมพ์ตะวัน มะเดื่อ 2 Incomplete cleft lip Lt., Complete cleft lip Rt., 

No alveolar cleft, Cleft of secondary palate

อ.วิชัย

83 1294185 ด.ญ.รุลณะดาร์ ซือรี 1 Rt. Incomplete cleft lip and alveolar process. อ.วิชัย

84 1294733 ด.ช.ฮากีมมี อูมา 1 Complete, cleft palate with cleft lip, left อ.วิชัย

85 1295509 น.ส.อารีย์ อดุหมัน 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

Rt.

อ.วิชัย

86 1297045 ด.ญ.อทิตา จอมสุริยะ 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย
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87 1301521 ด.ช.ซากีรีน เตาวาโต 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

88 1308429 ด.ช.ผไท พิณนุรุต 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

89 1327258 ด.ช.พิเชษฐ์ ศรีสุธรรม 1 Complete cleft lip and palate Rt. อ.วิชัย

90 1330041 ด.ช.กันติธร อินริสพงศ์ 1 Incomplete cleft Lip ,right, unilateral อ.วิชัย

91 1335681 ด.ญ.อรุษา หวานแก้ว 3 Bilatereal complete cleft lip and cleft palate อ.

อรวรรณ

92 1335803 ด.ช.อายุวัต จุลมณีโชติ 2 Incomplete cleft palate, Piere robin syndrome อ.

อรวรรณ

93 1337262 ด.ช.วชิรวิทย์ สัมปะชาโน 4 Cleft hard and soft palate with cleft lip, 

bilateral

อ.วิชัย

94 1337885 ด.ญ.วิศรุตา สายชนะ 1 Bilateral, complete cleft lip and palate. อ.

อรวรรณ

95 1339217 ด.ญ.ปัณฑรีย์ โชติไพบูลย์พันธ 1 Cleft hard and soft palate with cleft lip, 

bilateral

อ.วิชัย

96 1340125 ด.ญ.ธัญชนก ศรีอุบล 3 complete cleft lip left and alveolar cleft อ.วิชัย

97 1345554 ด.ช.ประสิทธิ์ วรรณา 1 Cleft soft palate อ.วิชัย

98 1346337 น.ส.พิชิยา อะรี 1 Left unilateral cleft lip and palate and lip nose 

deformity

อ.วิชัย

99 1346338 ด.ญ.นงลักษณ์ อิบู 1 Complete cleft lip/palate left อ.วิชัย

100 1347541 ด.ช.กิตติวิน บิลยะลา 1 Complete cleft lip and cleft palate left side อ.วิชัย
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101 1348689 ด.ช.ตรีศิลป์ เส็นบุตร 1 Complete cleft lip left  with alveolar cleft no 

cleft palate

อ.วิชัย

102 1349110 ด.ช.บัสรอน วาเต๊ะ 1 Unilateral, complete cleft lip and alveolar 

cleft right.

อ.วิชัย

103 1350628 ด.ช.เมธี ประสาร 1 Case cleft lip with complete cleft palate อ.วิชัย

104 1369511 ด.ญ.เมธพร มณีรัตน์ 1 Cleft palate, unspecified, bilateral อ.วิชัย

105 1372417 ด.ญ.วานิต้า วงขะโหนง 1 Incomplete bilateral Cleft lip. อ.วิชัย

106 1372491 ด.ญ.ณฐมน จงไกรจักร 1 cleft of secondary palate, micronathia อ.วิชัย

107 1375617 ด.ญ.สายวาริน ศรีสุรางค์ 1 Cleft of secondary  palate. อ.วิชัย

108 1376903 ด.ญ.กูนูรฮีดายะห์ ระยีแก 1 Complete bilateral cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

109 1381804 ด.ช.โยธิน บุญจันทร์ 1 Incomplete cleft palate อ.วิชัย

110 1385877 ด.ช.วชิรวิทย์ แก้วดารา 1 Cleft  of secondary palate. อ.วิชัย

111 1392054 น.ส.มาริสา บาลแพทย์ 1 Unilateral cleft lip and palate อ.วิชัย

112 1395454 ด.ญ.วิลาสินี ส่องช่วย 1 Complete cleft lip and palate alveola cleft, 

cleft lip nose

อ.วิชัย

113 1404867 ด.ญ.สุภารัตน์ แกล้วกล้า 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

right.

อ.วิชัย

114 1407759 น.ส.อัมรา แสงสว่าง 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

115 1413957 ด.ญ.มาดีนะย์ สันติวงศ์ 1 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate 

and Van der woude s syndrome

อ.วิชัย
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116 1416301 ด.ญ.พุทธิชาต ทองจันทร์แก้ว 1 Compleat cleft lip and cleft palate Lt. อ.วิชัย

117 1420693 ด.ญ.วันวิสาข์ ณ เวชรินทร์ 1 Cleft of secondary palate with Lt. microtia. อ.วิชัย

118 1426714 ด.ญ.ศิริวรรณ พัฒสังวาล 1 Submucous cleft palate อ.วิชัย

119 1427884 ด.ช.ชิตวร จำาปา 1 Complete Cleft lip (Lt.) and Incomplete 

alveolar cleft (Lt.) Incomplete cleft palate

อ.วิชัย

120 1430134 ด.ช.กิตติศักดิ์ สุขเกิด 2 Cleft of secondary palate. อ.วิชัย

121 1430681 ด.ช.ณัฐรัชต์ เทพขจร 1 Bilateral complete cleft lips and cleft palate 

on obturator

อ.วิชัย

122 1437256 ด.ช.รอมาน ยาสารี 1 Complete unilateral cleft lip and bilateral cleft 

palate

อ.วิชัย

123 1437915 ด.ช.พัฒนาการ พัฒนา 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

124 1443120 ด.ช.คันธพัฒน์ ทองฤทธิ์ 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

125 1448254 ด.ช.สุทธิภัทร สิทธิมาก 1 Incomplete cleft lip unilateral Lt. อ.วิชัย

126 1449740 ด.ญ.วนัชพร สุวรรณจินดา 3 Unilateral complete cleft lip and cleft palate 
left.

อ.วิชัย

127 1453166 ด.ช.คมกริช คล้ายด้วง 1 Unilateral, incomplete cleft lip and alveolar 
cleft left.

อ.วิชัย

128 1453976 ด.ช.รชต วงแดง 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 
left.

อ.วิชัย

129 1456985 ด.ช.เนตินันท์ กรีรัตน์ 1 Cleft lip with complete alveolar cleft อ.วิชัย

130 1457023 ด.ช.ธเนศ เจียจิระวิบูลย์ 6 Complete Rt. Cleft Lip+Palate and incomplete 
Lt. Cleft Lip

อ.วิชัย
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131 1459998 ด.ญ.กชพร ละอองสกุล 1 Unilateral complete cleft lip (Lt.) and cleft 

palate

อ.วิชัย

132 1460409 ด.ญ.สุกัลยา นนทฤทธิ์ 1 Complete Bilateral cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

133 1468029 ด.ญ.ธวัลรัตน์ มีศรี 1 Complete Cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

134 1469353 ด.ช.ธงชัย เพขรสุทธิ์ 1 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. อ.วิชัย

135 1471257 ด.ญ.ซูไฮลา สาเร๊ะ 1 Bilateral cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

136 1474609 ด.ญ.วรรณนิสา สุระเสณี 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

137 1474722 ด.ญ.อัฟฟาน มิง 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palte 

left.

อ.วิชัย

138 1474760 ด.ช.กฤษฎา ยงค์หนู 1 Cleft soft palate อ.วิชัย

139 1477452 ด.ช.เจตวีร์ สุดราม 1 Unilateral, incomplete cleft lip right. อ.วิชัย

140 1480036 ด.ช.ปิยะณัฐ เอียดบางหยี 1 Lt. unilateral cleft lip and cleft palate. อ.วิชัย

141 1480569 ด.ญ.ปาณิสรา หญ้าปร้ง 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

right.

อ.วิชัย

142 1483089 ด.ช.สรวิชญ์ จุ้งลก 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

143 1486862 ด.ญ.อาริสา จันทร์เกตุ 1 Unilateral, complete cleft lip left. Facail cleft 

No.5 left and Facial cleft No.6 right.

อ.วิชัย

144 1487009 ด.ช.ศิษธิโชค จันทราทิตย์ 1 Incomplete cleft lip Rt. อ.วิชัย

145 1487501 ด.ญ.นันธมน นาสสุวรรณ์ 1 Bilateral, complete cleft lip and cleft 

palate

อ.วิชัย
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146 1489802 ด.ญ.ซัซวาน วาโยสัน 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

147 1494154 ด.ช.มุสลิม แลบา 1 Unilateral complete cleft lip and cleft palate 

(Rt.)

อ.วิชัย

148 1497578 ด.ช.ภัทรชนน โคปาโล 1 Lt. unilateral incomplete cleft lip อ.วิชัย

149 1500185 ด.ญ.ธันย์ชนก หนูหมอก 3 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. อ.วิชัย

150 1500392 ด.ญ.กัญญาพัชร ทองคำา 1 Complete cleft lip and cleft palate (Lt.) อ.วิชัย

151 1505383 ด.ญ.จรัสระวี เผดิมผล 4 Incomplete cleft lip (Rt) อ.วิชัย

152 1507013 ด.ญ.มารีแย ดีกาซอ 1 Cleft hard palate, unilateral (เสียชีวิตแล้ว มี

อาการหายใจไม่ออกก่อนหน้า 2 อาทิตย์)

อ.วิชัย

153 1507199 ด.ช.วรวิทย์ ดีหนู 2 Complete bilateral cleft lip and palate with 

cyanotoc heart disease ASD VSD

อ.วิชัย

154 1509616 ด.ช.วีระศักดิ์ คงเรือง 1 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

155 1510320 ด.ช.อับดุลบาซีด บินดุเหล็ม 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

156 1510487 ด.ญ.กัญญรัตน์ กำาเลิศกล้า 3 Complete cleft lip and cleft palate right อ.วิชัย

157 1510736 ด.ญ.จิรัชญา เส็นบุตร 1 Complete cleft lip and cleft palate Lt. อ.วิชัย

158 1512348 น.ส.อัจฉรินทร์ ช่วยราชการ 1 Complete cleft lip and cleft palate right อ.วิชัย

159 1513511 น.ส.ปิยรัตน์ ขจีจิตร์ 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

160 1516223 ด.ญ.ธัญวลัย อินจันทร์ศรี 1 Incomplete cleft lip Lt. อ.วิชัย

161 1519589 ด.ช.อชิมา สุกแดง 1 Cleft hard palate, unilateral อ.

อรวรรณ
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162 1522947 ด.ญ.ระพิพัช เอี่ยมศิริ 1 Bilateral, Cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

163 1531789 นายซอลาห์ จูอิ 1 Bilateral cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

164 1533763 ด.ญ.ธีญารัตน์ ล่วนเส้ง 1 Incomplete cleft lip and alveolar (Right) อ.วิชัย

165 1539552 ด.ช.อารีฟ หะยีมะสัน 1 Complete cleft lip and cleft palate left อ.วิชัย

166 1541531 ด.ช.รฐนนท์ ลัภบุญ 1 Cleft soft palate อ.วิชัย

167 1543001 ด.ญ.ฐิติวรรณ ดิษฐทัสวรรณโณ 1 Unilateral, incomplete cleft lip left. อ.วิชัย

168 1546407 ด.ช.อธิภัทร แสงดี 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

169 1547025 ด.ญ.ธนัญญา คงเทพ 1 Complete cleft lip and cleft palate (right) อ.วิชัย

170 1547153 ด.ช.จุตรวิชญ์ ป.ปาน 1 Incomplete cleft lip right. อ.วิชัย

171 1547365 ด.ช.ญาณพล น้อยจีน 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

right.

อ.วิชัย

172 1554238 ด.ช.ภูริณัฐ อนันต์ถาวร 1 Complete, bilateral cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

173 1556308 ด.ญ.หทัยชนก รอดผล 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

174 1556999 น.ส.แพรวนภา มากสุข 1 Complete cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

175 1560053 ด.ญ.ณิชาวีร์ ฉีดเกตุ 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

Rt.

อ.วิชัย

176 1572316 ด.ญ.ชัญญา โรจนกิจพงค์ 1 Incomplete Rt. Cleft lip with cleft of secondary 

palate

อ.วิชัย

177 1572945 ด.ช.นวชาติ ศรีสุวรรณ 1 Cleft of secondary palate. อ.วิชัย

178 1575770 ด.ช.กุมุท โกมลตรี 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย
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179 1580473 ด.ช.ธีระวัฒน์ บุญชัย 4 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

180 1581479 ด.ญ.พิชญาภา บุญญาติศักดิ์ 3 Cleft palate อ.วิชัย

181 1585021 ด.ช.เมธัส หรูบหีม 1 Bilateral, incomplete cleft lip. อ.วิชัย

182 1585089 ด.ญ.ธนภรณ์ รอดสง 1 Cleft of secondary hard palate อ.วิชัย

183 1585665 ด.ช.สิโรดม ศิริรักษ์ 2 Bilateral cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

184 1586348 ดญ.สุทธิกานต์ กาไรภูมิกุลกานต 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

185 1591662 ด.ญ.ฉันทิสา มุนชะรัตน์ 1 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

186 1592386 ด.ญ.ศุภรัตน์ พุ่มรัตน์ 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

187 1596835 ด.ญ.พรสุดา กองคิด 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

right

อ.วิชัย

188 1598030 ด.ช.ธนกฤต จันทร์เทพ 1 Complete cleft lip and cleft palate left อ.วิชัย

189 1598876 ด.ญ.อันดา อ่อนวิเศษ 1 Submucous cleft palate อ.วิชัย

190 1599754 ด.ญ.ณัจมีย์ ช่างสนั่น 3 Cleft of secondary palate and Pierre Rubin 

sequence.

อ.วิชัย

191 1600286 ด.ญ.มนเฑียร อายุยืน 3 Cleft lip, unilateral left and alveolare cleft อ.วิชัย

192 1603171 ด.ญ.อโณทัย ชนะชัย 3 Unilateral, Cleft hard palate with cleft soft 

palate.

อ.วิชัย

193 1604885 ด.ช.โสภณวิชญ์ เพชรสีช่วง 1 Cleft lip, medial (left) and alveolar cleft left อ.วิชัย
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194 1607816 ด.ญ.สุนิสา เพชรหรีม 6 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

195 1608559 ด.ญ.ธนพร เรืองแก้ว 5 Cleft palate อ.วิชัย

196 1608732 ด.ช.คณพศ ศิริโยทัย 1 Unilateral, complete cleft lip right and 

submucous cleft at palate.

อ.วิชัย

197 1608831 ด.ญ.จันทนิภา อ่อนวิเศษ 1 Lt. cleft lip and alveolar cleft, No cleft palate อ.วิชัย

198 1609472 ด.ญ.ซันฟาน่า แอหลี 1 Complete cleft lip and alveolar cleft Lt. side อ.วิชัย

199 1612058 ด.ช.ซุลกีฟลี กรูแป 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

200 1615571 ด.ญ.จุฑาภรณ์ ขุนทอง 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

201 1615681 ดญ.ต่วนนุรอัยนามาเรียม 

หะยีนาแ

3 Bilateral cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

202 1615768 ด.ญ.ปริฉัตร ไชยสาลี 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

203 1616154 ด.ช.ทิวานนท์ จงพัฒน์ 1 Unilateral, incomplete cleft lip left. อ.วิชัย

204 1616837 ด.ญ.ปรางปรียา เกื้อเม่ง 4 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

205 1616939 ด.ญ.นันทวดี คำาทอง 1 Cleft of secondary palate. อ.วิชัย

206 1617989 ด.ช.ธีธัช อ่อนทอง 1 Incomplete cleft lip left and alveolar cleft อ.วิชัย

207 1619149 ด.ญ.กุลภรณ์ น้อยจีน 6 Complete cleft lip and cleft palate (left) อ.วิชัย

208 1619876 ด.ช.อภิรักษ์ บัวขาว 1 Cleft of secondary palate. อ.วิชัย

209 1621006 ด.ญ.พลอยชมพู นวลศรี 1 Incomplete cleft lip (left) อ.วิชัย

210 1621020 ด.ญ.กฤษหนา จันทรัตน์ 4 Unilateral, complete cleft lip and incomplete 

alveolar cleft left and cleft of secondary 

palate.

อ.วิชัย
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211 1623365 ด.ช.ภูมิพัฒน์ กรรัศมีโชติ 1 Unilateral incomplete cleft lip left side, no 

cleft palate

อ.วิชัย

212 1624617 ด.ญ.การทิวา บุญสุข 1 Unilateral cleft lip (left) อ.วิชัย

213 1625406 ด.ญ.ณัฐภัทร หนูเพชร 1 Unilateral, incomplete cleft lip left. อ.วิชัย

214 1627013 ด.ญ.ตัสมียา มะแตหะ 1 Incomplete Rt. cleft lip and alveolar cleft อ.วิชัย

215 1627518 ด.ช.ศราวุฒิ เมืองโคตร 3 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

216 1631126 ด.ช.สิรวิชญ์ สำาเร 5 Cleft of secondary palate. อ.วิชัย

217 1633335 ด.ช.มุสตากีม กะลูแป 1 Rt. incomplete cleft lip อ.วิชัย

218 1633981 ด.ญ.สารีน่า กูเปีย 4 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

219 1635085 ด.ช.เจตนิพันธ์ พรหมทอง 4 Rt. unilateral cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

220 1635469 ด.ช.ชัยภัทร อิทนาม 3 Complete cleft lip and cleft palate (left) อ.วิชัย

221 1635929 ด.ญ.ณภัทร ศิริธีราลักษณ์ 2 Cleft soft palate + Numan syndrome อ.วิชัย

222 1636113 นางรอสมี แอเลาะ 2 Bilateral complete cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

223 1636719 ด.ญ.ณัฐกมล กลิ่นมาลา 3 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

224 1638193 ด.ญ.นุศริน หมะ 1 Complete cleft lip and alveolar cleft left อ.วิชัย

225 1638225 ด.ญ.วาสนา หวันสู 1 Incomplete cleft lip and alveolar cleft left อ.วิชัย

226 1638395 ด.ญ.นำ้าใจ วงศ์พานิช 5 Lt. cleft lip and alveolar cleft, Facial cleft Rt. อ.

อรวรรณ

227 1639065 ด.ญ.ปวริศา ดิลกวราห์กุล 2 Cleft soft palate อ.วิชัย

228 1639389 ด.ช.ณชพล ทิววัฒน์ปกรณ์ 1 Unilateral cleft lip and alveolar cleft left อ.วิชัย
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229 1642460 ด.ญ.อาอีเสาะ ยูโส๊ะ 2 Complete cleft lip and cleft palate left side อ.วิชัย

230 1642511 ด.ญ.เพ็ญพักตร์ รอดนิรภัย 5 Complete cleft lip and cleft palate left + 

Materanal G2P1

อ.วิชัย

231 1645144 ด.ญ.พิมนภา สงเกิดทอง 5 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

232 1646998 ด.ช.บุญญา วรรณทวี 6 Complete cleft lip and cleft palate left อ.วิชัย

233 1651373 ด.ญ.ไม่ทราบชื่อ (ชาวพม่า) 5 complete cleft lip and cleft palate left อ.วิชัย

234 1652481 ด.ช.พบ พิพัฒนเสถียรภาส 7 incomplete cleft lip and alveolar Rt., Cleft of 

secondary palate

อ.วิชัย

235 1654520 ด.ช.เปรมศักดิ์ อินญายารยศ 2 Unilataral Rt. Cleft lip and alveolar cleft อ.วิชัย

236 1655589 ด.ช.เมธพนธ์ ทิพยุทธ 1 Complete cleft lip and cleft palate (left) อ.วิชัย

237 1658047 ด.ญ.สุทธิดา ไชยศรียา 4 Complete cleft lip and cleft palate (left) อ.วิชัย

238 1658079 ด.ญ.สุภาวดี ทองเที่ยง 2 Cleft hard palate, unilateral อ.วิชัย

239 1668054 ด.ญ.ณิชานันท์ นกแดง 3 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

240 1672286 ด.ช.สิรวิชญ์ สาทะเวช 3 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

(left)

อ.วิชัย

241 1672465 ด.ช.จตุรวิชญ์ เศรษฐรักษา 7 Bilateral complater cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

242 1673169 ด.ญ.กมลชนก เต๊ะสมัน 5 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

243 1675936 นายจรูญ ปนาวา 2 complete cleft lip and cleft palate (left) อ.วิชัย

244 1678319 ด.ช.กฤตภาส พรหมจันทร์ 5 Bilateral complete cleft lip + cleft palate Rt. 

and incomplete cleft lip Lt.

อ.วิชัย
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245 1678933 ด.ช.จิรันธนิน เรืองณรงค์ 7 Bilateral complete cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

246 1679238 ด.ช.ภัคพล ยุทธโกษา 4 Complete cleft lip and alveolar cleft Rt. No 

cleft palate

อ.วิชัย

247 1682005 ด.ญ.รักษินา ไชยเต็ม 5 Complete left cleft lip and alveolar cleft อ.วิชัย

248 1682440 ด.ช.กิติวัจน์ ทองรอด 4 Complete cleft lip and alveolar cleft (Right) อ.วิชัย

249 1683509 ด.ช.ศิริโรจน์ สุกแก้ว 3 Cleft of secondary palate with submucous 

cleft palate

อ.วิชัย

250 1688776 ด.ญ.วรัญญา ทองสอน 3 Cleft of secondary palate and Delayed 

milestone

อ.วิชัย

251 1692382 ด.ญ.ณัฐริกา ไกรสิงห์สม 2 Cleft of Secondary palate อ.วิชัย

252 1693027 ด.ช.กิตติศักดิ์ ลิ่มสกุล 4 Incomplete cleft lip left. อ.วิชัย

253 1696559 น.ส.กัลโสม สาเร๊าะ 4 Cleft lip and cleft palate Rt. อ.วิชัย

254 1697131 ด.ญ.ปวริศา ศรีเพชร 3 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

right.

อ.วิชัย

255 1699882 ด.ช.อภิวิชญ์ คงเผือ 2 Bilateral incomplete cleft lip Rt. more severe 

at Rt. side with Rt. alveolar cleft without cleft 

palate

อ.วิชัย

256 1700783 ด.ญ.จุฑามาศ เพ็ชรเกลี้ยง 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

257 1701961 นายวิชัยรัตน์ แซะแดง 2 Cleft hard and soft palate with cleft lip, 

unilateral

อ.วิชัย

258 1702124 ด.ช.เอกพงษ์ สุขคง 3 Unilateral incomplete cleft lip right. อ.วิชัย

259 1705679 ด.ช.ชลนที พลรัตน์ 3 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย
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260 1706297 ด.ญ.จันจิรา หลเมฆ 4 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. อ.วิชัย

261 1706302 ด.ช.อดิเทพ สุขชุม 5 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

262 1706359 ด.ญ.ตัสนีม บริสุทธิ์ 4 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

right.

อ.วิชัย

263 1709353 ด.ช.ธนโชติ พวงมณี 3 Bilateral, incomplete cleft lip right, complate 

cleft lip and cleft palate left.

อ.วิชัย

264 1709736 ด.ญ.ชวิศา พันนา 2 Facial cleft No.7 right. อ.วิชัย

265 1710511 ด.ช.ประณิธาน ล่องดำา 2 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

266 1710738 ด.ญ.บุณยานุช จำานงค์ 3 Unilateral, incomplete cleft lip right. อ.วิชัย

267 1710926 ด.ช.วัชรพงศ์ ปรีชา 3 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

268 1712157 ด.ช. นิมุสตอฟา เลาะเมาะ 2 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. อ.วิชัย

269 1714154 ด.ญ.กัญญารัตน์ ไกรสิทธิ์ 3 Cleft soft palate. อ.วิชัย

270 1714830 ด.ญ.ชนกานต์ สมบัติบุญ 3 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate อ.วิชัย

271 1715047 ด.ช.อัฟฟาน เสียมไหม 1 Unilateral, incomplete cleft lip left. อ.วิชัย

272 1715049 ด.ญ.กมลนัทธ์ ชูไชยยัง 3 Bilateral, complete cleft lip and alveolar cleft. อ.วิชัย

273 1716645 ด.ช.ภรน์พงศ์ นางสวย 3 Unilateral, incomplete cleft lip and alveolar 

cleft left.

อ.วิชัย

274 1717615 ด.ช.ภัทรพล สุขใส 4 Bilateral, Facial cleft No.7 อ.วิชัย

275 1718575 ด.ช.อัครชัย ชุมพล 1 Cleft of secondary palate with Pierre Robin 

sequence.

อ.วิชัย
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276 1719559 ด.ช.สุภัทร ปัจฉิมเพ็ชร 2 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

277 1721821 ด.ญ.นุชไอมี หมะหมิน 3 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate. อ.วิชัย

278 1722499 ด.ช.อาหะมะดัสคารี ลีมอ 4 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

right and Facial cleft No.4

อ.วิชัย

279 1725262 ด.ช.วิริทธิ์พล เพิ่มมณีรัตน์ 2 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

280 1728995 ด.ช.ธารากร แสงแก้ว 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

281 1730115 ด.ญ.ดารารัตน์ โรยนรินทร์ 1 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. อ.วิชัย

282 1730192 ด.ช.พรเทพ ชัยชุมทอง 4 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left.

อ.วิชัย

283 1730455 ด.ช.ฟีกกรี อัสนีย์ 1 Unilateral, incomplete cleft lip left. อ.วิชัย

284 1732799 ด.ญ.ธนารีย์ ศรีสุธรรม 1 Cleft of secondary palate อ.วิชัย

285 1733322 ด.ช.จรณ์ เมธาสิทธิ์ 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left. *70-585

อ.วิชัย

286 1737383 ด.ญ.กุลณิชา สุทโธ 1 Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. อ.วิชัย

287 1737899 ด.ญ.พรศิณา ศรีนวลขาว 3 Unilateral, complete cleft lip and alveolar 

cleft left.

อ.วิชัย

288 1741902 ด.ช.อารีฟิมล์ ดิแลตานา 1 Unilateral, complete cleft lip and cleft palate 

left

อ.วิชัย

TOTAL 520
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1 มกราคม 1489802 ดญ. ซัซวาน  วาโยสัน Myringgotomy with PE tube insertion ENT

2 มกราคม 1615681 ดญ. ต่วนนุรอัยนามา

เรียม หะยีนาแ

Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

3 มกราคม 1104990 ด.ญ. ชเนตติ  แสงเรือง Lip/Nose Revision อ.วิชัย

4 มกราคม 1635469 ด.ช. ชัยภัทร  อิทนาม Lip/Nose Revision อ.วิชัย

5 กุมภาพันธ์ 1683509 ด.ช. ศิริโรจน์  สุกแก้ว Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

6 กุมภาพันธ์ 1636719 ด.ญ. ณัฐกมล  กลิ่น

มาลา

Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

7 กุมภาพันธ์ 1672465 ด.ช. จตุรวิชญ์  เศรษฐ

รักษา

Primary Lip/Nose Bilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

8 กุมภาพันธ์ 1651373 ด.ญ. ไม่ทราบชื่อ (ชาว

พม่า)

Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

9 กุมภาพันธ์ 1638395 ด.ญ. นำ้าใจ  วงศ์พานิช Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.อรวรรณ
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10 กุมภาพันธ์ 1621020 ด.ญ. กฤษหนา  จัน

ทรัตน์

Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

11 มีนาคม 1652481 ด.ช. พบ  พิพัฒนเสถียร

ภาส

Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

12 มีนาคม 1340125 ด.ญ. ธัญชนก ศรีอุบล Lip/Nose Revision อ.วิชัย

13 มีนาคม 1642460 ด.ญ. อาอีเสาะ  ยูโส๊ะ Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

14 มีนาคม 1646998 ด.ช. บุญญา  วรรณทวี Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

15 มีนาคม 1679238 ด.ช. ภัคพล  ยุทธโกษา Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

16 มีนาคม 1678319 ด.ช. กฤตภาส  พรหม

จันทร์

Primary Lip/Nose Bilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

17 มีนาคม 1678933 ด.ช. จิรันธนิน  เรือง

ณรงค์

Primary Lip/Nose Bilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

18 มีนาคม 1581479 ด.ญ. พิชญาภา  บุญ

ญาติศักดิ์

Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

19 มีนาคม 1635085 ด.ช. เจตนิพันธ์  พรหม

ทอง

Myringgotomy with PE tube insertion ENT

20 มีนาคม 1635085 ด.ช. เจตนิพันธ์  พรหม

ทอง

Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

21 มีนาคม 1457023 ด.ช. ธเนศ  เจียจิระ

วิบูลย์

Fistular Repair อ.วิชัย
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22 มีนาคม 1229578 ด.ช. พรชัย  บัวสุวรรณ Lengthening Columella อ.วิชัย

23 เมษายน 1682005 ด.ญ. รักษินา  ไชยเต็ม Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

24 เมษายน 1682440 ด.ช. กิติวัจน์  ทองรอด Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

25 เมษายน 1636113 นาง รอสมี  แอเลาะ Lip/Nose Revision อ.วิชัย

26 เมษายน 1619149 ด.ญ. กุลภรณ์  น้อยจีน Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

27 เมษายน 1619149 ด.ญ. กุลภรณ์  น้อยจีน Lip/Nose Revision อ.วิชัย

28 พฤษภาคม 1097967 ด.ญ. ณัฐมน  มหันต์

ชาครพงศ์

Lip/Nose Revision อ.วิชัย

29 พฤษภาคม 1600286 ด.ญ. มนเฑียร  อายุยืน Lip/Nose Revision อ.วิชัย

30 มิถุนายน 1705679 ด.ช.ชลนที  พลรัตน์ Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

31 มิถุนายน 1642511 ด.ญ. เพ็ญพักตร์  รอด

นิรภัย

Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

32 มิถุนายน 1642511 ด.ญ. เพ็ญพักตร์  รอด

นิรภัย

Lip/Nose Revision อ.วิชัย

33 มิถุนายน 1658047 ด.ญ. สุทธิดา  ไชยศรียา Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

34 มิถุนายน 1706297 ด.ญ.จันจิรา  หลเมฆ Primary Lip/Nose Bilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย
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35 มิถุนายน 1651373 ด.ญ. ไม่ทราบชื่อ (ชาว

พม่า)

Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

36 มิถุนายน 1652481 ด.ช. พบ  พิพัฒนเสถียร

ภาส

Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

37 กรกฎาคม 1608559 ด.ญ. ธนพร  เรืองแก้ว Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

38 กรกฎาคม 1688776 ด.ญ. วรัญญา  ทองสอน Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

39 กรกฎาคม 1668054 ด.ญ. ณิชานันท์  นกแดง Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

40 กรกฎาคม 1599754 ด.ญ. ณัจมีย์  ช่างสนั่น Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

41 สิงหาคม 1505383 ด.ญ. จรัสระวี  เผดิมผล Lip/Nose Revision อ.วิชัย

42 สิงหาคม 1719559 ด.ช.สุภัทร  ปัจฉิมเพ็ชร Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

43 สิงหาคม 1607816 ด.ญ. สุนิสา  เพชรหรีม Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

44 สิงหาคม 1645144 ด.ญ.พิมนภา  สงเกิด

ทอง

Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

45 สิงหาคม 1706302 ด.ช.อดิเทพ  สุขชุม Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

46 สิงหาคม 1706302 ด.ช.อดิเทพ  สุขชุม Myringgotomy with PE tube insertion ENT

47 สิงหาคม 1706359 ด.ญ.ตัสนีม  บริสุทธิ์ Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

48 สิงหาคม 1430134 ด.ช.กิตติศักดิ์  สุขเกิด Fistular Repair อ.วิชัย

49 สิงหาคม 1697131 ด.ญ.ปวริศา  ศรีเพชร Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย
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50 กันยายน 1710926 ด.ช.วัชรพงศ์  ปรีชา Primary Lip/Nose Bilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

51 กันยายน 1725262 ด.ช.วิริทธิ์พล  เพิ่มมณี

รัตน์

Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

52 กันยายน 1633981 ด.ญ. สารีน่า  กูเปีย Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

53 กันยายน 1709736 ด.ญ. ชวิศา  พันนา Other…….. อ.วิชัย

54 กันยายน 1710511 ด.ช.ประณิธาน  ล่องดำา Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

55 กันยายน 1616837 ด.ญ. ปรางปรียา  เกื้อ

เม่ง

Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

56 กันยายน 1631126 ด.ช. สิรวิชญ์  สำาเร Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

57 กันยายน 1603171 ด.ญ. อโณทัย  ชนะชัย Myringgotomy with PE tube insertion ENT

58 กันยายน 1672286 ด.ช. สิรวิชญ์  สาทะเวช Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

59 กันยายน 1672286 ด.ช. สิรวิชญ์  สาทะเวช Myringgotomy with PE tube insertion ENT

60 กันยายน 1716645 ด.ช.ภรน์พงศ์  นางสวย Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

61 ตุลาคม 1449740 ด.ญ. วนัชพร  สุวรรณ

จินดา

Lip/Nose Revision อ.วิชัย

62 ตุลาคม 1254014 ด.ญ. ณัฐชนิกานต์  

เฉลิมวรรณพงศ

Lip/Nose Revision อ.วิชัย

63 ตุลาคม 1693027 ด.ช.กิตติศักดิ์  ลิ่มสกุล Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย
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64 ตุลาคม 1678319 ด.ช. กฤตภาส  พรหม

จันทร์

Myringgotomy with PE tube insertion ENT

65 ตุลาคม 1678319 ด.ช. กฤตภาส  พรหม

จันทร์

Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

66 ตุลาคม 1730192 ด.ช.พรเทพ  ชัยชุมทอง Lip/Nose Revision อ.วิชัย

67 ตุลาคม 1696559 น.ส. กัลโสม  สาเร๊าะ Lip/Nose Revision อ.วิชัย

68 ตุลาคม 1672465 ด.ช. จตุรวิชญ์  เศรษฐ

รักษา

Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

69 พฤศจิกายน 1645144 ด.ญ.พิมนภา  สงเกิด

ทอง

Myringgotomy with PE tube insertion ENT

70 พฤศจิกายน 1714830 ด.ญ.ชนกานต์  สมบัติ

บุญ

Primary Lip/Nose Bilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

71 พฤศจิกายน 1645144 ด.ญ.พิมนภา  สงเกิด

ทอง

Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

72 พฤศจิกายน 1715049 ด.ญ.กมลนัทธ์  ชูไชยยัง Primary Lip/Nose Bilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

73 พฤศจิกายน 0702331 นาย ทศพล  นุชคง Lip/Nose Revision อ.วิชัย

74 พฤศจิกายน 1702124 ด.ช.เอกพงษ์  สุขคง Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

75 พฤศจิกายน 1125270 ด.ญ. ปานิสรา  สุชาติ

พงษ์

Lip/Nose Revision อ.วิชัย
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76 ธันวาคม 1673169 ด.ญ. กมลชนก  เต๊ะ

สมัน

Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย

77 ธันวาคม 1337262 ด.ช. วชิรวิทย์ สัมปะชา

โน

Lengthening Columella อ.วิชัย

78 ธันวาคม 1580473 ด.ช. ธีระวัฒน์  บุญชัย Lip/Nose Revision อ.วิชัย

79 ธันวาคม 1721821 ด.ญ.นุชไอมี  หมะหมิน Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

80 ธันวาคม 1737899 ด.ญ.พรศิณา  ศรีนวล

ขาว

Primary Lip/Nose Unilateral Repair (Partial or 

complete)

อ.วิชัย

81 ธันวาคม 1510487 ด.ญ. กัญญรัตน์ กำาเลิศ

กล้า

Lip/Nose Revision อ.วิชัย

82 ธันวาคม 1646998 ด.ช. บุญญา  วรรณทวี Myringgotomy with PE tube insertion ENT

83 ธันวาคม 1646998 ด.ช. บุญญา  วรรณทวี Primary Cleft Palate Repair อ.วิชัย
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