


ล าดบั ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ สงักดั

1 แพทยห์ญงิบษุราลักษณ์ ธนวฒันาเจรญิ แพทย ์(แพทยฝั์งเข็ม)  - 

2 แพทยห์ญงิวราภรณ์ ศวิะพรพันธ์ แพทย ์(แพทยฝั์งเข็ม) โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารักษ์

3 นางสาวธนัชพร รักงาน แพทยแ์ผนจนี  - 

4 นายรณกร ปัญญาธรานุกลู แพทยแ์ผนจนี  - 

5 แพทยห์ญงิพมิพช์นก สขุสมพร แพทย์ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี 


6 แพทยห์ญงิพัชรวมิล คปุตน์รัิตศิัยกลุ แพทย ์(แพทยฝั์งเข็ม) คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี 


7 แพทยห์ญงิศรเีพชรรัตน์ เมฆววิฒันาวงศ์ แพทย ์(แพทยฝั์งเข็ม)

8 พันต ารวจโทหญงิวริยิา พรสงิห์ พยาบาลวชิาชพี ศนูยก์ารแพทยป์ฐมภมูแิละการแพทยท์างเลอืก จอมทอง โรงพยาบาลต ารวจ 

9 นางสาวหทัยา  เจณวทิย ์   แพทยแ์ผนจนี ศนูยก์ารแพทยป์ฐมภมูแิละการแพทยท์างเลอืก จอมทอง โรงพยาบาลต ารวจ 

10 วา่ทีร่อ้ยตรหีญงิปรัตดา เสมอมติร แพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ศนูยก์ารแพทยป์ฐมภมูแิละการแพทยท์างเลอืก จอมทอง โรงพยาบาลต ารวจ

11 นายแพทยภ์าคภมู ิตันแสนทอง แพทย์ ศนูยอ์นามัยที ่1 เชยีงใหม่ 

12 แพทยห์ญงิเคยีงญาดา ยาคลา้ย แพทย(์แพทยฝั์งเข็ม) ศนูยศ์รพัีฒน ์คณะแพทยศาสตร ์ม.เชยีงใหม่ 


13 นางสาวณัฐชยา รว่มกลุกจิ แพทยแ์ผนจนี  - 

14 นางสาวชนันญา ภมูาชพี แพทยแ์ผนจนี โรงพยาบาลเซน็ทรัล เยนเนอรัล 

15 แพทยห์ญงิปทมุวรรณา ศภุดเิรกกลุ แพทย(์แพทยฝั์งเข็ม)  - 

16 นางสาวนภษร เดชธนาวรกติต ์ แพทยแ์ผนจนี โรงพยาบาลราชพพัิฒน์

17 แพทยห์ญงิธนัชชล นิม่ปญุญก าพงษ์ แพทย(์แพทยฝั์งเข็ม) โรงพยาบาลราชพพัิฒน์

18 นายแพทยโ์สภณ เอีย่มศรินุิกลู แพทย(์แพทยฝั์งเข็ม) คลนิกิเวชกรรมรัชดา-สลีม

19 นางสาวฐติพิร พุม่กมุาร แพทยแ์ผนจนี โรงพยาบาลนครปฐม

20 นางสาวนันทช์นก เฉลมิเกยีรติ แพทยแ์ผนจนี โรงพยาบาลนครปฐม

21 เภสัชกรหญงิดวงมณี มณีโรจน์ภักดี เภสัชกร บรษัิท เคนยาก ุ(ประเทศไทย) จ ากัด

22 นายภรูพัฒน ์หาญไกรพงศ์ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เคนยาก ุ(ประเทศไทย) จ ากัด

23 นางสาวพชิญนาถ วรีานนท์ แพทยแ์ผนจนี โรงพยาบาลเซนตห์ลยุส์

24 นางสาววลิาวลัย ์เกรยีงบรูณนันท์ แพทยแ์ผนจนี โรงพยาบาลบางเลน

25 แพทยห์ญงิพัชรจ์ริา เจยีรณชิานันท์ แพทย(์แพทยฝั์งเข็ม) โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารักษ์

26 เภสัชกรหญงิวภิาดา วงศเ์กษตรชยั เภสัชกร บรษัิท ไทยนครพัฒนา จ ากัด (ส านักงานใหญ)่

27 นางสรัญญา กลุวงศ ์ พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์

28 นางสาวอรวลัย โรจน์รัชนีกร แพทยแ์ผนจนี เมีย่วซนิ คลนิกิการประกอบโรคศลิปะ

29 นายวรีวฒัน ์ทวแีสงรุง่โรจน์ นักศกึษา มร.สวนสนัุนทา วทิยาเขตสมทุรสงคราม

รายชือ่ผูล้งทะเบยีนเขา้รว่มประชุมวชิาการไทย-เซีย่งไฮ ้คร ัง้ที ่12 

ระหวา่งวนัที ่25 - 26 กรกฎาคม 2562

ณ หอ้งประชุมสานใจ 1/1 ช ัน้ 6 อาคารสขุภาพแหง่ชาต ิกระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันนทบรุ ี



ล าดบั ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ สงักดั

รายชือ่ผูล้งทะเบยีนเขา้รว่มประชุมวชิาการไทย-เซีย่งไฮ ้คร ัง้ที ่12 

ระหวา่งวนัที ่25 - 26 กรกฎาคม 2562

ณ หอ้งประชุมสานใจ 1/1 ช ัน้ 6 อาคารสขุภาพแหง่ชาต ิกระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันนทบรุ ี

30 นางสาววภิาว ีส าราญ แพทยแ์ผนจนี บรษัิท โรงพยาบาลกรงุเทพหาดใหญ่ จ ากัด

31 นายเหลยีงเฮา เจง แพทยแ์ผนจนี คลนิกิการประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนจนีหวัเฉียว

32 แพทยแ์ผนไทยนครนิทร ์จันทรศ์รวีงศ์ แพทยแ์ผนไทย  สหคลนิกิรุง่สริ ิ

33 แพทยห์ญงิวไิลพร สกลุพพัิฒน์ศลิป์ แพทย(์แพทยฝั์งเข็ม) โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช

34 ดร.กรพนิทุ ์ปานวเิชยีร พยาบาลวชิาชพีช านาญการ โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช

35 นางสาวสมุนา เหลอืงอัครวงศ์ แพทยแ์ผนจนี  - 

36 นายจวง ลีเ่หนงิ แพทยแ์ผนจนี  - 

37 นางสาวอัจฉรศิริปิระภา  กิง่แกว้ แพทยแ์ผนจนี บรษัิท เนเจอรไ์บโอเทค จ ากัด ส านักงานใหญ่

38 นางสาวปารณีย ์จริเทยีนธรรม แพทยแ์ผนจนี  -

39 นายบญุยง องิคเวทย์ แพทยแ์ผนจนี  - 

40 นางสาวสภุาวด ีทองสามสี นักศกึษา มหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

41 นายกลุวรรธน ์เจรญิศรศีลิป์ นักศกึษา มหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ

42 นางสาวกลุวรรณ พลูเพิม่ทรัพย์ แพทยแ์ผนจนี -           

43 นางสาววภิาดา ปทปีมงคล แพทยแ์ผนจนี -           

44 นางสาวภัทรภรณ์ ทองเกรยีว แพทยแ์ผนจนี โรงพยาบาลสมทุรสาคร

45 นายชาตร ีภูท่องตระกลู แพทยแ์ผนจนี โรงพยาบาลกรงุเทพระยอง

46 แพทยห์ญงินรสิา ฟตูระกลู แพทย์  - 

47 แพทยแ์ผนไทยอัญรนิทร ์วงษ์ศรนีาค แพทยแ์ผนไทย  -

48 นายวชิยั ลิม้พพัิฒนโสภณ แพทยแ์ผนจนี  - 

49 แพทยแ์ผนไทยศรวีรรณ อดุมลาภธรรม แพทยแ์ผนไทย  - 

50 นางสาวปวนัรัตน์ ทัพธวชั นักศกึษา  - 

51 นางสาววรากร เจยีมสวา่งพร แพทยแ์ผนจนี  - 

52 นายแพทยพ์นมกร  แซล่ี ้
 แพทย ์(แพทยฝั์งเข็ม)  -

53 นางสาวเหมอืนฝัน จันทรส์ าราญ แพทยแ์ผนจนี ม.แมฟ้่าหลวง

54 นางสาวศรัญญา ทองงอก แพทยแ์ผนจนี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

55 นางสาวไปรลดิา ขาวจติร แพทยแ์ผนจนี โรงพยาบาลจฬุาภรณ์

56 สัตวแพทยห์ญงิ เนตรนภสิ สวุรรณประภา สัตวแพทย์  -

57 เภสัชกรสรุนิทร ์ศรวีรรัตน์ เภสัชกร โรงพยาบาลพระน่ังเกลา้

58 นายแพทยก์ติต ิองคค์ณุารักษ์ แพทย ์(แพทยฝั์งเข็ม) โรงพยาบาลล าลกูกา
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59 เภสัชกรหญงิจฑุาทพิย ์มผีดงุ เภสัชกร บรษัิท อัลลายแอนซ ์ฟารม์า จ ากัด

60 นายวรัญชติ เชยกลิน่เทศ แพทยแ์ผนจนี  -

61 นางสาวเพชรไพลนิ พงษ์บรบิรูณ์ แพทย ์(แพทยฝั์งเข็ม)  - 

62 นายปิยวชั เลศิสทิธพัินธ์ แพทยแ์ผนจนี โรงพยาบาลหลวงพอ่เป่ิน

63 แพทยห์ญงิกฤตยา สธุโีสภณ แพทย ์(แพทยฝั์งเข็ม) นางสาวกฤตยา สธุโีสภณ

64 นายการณุย ์ลิม้สมทุรเพชร แพทยแ์ผนจนี โรงพยาบาลแพร่

65 นางสาวปัณรดา  ฐานะปัตโต อาจารย์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา

66 นางสาวอรวรรณ สนิไพบรูยเ์ลศิ แพทยแ์ผนจนี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา

67 นางสาวนูรฟาตณีี มาลัง แพทยแ์ผนจนี โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครนิทร์


