
ประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 14  
หัวข้อ “Beyond COVID-19”  

(ผู้ประสงค์เก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน) 
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.  

ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 
 

รหัสประจำตัว (4 หลัก) ชื่อ – สกุล เลขที่ใบอนุญาต 
P001 กชกร บุญหยง พจ.1470 
P002 กณิกนันต์ ลิ่มตระกูล พจ.1471 
P003 กนกพรรณ วรรณชัย พจ.1472 
P004 กนกวรรณ แซ่เซี้ยว พจ.1287 
P005 กนิษฐา ม่วงแกม พจ.1473 
P006 กมลรัช บุตรครุธ พจ.1474 
P007 กมลรัตน์ กรมานะชัยเจริญ พจ.1626 
P008 กรฎา สุคนธมาน พจ.1288 
P009 กรพรรณ คำตา พจ.1289 
P010 กฤช หิรัญแพทย์ พจ.1475 
P011 กฤตภาส รัตคาม พจ.1292 
P012 กฤติยากรณ์ เอ่ียมเอิบ พจ.1476 
P013 กวิทิพย์ สร้อยศรีสวัสดิ์ พจ.1649 
P014 กัณฐิกา ฉายดำรงค์ พจ.1477 
P015 กันติชา อ๋องแสง พจ.1296 
P016 กาญจนา ตุ้มคำ พจ.1297 
P017 กานต์กวี ลอยประโคน พจ.1478 
P018 กิตติพันธุ์ ศรีเทพ พจ.1298 
P019 กุลพิธาน์ พงศาปาน พจ.1300 
P020 เกวลิน ศรีคชา พจ.1631 
P021 เกวลี ศรีคชา พจ.1632 
P022 ขวัญแก้ว สุขกระสานจิ พจ.1301 
P023 คุณากร ศรีวัฒนาศิริกุล พจ.1303 
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รหัสประจำตัว (4 หลัก) ชื่อ – สกุล เลขที่ใบอนุญาต 
P024 คุณาธิป โชตน์รุ่งเรือง พจ.1480 
P025 จรุงเกียรติ ไทยศิลป์ พจ.1304 
P026 จิตถรัส ประทีป ณ ถลาง พจ.1307 
P027 จิรัชยา จำรูญรณสิทธิ์ พจ.1484 
P028 จิราภา ภูริธีรางกูร พจ.1309 
P029 จุฑามาศ เลาหบุตร พจ.1485 
P030 จุฑามาศ เสียงเสนาะ พจ.1486 
P031 ฉันทัช เฉิน พจ.1312 
P032 ชญานิน งามฉายวงศ์ พจ.1313 
P033 ชนิตา อรัญวัลลภ พจ.1491 
P034 ชนิภา นึกรักษ์ พจ.1492 
P035 ชเนตตี สุขสมบูรณ์ พจ.1494 
P036 ชมพูนุช คำมงคล พจ.1495 
P037 ชอรดา จุลภาค พจ.1318 
P038 ชัชพล  วีระบรรเจิด พจ.1319 
P039 ชัชวัชร ์เลิศผดุงกิจ พจ.1320 
P040 ชัชวาลย์ หมื่นสา พจ.1321 
P041 ชาลินา มากยอด พจ.1323 
P042 ญาณ ี อินทรทิพย์ พจ.1325 
P043 ญาดา วงศ์ใหญ่ พจ.1500 
P044 ฐณัท ศศิพัฒนาภา พจ.1501 
P045 ฐานพร พุทธนนทวิทย์ พจ.1633 
P046 ฐิตินันต์  ศรีเดช พจ.1327 
P047 ฑิติยา   ซอยสกุล พจ.1328 
P048 ณชกร สัตวิวัฒน์ พจ.1502 
P049 ณพิชญ์ บุณยเกียรติ พจ.1634 
P050 ณภัทร คงศิริธุวงศ์ พจ.1329 
P051 ณภัทริน วรธัญญะกิจ พจ.1503 
P052 ณัฏฐณิชา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา พจ.1330 
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รหัสประจำตัว (4 หลัก) ชื่อ – สกุล เลขที่ใบอนุญาต 
P053 ณัฐกฤตา เสรีทวีกุล พจ.1506 
P054 ณัฐชา เอี่ยมรักษา พจ.1635 
P055 ณัฐติภรณ์ เร่งเร็ว พจ.1332 
P056 ณัฐธนัญ วงศ์พิพิธ พจ.1333 
P057 ณัฐนรี บริสุทธิ์ประสิทธิ์ พจ.1335 
P058 ณัฐนรี อิงอนุรักษ์สกุล พจ.1508 
P059 ณัฐนิชา ชูศรี พจ.1510 
P060 ณัฐปภัสร์ สิรเกรียงไกร พจ.1511 
P061 ณัฐพงษ์ พรหมจันทร์ พจ.1336 
P062 ณัฐพร เผือกพ่วง พจ.1512 
P063 ณัฐวรา ใจสบาย พจ.1515 
P064 ณัฐศิริกร สัตยพงศ์ พจ.1516 
P065 ณิกษา จันทร์แก้ว พจ.1341 
P066 ณิชากร ธรรมสัจการ พจ.1342 
P067 ณิชาภัทร ยิ่งสุขผล พจ.1467 
P068 ณินทิรา ตันตยานุสรณ์ พจ.1343 
P069 ดวงกมล แก้วอนันต์ พจ.1518 
P070 เดชธาริน ประยูรวงศ์ พจ.1346 
P071 เดชาธร ปล้องมาก พจ.1521 
P072 ทฤชมน หอวรรณภากร พจ.1348 
P073 ทัศลาภา แซ่เจียง พจ.1350 
P074 ทิพกฤตา ฐิติพงศ์ปรีดา พจ.1522 
P075 ธนภรณ์ สินฉ่ำ พจ.1523 
P076 ธนภรณ์ แสงธรรมชัย พจ.1524 
P077 ธนวันต์ เกียรติก้องอาภา พจ.1352 
P078 ธวัลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล พจ.1353 
P079 ธัญจิรา  เนรมิตสถิตวงศ์ พจ.1526 
P080 ธัญพิชชา แซ่เฮ้ง พจ.1354 
P081 ธัญสิริ กล่ำไพ พจ.1527 
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รหัสประจำตัว (4 หลัก) ชื่อ – สกุล เลขที่ใบอนุญาต 
P082 ธัญสุดา ด้วงแก้ว พจ.1528 
P083 ธันยพร แสงธรรมชัย พจ.1529 
P084 ธันยมัย บำรุงผล พจ.1530 
P085 ธิติญา คำนาง พจ.1356 
P086 นนท์มนพร เอ่ียมลออสุข พจ.1534 
P087 นพรัตน์ ทองวัฒนานนท์ พจ.1357 
P088 นภัส อุดมวัลลภ พจ.1537 
P089 นภาพร สมเสนาะ พจ.1636 
P090 นัฎสาท์ ทองศรี พจ.1540 
P091 นัทธมน  คงพริ้ว พจ.1361 
P092 นัทธมน โรหิตรัตนะ พจ.1541 
P093 นันท์นภัส นุ่นประสิทธิ์ พจ.1363 
P094 นันท์นภัส ละครชาตรี พจ.1637 
P095 นันท์นภัส ลีลางามวงศา พจ.1542 
P096 นันทิสา นามวิชัย พจ.1653 
P097 นุสรา ตาเย๊ะ พจ.1543 
P098 นูรมี ฮาแว พจ.1366 
P099 บัณฑิตา  เศรษฐสิทธิ์ พจ.1368 
P100 บุญธิดา ชูศักดิ์ พจ.1544 
P101 บุณยวีร์  แซ่วุ่ย พจ.1544 
P102 บูรณา สิมารัตน์ พจ.1546 
P103 เบญจรัตน์ ราชกิจกำธร พจ.1547 
P104 เบญญาภา นิ่มกิ่งรัตน์ พจ.1638 
P105 ปฏิมาภรณ์ หริ่งสำโรง พจ.1548 
P106 ปภัสรา เจียรวัฒน์ชัย พจ.1370 
P107 ปรินทร อเนกธนทรัพย์ พจ.1372 
P108 ปรียาดา บัวสมบุญ พจ.1373 
P109 ปวีณา บุตภานุรักษ์ พจ.1374 
P110 ปัณณพร เติมทรัพย์อนันต์ พจ.1549 



5 
 

รหัสประจำตัว (4 หลัก) ชื่อ – สกุล เลขที่ใบอนุญาต 
P111 ปัสสัทธิ เรืองศรีสมหมาย พจ.1376 
P112 ปาจรีย์ ตรีวรเวทย์ พจ.1550 
P113 ปาณิสรา วิทยาประดิษฐ์ พจ.1551 
P114 ปิญชาน์ จิตระวัง พจ.1377 
P115 ปิณฑิรา เฉลิมชัยกิจ พจ.1553 
P116 ปิยพร ด่านนรเวชสนธิ พจ.1378 
P117 ปิยะพร เครือเพชร พจ.1381 
P118 ปิยะภรณ์ บุญอยู่ พจ.1555 
P119 ปิยะภัทธ์ เกียรติสมาน พจ.1556 
P120 ปุณยวีร์ กฤษฎาพิพัฒน์ พจ.1382 
P121 พงศ์พัฒน์ ศรีวัฒนาศิริกุล พจ.1383 
P122 พจนารถ เส็งหพันธุ์ พจ.1384 
P123 พภัสสรณ์ เทียนสว่างนภา พจ.1385 
P124 พรพรหม ปิยะมาภรณ์ พจ.1386 
P125 พรพิชชา สมพาน พจ.1387 
P126 พรเพชร เพชรคงแก้ว พจ.1559 
P127 พลอยทิพย์ สันติวิวัฒน์ พจ.1389 
P128 พสุ หฤษฎี พจ.1560 
P129 พัชราภรณ์ พูลสวน พจ.1629 
P130 พัชราภา คล้ายดี พจ.1639 
P131 พัชรินทร์ หาญพิชิตวิทยา พจ.1390 
P132 พัทธมน เสริมสุธีอนุวัฒน์ พจ.1391 
P133 พัลลภ อ่อนแก้ว พจ.1561 
P134 พัสวี อรุณพัฒนชัย พจ.1392 
P135 พิชชารีย์ กระทองธนพงศา  พจ.1393 
P136 พิชญ์สินี พงษ์พรต พจ.1395 
P137 พิรพร ศรโีสภณ พจ.1397 
P138 พิศุทธิ์ มีวัฒนะ พจ.1398 
P139 พิสุทธิจิต วัชรปรีชาสกุล พจ.1399 
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รหัสประจำตัว (4 หลัก) ชื่อ – สกุล เลขที่ใบอนุญาต 
P140 พีรนันท์ เกียรติกมลวงศ์ พจ.1566 
P141 พีรวุฒิ วานิชรัตน์ พจ.1400 
P142 เพชรดา ศิริคันธะมาต พจ.1640 
P143 แพรวไพลิน ทองรักชาติ พจ.1401 
P144 ภัทรพรรณ ประสม พจ.1404 
P145 ภัทรภร ปภังกรกิจ พจ.1403 
P146 ภัทรวดี ทองพัฒน์ พจ.1405 
P147 ภัทราพร บุปผเวส พจ.1569 
P148 ภาราดร กือเย็น พจ.1406 
P149 ภาสินี เชิดชูเหล่า พจ.1407 
P150 มณฑล กาญจนพรกุล พจ.1408 
P151 มณีวรรณ วิวัฒน์คุณูปการ พจ.1570 
P152 มาณพ ทั่งแก้ว พจ.1409 
P153 มานิกา เฉลิมรักชาติ พจ.1571 
P154 มาริชา เจียมตระกูล พจ.1410 
P155 มุกหอม พัฒนพิชัย พจ.1573 
P156 ร่มไทร พึ่งอุทัยสิริ พจ.1574 
P157 รวิสรา ตั้งศักดิ์ประเสริฐ พจ.1575 
P158 รัญชนา  ตั้งมั่นเจริญสุข พจ.1412 
P159 ริญญาภัทร์ รัตนพิริยสกุล พจ.1413 
P160 รุจีรัตน์ ขำวิลัย พจ.1578 
P161 เรณุภา ชูอุดมทรัพย์ พจ.1415 
P162 ลภัสรดา จีนาภักดิ์ พจ.1579 
P163 วงศธร พันศร พจ.1641 
P164 วชิราภรณ์ เสริมสิริพันธ ์ พจ.1417 
P165 วนิดา กันทะพนม พจ.1580 
P166 วรชัย คงแสงไชย พจ.1419 
P167 วรรษชลา ธนูศิลป ์ พจ.1582 
P168 วรางคณา มุ่งจงรักษ์ พจ.1421 
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รหัสประจำตัว (4 หลัก) ชื่อ – สกุล เลขที่ใบอนุญาต 
P169 วริศรา ธรรมรัตนากร พจ.1584 
P170 วันเพ็ญ แซ่ลี้ พจ.1422 
P171 วิลาสินี ธนพุฒิพงศ์ พจ.1642 
P172 วิษณุสรรค์ สุฉันทบุตร พจ.1427 
P173 ศมรัศมิ์ ชาญนนทวัฒน์ พจ.1590 
P174 ศรีสุดา ธราพัชร์ พจ.1591 
P175 ศลิษา ตันตระวาณิชย์ พจ.1428 
P176 ศศิกาญจน์ โพธิ์ทอง พจ.1592 
P177 ศิชนา วิธรีสกุล พจ.1429 
P178 ศิญาภัสร์ อมรระธีพัฒน์ พจ.1594 
P179 ศิรประภา งามจิต พจ.1595 
P180 ศิรประภา สันติศานติ์ พจ.1643 
P181 ศิรินภาภรณ์   เกตุแก้ว พจ.1644 
P182 ศิริพร จู้ฮกหลี้ พจ.1432 
P183 ศิริพร เชี่ยวชาญอักษร พจ.1431 
P184 ศุทธินันท์ เพชรรัตน์ พจ.1598 
P185 ศุภจริณ สุทธิโอภาส พจ.1434 
P186 ศุภพัฒน์ วิโรจน์สกุลชัย พจ.1645 
P187 ศุภลักษ์ พสุธาสถิตย์ พจ.1435 
P188 สกันต์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ พจ.1437 
P189 สมฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ พจ.1439 
P190 สรวิศ ประทีปพวงรัตน พจ.1440 
P191 สวรส ลิ้มตระกูล พจ.1441 
P192 สันติภาพ พรมมา พจ.1442 
P193 สิทธรัตน์  รินไชยสงค์ พจ.1604 
P194 สิริจรรยา  ศรีวิภาสถิตย ์ พจ.1443 
P195 สิริวจี  สายต่างใจ พจ.1605 
P196 สุกัญญา เสรีรักษ์จุฑารังษี พจ.1445 
P197 สุจิรา  เลิศไกร พจ.1606 
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รหัสประจำตัว (4 หลัก) ชื่อ – สกุล เลขที่ใบอนุญาต 
P198 สุดาภัทร จันทนา พจ.1607 
P199 สุดารัตน์ คงพ่วง พจ.1446 
P200 สุทิชา อมตะสินธุ์ พจ.1608 
P201 สุนันทา  นาทา พจ.1610 
P202 สุปราณี พงษ์ชัย พจ.1447 
P203 สุพิชญา อวยชัย พจ.1611 
P204 สุภารัตน์  แซ่ฉิ่น พจ.1612 
P205 หทัยกาญจน์ ตั้งสุขขีย์ศิริ พจ.1614 
P206 หทัยชนก เจริญยิ่งยศ พจ.1615 
P207 อนัญญา พฤกษเศรษฐ พจ.1618 
P208 อรจิรา เดชศิริ พจ.1453 
P209 อรชมณินทร์ เหล่าโมลีธร พจ.1620 
P210 อรอุมา ชลิตชากร พจ.1456 
P211 อัครพัชร์  พร้อมทรัพย์ พจ.1621 
P212 อังคณา พลเยี่ยม พจ.1630 
P213 อัจฉรา  นะทะศิริ พจ.1647 
P214 อัญชลี มณีโต พจ.1622 
P215 อัยรัช รู้คุณ พจ.1458 
P216 อาทิตยา ชาติกกังวาลสนธิ์ พจ.1623 
P217 อาบพร เทพธรานนท์ พจ.1459 
P218 อามีร่า บือแน พจ.1460 
P219 อารยา อัศววงศ์อารยะ พจ.1461 
P220 อารียา อย่างคุณธรรม พจ.1624 
P221 อิสรีย์ จาตุรส พจ.1625 
P222 อุบลรัศมี พ่วงจีน พจ.1464 
P223 เอกฐาภร ธนัทบวรนันท์ พจ.1465 

 
หมายเหตุ รหัสและวิธีเข้าประชุม ZOOM ได้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่เคยแจ้งตอนสมัคร และแจ้งในไลน์กลุ่ม 
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ช่องทางการติดต่อ 
นางสาวฐิตารัตน์  ศุทธะชัยอนันต์  โทร 086 856 3308 
แพทย์จีนวรชัย คงแสงไชย               โทร 082 336 5284 
สถานบันการแพทย์ไทย-จีน   โทร 02 591 7007 
 


