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

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

ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) 
 

รหัสประจำตัว (3 หลัก) ชื่อ – สกุล 
001 กชพร เลาหศิรินาถ 
002 กมลวรรณ โง้วเชียง 
003 กรกฎ คุณโฑ 
004 กรยา เลิศธนาวัช 
005 กรวรรณ อนันตธนลาภา 
006 กรุณา เจริญนวรัตน์ 
007 ก้องเกียรติ เสถียรอนันต์กุล 
008 กัญศรัศม์ พืชพิสุทธิ์ 
009 กานต์ชนก สุขบท 
010 โกเมธ หาญชัยทวีกิจ 
011 ขนิษฐา ชำนาญเวชกิจ 
012 ขวัญข้าว ภู่ระหงษ์ 
013 เครือมาศ  จันทร์แก้ว 
014 จันทร์เพ็ญ จานทอง 
015 จารุพรรณ โพธิ์สัตย์ 
016 จารุภัทร ศิริโสภณ 
017 จิตติกร พิมลเศรษฐพันธ์ 
018 จินต์จุฑา มีเสถียร 
019 จินต์จุฑา สงวนกิตติพันธุ์ 
020 จุฑามณี ครองตรง 
021 ชนภัช เดชธนาวรกิตต์  
022 ชมพูนุท  วนิชรัตน์ 
023 ชัญญานุช ศรีวายพราหมณ์ 
024 เซ็งจุ้น แซ่ลี 
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รหัสประจำตัว (3 หลัก) ชื่อ – สกุล 
025 ฐิตาภัสร์ กุลนิธิณัฐนนท์ 
026 ณรงค์ศักดิ์ หอยสังข์ 
027 ณัชชา จินตนาวสันต์ 
028 ณัฐจารี แซ่ลิ้ม 
029 ณัฐชยา สุนย์วีระ 
030 ณัฐธิดา สิริโยธิน 
031 ณัฐพร คำปันติ๊บ 
032 ณัฐพร ฉายศิริ 
033 ณัฐวรรณ หาญเหลี่ยมเพชร 
034 ณัฐวรินทร์ กฤติยาภิชาตกุล 
035 ดนุชเดช จินตสุเมธ 
036 ดาราวรรณ อินท่าม 
037 ต้นสกุล สังข์ทอง 
038 ทศพร ตัณฑโกศล 
039 ทิพยาภรณ์ คำเสนา 
040 ทิพากร อมราสกุลทรัพย์ 
041 เทพดินี ประสิทธิ์วัฒนชัย 
042 ธนชาติ จิรธรรมคุณ 
043 ธนัชพร รักงาน 
044 ธนากร ธีรการุณย์วงศ์ 
045 ธนานันต์ แสงวณิช 
046 ธนาภรณ์ จันทร์แก้ว 
047 ธนาภรณ์ หมู่อมร 
048 ธนาวรรณ  โชควรกุล 
049 ธิติ พันธ์เจริญ 
050 ธีรา อารีย์ 
051 เธียรพี คนชุม 
052 นพนันท์ เลาหบุตร 
053 นพรัตน์ สุวัฒนพิเศษ 
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รหัสประจำตัว (3 หลัก) ชื่อ – สกุล 
054 นภัสสรณ์ ศตชัยเรืองศรี 
055 นอร์ไอดา สลาสะรัด 
056 นาตยา วิทยาวโรจน์กิจ 
057 นิศากร เรืองขจร 
058 นูรุลฮุดา อาลี 
059 บุญยาพร พฤกษเศรษฐ 
060 ปณิตา กาสมสัน 
061 ปพิตรา ยิ้มนาค 
062 ประทุมพร ว่องวิษณุพงศ์ 
063 ปรารถนา  นีละพันธ์ 
064 ปรียนันท์ สุนทรปกรณ์กิจ 
065 ปรียานัฐ นวลมณี 
066 ปฤษฎี ลี้เจริญ 
067 ปิ่นทิพย์ วิไลวรรณ 
068 ปิยภัทร ตั้งสิริสุธีกุล 
069 ไปรลิดา ขาวจิตร 
070 ฝนทิพย์ เงารังษี 
071 พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา 
072 พนิดา เจริญธรรมกิจ 
073 พรทิวา ชมถ่ิน 
074 พรพรรณ กิตติคุณาภรณ์ 
075 พรพรรณ ทรัพย์เอ่ียม 
076 พรฟ้า อนันต์ไพศาล 
077 พรรษพร สระบุรินทร์ 
078 พัชริ์นรี ชนวรางกูร 
079 พัชรี  สมหวัง 
080 พิชญนาถ  วีรานนท์ 
081 พิมพ์ภัทร ์จำปาเงิน 
082 พิมพิชญ์ มุจลินทโมลี 
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รหัสประจำตัว (3 หลัก) ชื่อ – สกุล 
083 พิมลดา สัมพันธ์ 
084 พิรงรอง ฤทธิรงค์ 
085 พิริยะพฤนท์ นาคพันธุ์โยนก 
086 พิสินี ทรัพย์สินพานิช 
087 เพ็ญกมล มนต์เทียนเกษม 
088 เพียรเพ็ญ ถาวรอรุณรัตน์ 
089 ภัชรี พิมาลรัมย์ 
090 ภัณฑิรา จิรวรพัฒน์ 
091 ภัทรวลัย มีทอง 
092 ภัทรานิษฐ์ หนูกระจ่าง 
093 ภัทรินทร์ ภูวิโคตร 
094 ภาวินี  คณะยอด 
095 ภาษิตา สรรสร้างเจริญ 
096 ภาสกิจ วัณนาวิบูล 
097 ภูวดล วีรแพทยโกศล 
098 มงคล อิงคะโลหะกุล 
099 มณฑล บุญส่ง 
100 มนัญญา อนุรักษ์ธนากร 
101 มลพลินี เสรีพัฒนะพล 
102 มารียา เอ่ียมลออสุข 
103 มาลีนา บุนนาค ลู่ 
104 มินตรา บ่างวิรุฬห์รักษ์ 
105 เมฆินทร์  พจน์พิศุทธิพงศ์ 
106 รชยา วรกิจอุดมพันธ์ 
107 รณกร ปัญญาธรานุกูล 
108 รวีวรรณ อุฬารวงศ์ 
109 รัตติกาล ต๊ะปะแสง 
110 รุ่งวิทย์ เหราบัตย์ 
111 ลักษิกา  สกุลกำจรกิจ 
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รหัสประจำตัว (3 หลัก) ชื่อ – สกุล 
112 ลีลาวดี พงษ์คุณากร 
113 วชิราภรณ์ ผดุงเกียรติวงษ์ 
114 วรวลัญช์ อัคคะชัยรินทร์ 
115 วริยา วสุจารุภัทร 
116 วัฒน์วิภา ไพอนนท์ 
117 วันชัย คุปต์วาทินกุล 
118 วิไรรัตน์ อนันตกลิ่น 
119 วิสสุตา วัณนาวิบูล 
120 วิสุดาพร บุญทวี 
121 วุฒิชัย ชินศรีวงศ์กูล 
122 ศญาดา ด่านไทยวัฒนา 
123 ศรัณย์ พงศ์ภาณุมาพร 
124 ศรีตระกูล โปทอง 
125 ศรีเพชรรัตน์ เมฆวิวัฒนาวงศ์ 
126 ศศิภา ศิริรัตน์ 
127 ศิขริญพรรณ  ผกผ่า 
128 ศิรภัสสร มูลสาร 
129 ศิรารัตน์ ภักดีพินิจ  
130 ศิริขวัญ ก้าวสัมพันธ์ 
131 ศิริตรา วศะพงศ์ 
132 ศิรินทรา วงศ์สุขเสงี่ยม 
133 ศิรินาถ  เพียงเทพพงศธร 
134 ศิริพร พจน์พาณิชพงศ์ 
135 ศุภกาญจน์ อุทก 
136 ศุภกิตติ ์ มงคล 
137 ศุภชัย ภูเด่นใจ 
138 สมตระกูล สิทธิจินดา 
139 สมรัชนี ศรีฟ้า 
140 สาวิตรี จันสม 
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รหัสประจำตัว (3 หลัก) ชื่อ – สกุล 
141 สิตา สร้อยอัมพรกุล 
142 สิทธิโชค วาดพิมาย 
143 สินีนาถ สาตร์เวช 
144 สิริพร เสถียรพัฒนากูล 
145 สุชานันท์ ทิพยรัตน์สุนทร 
146 สุทธิวรรณ บูรณะพิมพ์ 
147 สุทัศน์ ภัทรวรธรรม 
148 สุธัญญา กำลังใบ 
149 สุธาสินี สายวด ี
150 สุพัตรา วิบูลรุ่งเรือง 
151 สุภรตา เกียรติวิชญ์ 
152 สุวิภา ไกรวศิน 
153 เหมือนฝัน จันทร์สำราญ 
154 อรกช มหาดิลกรัตน์ 
155 อรวรรณ พฤติศรัณยนนท์ 
156 อริสา ศรีสถาพร 
157 อักษราภัค ไตรถวิลละ 
158 อัจฉรียา วีรแพทยโกศล 
159 อาคมศักดิ์ ขวัญหอม 
160 อิศริน วงศ์กวี 
161 อิสราภรณ์ เอกผาติสวัสดิ์ 
162 อุทัย ศิลาพิพัฒน์ธรรม 

 
 

หมายเหตุ  รหัสและวิธีเข้าประชุม ZOOM ได้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่เคยแจ้งตอนสมัคร และแจ้งในไลน์กลุ่ม 

ช่องทางการติดต่อ 
นางสาวฐิตารัตน์  ศุทธะชัยอนันต์  โทร 086 856 3308 
แพทย์จีนวรชัย คงแสงไชย               โทร 082 336 5284 
สถานบันการแพทย์ไทย-จีน   โทร 02 591 7007 


