
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสตูร "ความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์แผนจีน" 

ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2564  

ล าดับที่ ชื่อ สกุล 

1 กนกกาญจน์ เมฆอนันต์ธวัช 

2 กนกพร ปัญญาดี 

3 กนกวรรณ ราตรีธรรม 

4 กมลชนก  มรกต 

5 กมลทิพย์  โทสวนจิตร 

6 กมลพักตร์ ธรรมด ารงจิต 

7 กมลพัฒน์ ศุภพัฒนพงศ์ 

8 กมลรัตน์  พบบุญ 

9 กรพินทุ์  ปานวิเชียร 

10 กรรณิการ์ น  าดอกไม้ 

11 กรรวี กรวิศิษฎ์วาทิน 

12 กฤตภาส ไพเราะ 

13 กฤตลักษณ์ มาบจะบก 

14 กฤษฎิ์ณารี กัญญะลา 

15 กฤษรัตน์ พลอยดีเลิศ 

16 กวิสรา ภูเวียนวงค์ 

17 กวิสรา เพียรเสมอ 

18 กษมา เอ่ียมโยธา 

19 กัญจน์ณิชา วรปรีดาวงศ์ 

20 กัญจนธรณ์ ศรีสุคนธ์ 

21 กัญญ์ภรณ์ บุญธรรม 

22 กัญญาภัค ศรีจรัส 

23 กัมปนาท ค าหงศ์สา 

24 กัมพล มะลาพิมพ์ 
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25 กัลยรัตน์ ปีมา 

26 กัษมี พรหมมี 

27 กาญจนา ราชสมบูรณ ์

28 กานต์ญาดา นาชัยเพชร 

29 ก าชัย  ศิริชมภู 

30 กิติมา พิณประดิษฐ์ 

31 กีรติ  วงศ์กวินวุฒิ 

32 กุลชมาษร ลิขิตอิศรา 

33 กุลสตรี พุฒวงศ์ 

34 กุสุมา ศรียากูล 

35 เกวลิน  ฤทธิ์มนตรี 

36 เกศชฎา โชติพูล 

37 เกศน์ เกียรติผดุงพงศ์ 

38 เกศินี(สาริกา) ภูมะลา(มรีส) 

39 เกษร  อะทะไชย 

40 เกียรติพงศ์ แก้วลาด 

41 แก้วกัญญา เรียบร้อย 

42 ขจีวรรณ  ตันพานิช 

43 ขนัตยา พวงมาลี 

44 ขนิษฐา บานชื่น 

45 คฑาวุธ  นันทิกิตติราษฎร์ 

46 คณิตา จ าปาเรือง 

47 คุณนิษฐ์ ห้องตรง 

48 จตุพร สิกิตติวงศ์ 

49 จรัญ คงสุวรรณ 

50 จันทนา ศรีจารนัย 

51 จันทร์จิรา สีกา 

52 จันธิดา  กมลาสน์หิรัญ 

53 จันธิมา นาบุดดา 

54 จามจุรี  ประโพธิ์ศรี 

55 จารุวรรณ โตเขลางค์ 
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56 จิดาภา ขาวิลาศ 

57 จิตราภรณ์ จันทเบญจม์ภัทร 

58 จินดาพร เพชรบูรณ์ 

59 จิระวัตน์ สวัสดิ ์

60 จิราพร ลับจันทร์ 

61 จิราพร อ่วมเกิด 

62 จิราภรณ์ คณะกุล 

63 จุฑามาศ คะโลรัมย์ 

64 จุฑามาศ ภูนีรับ 

65 จุฑามาศ ไวยะ 

66 จุฑามาศ  สมรัตน์ 

67 จุฑารัตน์ ภูบรรทัด 

68 ฉัตรษร ลิขิตอิศรา 

69 เฉิด สารเรือน 

70 ชณิศา พานิช 

71 ชนัญชิดา  วงษ์ทาว 

72 ชนัญธิดา ราษ ี

73 ชนากานต์ นุ่นด้วง 

74 ชนิดาภา ยะนันท์ 

75 ชนิตา ประทุมชมภู 

76 ชยังกร ทนต์ประเสริฐเวช 

77 ชยานนท์ เชาวน์วุฒิกุล 

78 ชลทิวา  ทองรัตน์ 

79 ชลธิชา อังกาบ 

80 ชลิดา เยาวเสริฐ 

81 ชวล ี เครือสุคนธ์ 

82 ชวิศา ประดิษฐอุกฤษฎ์ 

83 ช่อผกา ชิณวงษ์ 

84 ชัชฎาภรณ ์  อิงคสกุลโรจน 

85 ชัญญา อินทร์ประสิทธิ์ 

86 ชัยวัฒน ์ นิลสมุย 
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87 ชาทัส สวัสดิกุล 

88 ชิดชนก พืชผล 

89 ชุตินันต์  มหาวัง 

90 โชติกา แหร่มบรรเทิง 

91 ญาณิภัสส์ ณ พัทลุง 

92 ญาณิศา นุ่งอาหลี 

93 ญาราภรณ์ ครองสมบัติ 

94 ฐานาภรณ์ แซ่โง้ว 

95 ฐิตาภา ทองดี 

96 ฐิติชญาพร ศรีสุรักษ์ 

97 ฐิติรัตน์ เจษฎาพงศธร 

98 ฐิติรัตน์  ราตรี 

99 ณธิดา จันทยุทธ 

100 ณัฏฐา พลับพลา 

101 ณัฏฐิกา วิรัตินันท์ 

102 ณัฐ ทินกร 

103 ณัฐชา วงค์ปัญญา 

104 ณัฐธิดา  พลเล็ก 

105 ณัฐนันท ์ เจริญเลิศเดชกุล 

106 ณัฐนันท ์ ศรีรักษ์ 

107 ณัฐนิชา ปัญญาค า 

108 ณัฐพร อภิวัฒน์ไพบูลย์ 

109 ณัฐพร ฤทธิ์สืบเชื อ 

110 ณัฐพร  กิจจาสวัสดิ์ 

111 ณัฐยานี โคตรปัญญา 

112 ณัฐวดี ด าศรี 

113 ณัฐวิภา ตั งใจ 

114 ณิชนันทน์ ชูแก้ว 

115 ณิชาภา พัทส์ธีรา 

116 ณิทชกมล มาตรสว่าง 

117 ณิรดา ทูลธรรม 
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118 ดลัลพร อุดถา 

119 ดวงแก้ว    ศรีพรหมมา 

120 ดวงทิพย์ สนธิเมือง 

121 ดวงภรณ์ แดงจีน 

122 ดวงฤดี วรชิณ 

123 ดารารัตน์ นาราษฎร์ 

124 เดือนเพ็ญ บัวชุม 

125 ตวงพร  ขุนศรี 

126 ทวีศักดิ์ อารีกุล 

127 ทวีศักดิ์ อารีกุล 

128 ทัศญาณี ใจทะวงค์ 

129 ทัศนีย์ บานเย็น 

130 ทัศวรรณ กัลยา 

131 ทัศวรรณ  คณาชอบ 

132 ทิพย์วรรณ ซิ มส าอางค์ 

133 ธฐรัศม์ชนม์   ชุติเวทย์คู 

134 ธนพนธ์ กีเวียน 

135 ธนวรรธน ์ บุญพลอย 

136 ธนัชพร คงไชย 

137 ธมน  ประสาทพันธุ์ 

138 ธรินทร ธีรชุติมานันท์ 

139 ธวัชชัย นาใจคง 

140 ธัญจิรา  โพสาราช 

141 ธัญชนก บุญสวัสดิ์ 

142 ธัญวรัตน์ สังข์ศิริ 

143 ธันยพร อักขระ 

144 ธันยา ทรัพย์ทวีผล 

145 ธันยาภรณ์ ข่วงทิพย์ 

146 ธิดารัตน์ กะนันไธสง 

147 ธิดาวดี ลาภมาก 

148 ธีนิดา ทับทอง 
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149 ธีรนาฏ จันสุตะ 

150 ธีรวีปณัช พ่ึงเขื่อนขันธ์ 

151 นพธีรา  พลสุวรรณ 

152 นภัสรัญชน ์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ 

153 นภาพร ทอลา 

154 นริศรา กาญจนานันท์ 

155 นฤมล พิชญไวยากร 

156 นวพร อมรเวช 

157 นันทนัช วิเศษสุข 

158 นันทนัช ขันค านันต๊ะ 

159 นันท์ศศิ   บุญสิน 

160 นันทิญา ผะกาแดง 

161 นัศรีนย์ แวดือราแม 

162 นาฏชาล ี มณีโชติ 

163 นารีรัตน์ มะดีบิง 

164 น  าฝน บุญเรือง 

165 นิดา จิตภักดีบดินทร์ 

166 นิภาพร จันทร์ส่องศรี 

167 นิภาพร อาจแก้ว 

168 นุชนาท คนกาล 

169 เนตรชนก เครือทอง 

170 เนตรชนก สุดชา 

171 บดินทร์ ชาตะเวที 

172 บุญยืน   อมฤก 

173 เบญจมาศ จีระเดช 

174 เบญจวรรณ แซ่ลิ่ม 

175 เบญญ์จพิศ    หวลกาพย์ 

176 ปภาดา แห้วเพ็ชร 

177 ประกายมาศ มัชฌิมา 

178 ประดิษฐา  ดวงเดช 

179 ประไพพันธ์ คงสมุทร 
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180 ประภัสรา  สุหิรัญ 

181 ประภัสสร ซุ้นสุวรรณ 

182 ประภา พละเขต 

183 ประภาพร ช่วงชัยชนะ 

184 ประสิทธิ์ หวันสน ิ

185 ปรัชชิญญาพร  ชมภู 

186 ปรารถนา หมั่นพลศรี 

187 ปรินทิพย์  จันธิมา 

188 ปรีชา ท้าวชินกิจ 

189 ปรียากมล มีอยู่เต็ม 

190 ปรียาพร  หมวดช่วย 

191 ปวีณา  ปราชญ์นิวัฒน์ 

192 ปัทมา รนที 

193 ปัธมาลักษณ์    อรุณศิริกูล 

194 ปาจรีย์ ละอ าคา 

195 ปารัณกุล ตั งสุขฤทัย 

196 ปาริษา จันทะลุน 

197 ปาลิดา   ชัยสงคราม 

198 ปิยวรรณ สุภาวหา 

199 ปิยะ อัศวบุญญาเดช 

200 ปิยะพร  อาทิตย์ตระกูลชัย 

201 ปิยาพัชร จันทรวิมูล 

202 เปรมจิต จันทองจีน 

203 พ.อ.หญิง พนมวัลย์ บุณยมานพ 

204 พงษพร นามโนรินทร์ 

205 พจนา  สายัณห์ 

206 พญ.พิมพ์ชนก วิเชียร 

207 พญ.ศิรินาฏ เครือซ้า  

208 พนัชกร สาเป็ง 

209 พรทวี กุลเวิน 

210 พรทิพย์ ศุกรเวทย์ศิริ 
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211 พรธิพา  ปัดถาพิมพ์ 

212 พรพิมล เสนคราม 

213 พรรณกาญจ์ นาคเอ่ียม 

214 พรรนิการ์ โปธาค า 

215 พรวิภา  ชั นวิเชียร 

216 พรศรี ประเสริฐวารี 

217 พรสุดา มาละอินทร์ 

218 พราวพักตรา ทองเอ่ียม 

219 พริษฐา ด่านพิทักษ์กุล 

220 พลธวัช มิ่งวงศ์ 

221 พลอยไพลิน นามกร 

222 พลอยฤทัย ขดานทอง 

223 พลากร จ าเริญ 

224 พวงเพ็ญ ภูเลื่อน 

225 พัชรนันท์ พลขันธ์ 

226 พัชรพรรณ แสงอินทร์ 

227 พัชรา ตุ้นสกุล 

228 พัชราพร หัตถิยา 

229 พัชรีญา ศรีมะโน 

230 พัณณิตา  ประเสริฐผล 

231 พันทิพา  พงศ์กาสอ 

232 พิชญา ฉันท์ทัตชนันธร 

233 พิชญานิษฐ์  สร้อยสุวรรณ 

234 พิชัย ไก่ป๊อก 

235 พิชิต โนนตูม 

236 พิมพกานต์ อาวเจนพงษ์ 

237 พิมพ์ชนก  ยงเสมอ 

238 พิมพ์ชนะ บุญสมศรี 

239 พิมสุรางค์ บัวขันธ์ 

240 พิรชา จ าปาเงิน 

241 พิรุณรัตน์ แซ่ลิ ม 
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242 พิไลพร  วิวัฒน์บุตรสิร ิ

243 พิศาล  สีสถาน 

244 พิสิทธิ์ พรหมบุตร 

245 พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์ 

246 พีรนัฐ ลายกนก 

247 พีรวรรธน์  ศรีสุคนธ์ 

248 พีรศิน   นันต๊ะโส 

249 เพ็ญนภา ราชรินทร์ 

250 เพ็ญพิชชา ชยานุรักษ์ 

251 เพ่ิมพล  จันทรประทักษ์ 

252 แพรวนภา อ้องแสนค า 

253 ไพริณ ควรหัตถ ์

254 ไพโรจน์ ประเสริฐศรี 

255 ภคมน เดชส่งจรัส 

256 ภควรรณ   ตลอดพงษ์ 

257 ภนิดา วามนตรี 

258 ภัคจิรา บุญสา 

259 ภัทรลักษณ์ อ่ินค า 

260 ภัทรา นูปิตุ 

261 ภัทราภรณ์ เหมะโร 

262 ภัทราภรณ์ กิ งเงิน 

263 ภาคภูมิ ไชยพันโท 

264 ภาณุพงศ์ อัยรักษ์ 

265 ภาณุมาศ ชิณวงษ์ 

266 ภิญโญ  แจ่มแจ้ง 

267 ภูวเดช ฤทธิ์เดช 

268 ภูษนิษา ไชยราช 

269 มงคล   เกียรติกวินพงศ์ 

270 มณฑิตา ชมภูน้อย 

271 มณฑิรา สงไพรสน 

272 มณีรัตน์ โคตรปัญญา 
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273 มนตรี แสงสว่าง 

274 มยุรี   บุญส่ง 

275 มัยมูน จารง 

276 มุมีนา หมินเย๊าะ 

277 เมธาวี ดาววัน 

278 ยงยุทธ กันทา 

279 ยวนทอง เกลี ยงแก้ว 

280 ยาฮารี อาแวสะแม 

281 ยินดี วิชัยโย 

282 ยุพาพร มาพะเนาว์ 

283 ยุพิณ  ค ากรุ 

284 ยุวดี   บุญเนาว์ 

285 โยษิตา อินเทพ 

286 รพีพรรณ สง่ารัมย์ 

287 รสรินทร์  ไพฑูรย์ 

288 ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ 

289 รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์ 

290 รัชดาภรณ์ บัวมหะกุล 

291 รัฐธรรมนูญ ลมุลศรี  

292 รัฐพล ขันทีท้าว 

293 รัตติกาญจน์ ยิ่งดิลกพันธกุล 

294 รัตติกาล หุ้มแพร 

295 รัตนพล ก๋าวงค์ 

296 รัศมีดาว แซ่ลิม 

297 ริญญรัตน์ เลิศรุจิด ารงค์กุล 

298 รุ่งทิพย์ เลาะวิถี 

299 รุ่งนภา เกื อกูล 

300 รุ่งลาวัลย์ นายด่าน 

301 เรณ ู ผ่องเสรี 

302 เรวดี โพธิข า 

303 ฤทธิชัย ปันจันตา 
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304 ฤทธิชัย สมบัติ 

305 ลลิดา เที่ยงสกุล 

306 ลลิดา เพชรรัตน์ 

307 ลลิตา จิบือราฮิม 

308 วนิตา เจ๊ะสัน 

309 วรพจน์ นรสุชา 

310 วรเมศ ยอดเถ่ือน 

311 วรรณธกิจ สระเพชร 

312 วรรณรัชต์  รักพวก 

313 วรรณศิริ ศรีชมภู 

314 วรรณี พรมด้าว 

315 วรวรรณ ศิริชัย 

316 วราภรณ์ แก้วศักดิ์ 

317 วรายุส คตวงค์ 

318 วรารัตน์ บุญทรง 

319 วริศรา สาระวารี 

320 วัชราภรณ ์ นิลเพ็ชร์ 

321 วัชราภรณ ์ อรุณเมือง 

322 วิจิตรา  ไชยนุ้ย 

323 วิเชียร  มิตรมาตร 

324 วิทยา จิตรานนท์ 

325 วิภา ผ่องแผ้ว 

326 วิภาวรรณ ประดุจชนม์ 

327 วิมล  ชินกุลกิจนิวัฒน์ 

328 วิมลรัตน์ รัตนเมือง 

329 วิมลสิริ บุญถนอม 

330 วิยะดา ผลคิด 

331 วิรยุทธ สนธิเมือง 

332 วิราวัลย ์ ผลจันทร์ 

333 วิริยา  พรสิงห์ 

334 วิลาวัลย ์ บุญอ่อน 
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335 วิลาสิน ี สนประเทศ 

336 วิลาสิน ี บัวจันทร์ 

337 วิไลพร  สกุลพิพัฒน์ศิลป์ 

338 วีรยา ชลานันต์ 

339 วุฒิชัย ยืนยง 

340 วุฒินันท์ จันทร์ไทย 

341 ศตพร   สมเลศ 

342 ศรัญญา พิพบ 

343 ศรัณยู มงคล 

344 ศราวุฒิ ภุมริน 

345 ศราวุฒิ อิสโร 

346 ศราวุธ ปรางค์รัตนศิลา 

347 ศริญญา  ชัยสุวรรณ 

348 ศรินทร์รัตน์ จิตจ า 

349 ศรีสุดา หมั่นเที่ยง 

350 ศรีสุดา มีสัตย์ 

351 ศวิตา นาคา 

352 ศศิธร ทรัพย์มูล 

353 ศศิประภา ภู่สุวรรณ 

354 ศัสยมน กังใจ 

355 ศิรดา ศรีหมื่นไวย 

356 ศิริญญา แสนศรี 

357 ศิรินารี พรมหล้า 

358 ศิริพร ชื อชวาลกุล 

359 ศิริพร ซ้ายสนิทธรรม 

360 ศิริพร ไชยมุด 

361 ศุภชัย สอิ งทอง 

362 ศุภชัย  ไกรเทพ 

363 ศุภรัตน์ โชติอ าไพกรณ์ 

364 ศุภฤกษ์ บัวชุม 

365 ศุภวัฒน์ สายพานิช 
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366 โศภณิช จารุกุลเดชวุฒิ 

367 สมชาย อ้นทอง 

368 สมร สนใจ 

369 สมฤทัย แดงน า 

370 สร้อยเพชร เนตรอนงค์ 

371 สรัญญา ชะงัดรัมย์ 

372 สวรรยา งานวิวัฒน์ถาวร 

373 สหภาพ ค าโฮง 

374 สารีป๊ะ  เจะฮะ 

375 สาลินี มือกะ 

376 สาวิตรี ทรงศิลป์ 

377 ส าราญ เจ๊ะแล 

378 สินีนาถ สีหลิ่ง 

379 สิริจิตติ์ จิตมานะ 

380 สิริรัตน์ เกตุพงษ์พันธุ์ 

381 สิริวิภา ชูดวง 

382 สุจิตตรา เจริญ 

383 สุจิตร อาแวเลาะ 

384 สุฏารัตน์ หมัดอาดัม 

385 สุดาพร ลือเดช 

386 สุทธิชา เรืองช่วย 

387 สุทธิตรา เอกจิตต์ 

388 สุทัชชา ฉัตรไชยาฤกษ์ 

389 สุธาศิณี ชัยสวัสดิ ์

390 สุธีรา ยมนา 

391 สุนทร พรมเผ่า 

392 สุนัตตา ฟักทอง 

393 สุนีย์  เอ่ียมทองอินทร 

394 สุปราณี สมัญญา 

395 สุพรรณิการ์ ยิ่งยงศักดิ์ศรี 

396 สุพรรณิการ์ อักษร 
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397 สุพัตรา มาทัน 

398 สุภนิดา เนียมทอง 

399 สุภาพร สระแก้ว 

400 สุภาภรณ์ เนื่องจ านงค์ 

401 สุภาวด ี พระชัย 

402 สุภาวด ี จันปัญญา 

403 สุเมธ แก้วพวง 

404 สุไลมาน เยะมูเร็ง 

405 สุวิมล สงวน 

406 เสาวภัค ภูมิรัตน์ 

407 เสาวลักษณ์ จารุดารา 

408 เสาวลักษณ์  ค าวัน 

409 เสาวล ี คุ้มภัย 

410 โสภณ  จันทร์ศรีสว่างวงค์ 

411 หัทยาภรณ์ วะรุตะมะ 

412 อดิสา ศรีบุญลือ 

413 อทิตยา พริ มแก้ว 

414 อนุสรณ์ อยู่เย็น 

415 อภิชญา สุดแน่น 

416 อภิชญา  ชัยมั่น 

417 อภิชาติ  สกุลชาติรุ่งโรจน์ 

418 อภิรัช  ประชาสุภาพ 

419 อมรรัตน์ รัตนะ 

420 อมรรัตน์ หัตถา 

421 อรกมล จ าปา 

422 อรทัย ส่องใส 

423 อรรติญา สวัสด ี

424 อรรถพงษ์ เอ่ียมมา 

425 อรสา ตันตินพเก้า 

426 อรุณรัตน์  แซ่อู้ 

427 อักษราภัค ฟ้องโหย 
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428 อังคณา พันธ์หล่อ 

429 อัจฉรา พินิจการ 

430 อัจฉราพร แกว่นการไถ 

431 อัจฉริยา พรหมสวัสดิ์ 

432 อัญชนา สมอค า 

433 อัมพุชา จารึก 

434 อัมริดตา โคตรบุญมี 

435 อัลนูร  ดือเร๊ะ 

436 อาดามี บีดิง 

437 อานัส หมาดหวัง 

438 อาภรณ์ อุบลสะอาด 

439 อาภรณ์ ลักษณะวิมล 

440 อามนีะห์ สือแปง 

441 อารยา พิหก 

442 อารียา  หวังดี 

443 อิกขณา ทองอ าพัน 

444 อิทธิพล อาทิตย์ 

445 อุทัยทิพย์ ทิพันธ์ 

446 อุทิศ ศรีวิชัย 

447 อุฬาริกา แก้วพิลา 

448 ฮาลีเมาะห์ ดูมีแด 
 

หมายเหตุ รายละเอียดก าหนดการ รหัสและวิธีการเข้าร่วมการอบรมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(Zoom Cloud Meeting) จะส่งให้ผู้สมัครทางอีเมล์ตามที่ระบุในข้อมูลการสมัคร 

ผู้ประสานงาน 1. นางวรวรรณ เธียรสุวรรณ  

   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

   โทร. 08-5680-1677 

  2. นายวรชัย คงแสงไชย  

      แพทย์แผนจีน 

      โทร. 08-2336-5284  


