
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสตูร "ความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์แผนจีน" 

ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)  

รุ่นที่ 2  

ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2564 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล 

1 กชกร แย้มวัฒนา 

2 กชกร จ าปาเรือง 

3 กชมน อินทร์บัว 

4 กชากร ตั้งกิจสงวน 

5 กนกพร ปังค า 

6 กนกวรรณ พันธ์ส าโรง 

7 กมลชนก ทิมรอด 

8 กมลชนก เอกชน 

9 กมลภัทร โพทวี 

10 กมลมาศ ปารมีโชค 

11 กรรณิกา  จิรวานิชเชฐ 

12 กฤตวรรณ พรเลิศลักษณ์ 

13 กฤติมาฐ ข าจีน 

14 กวินทรา โยธาวงศ์ 

15 กอบแก้ว ประสานสุข 

16 กัญญารัตน์ ศรีนวล 

17 กัญณัฏฐ์ อุทุมพร 

18 กัญลยาณี รัตนพงษ์ 

19 กัณฑาภรณ์ กล้อยกลิ้ง 

20 กันติชา ภูล ี

21 กัลย์จิรัตน์  อินทผลัญ 

22 กัลยรัตน์ พรหมพลจร 

23 กาญจนา พันนะ 
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24 กาตือมา เฮาะสนิ 

25 กิตติชัย เกิดพันธ์ 

26 กิตติพงศ์ พงศ์แพทย์พิพัฒน์ 

27 กิติยวดี ศรีสิม 

28 กิติยา หย่างถาวร 

29 กิติยา  โกวิทยานนท์ 

30 กุลชมาษร ลิขิตอิศรา 

31 เกตฐศญาร์ สุวรรณเนตร 

32 เกศสุดา ธานีวรรณ 

33 ขนิษฐา  แสงสุริยา 

34 คงกฤช  ด าหวัง 

35 คฑาวุธ ชะมือ 

36 ครศิต ขอเหนี่ยวกลาง 

37 คุณานนต์ หนูเอียด 

38 งามศิริ  สิงห์ค าป้อง 

39 จริยา สีทา 

40 จริยา เคนสีลา 

41 จักราวุธ ชัยสวัสดิ ์

42 จันทร์จิรา อินศิริ 

43 จันทร์จิรา เรืองศรี 

44 จันทิมา สุวรรณ 

45 จันธิมา นาบุดดา 

46 จันละออง จันมาทูน 

47 จิรดา โพธิวร 

48 จิรัชญา ลีฝ้าย 

49 จิราพร ไกยะวินิจ 

50 จิราพร พรมภักดี 

51 จิราภรณ์ ทองตัน 

52 จิราภา ภุมศรี 
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53 จิราลักษณ์  แก่นแท่น 

54 จิราวรรณ ทองนะวงสินธุ์ 

55 จีรนันท์ บุญอ่ิม 

56 จุฑาทิพย์ เรียมแสน 

57 จุฑามาศ แจ้งสุข 

58 จุฑามาศ เจียรเกียรติวณิช 

59 จุรีภรณ์ อ้ิมพัฒน์ 

60 จุฬากรณ์ ฮามวงศ์ 

61 จุฬาลักษณ์ แซ่โล้ว 

62 ชญานิน นันทสมสราญ 

63 ชฎาภา ตระกูลเชียงแก้ว 

64 ชนนิกานต์ สุทธิบุตร 

65 ชนัฐปภา วีระแสง 

66 ชนาภัทร อุดมทรัพย์ 

67 ชนิกานต์  มีลา 

68 ชยาภา ชัยประสิทธิ์ 

69 ชลธิชา แสนสุภา 

70 ชลนิสา ทาแนน 

71 ชวนพิศ พรพรหมโชติ 

72 ชวนัฐ เพ็งสลุด 

73 ชวัลนุช ม่วงประเสริฐ 

74 ชัชชญา ธิราวิทย์ 

75 ชาญชัย พิชัยพรหม 

76 ชุติกาญจน์ ปิยะศิลป์ 

77 ชุติมา แซ่ย้าง 

78 ชุติวัลย ์ พลเดช 

79 โชคราชัน ชัยฤกษ์สุขสันต์ 

80 โชติกา ยากองโค 

81 ไชยวัฒน์ โพธารินทร์ 
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82 ญาณิกา สมคะเน 

83 โญทะกา สิริเลิศธีรกุล 

84 ฐปนะร มะลัยทอง 

85 ฐาปนีย์ คงแก้ว 

86 ฐิตินันท์  จันเส 

87 ฐิตินันทน์ ศรีมานพ 

88 ณภัทร เกตุบุญสม 

89 ณัฏฐวัฒน ์ เชื้อเมืองพาน 

90 ณัฏฐว ี ฤทธิรณยุทธ 

91 ณัฐกิจ บุญครอง 

92 ณัฐชา พงษ์วิรัตน์ 

93 ณัฐณิชา  สารี 

94 ณัฐดนัย ลินจงสุบงกช 

95 ณัฐดนัย โฆสิตาภา 

96 ณัฐนันท์ ลลิตภัทรานุวัตน์ 

97 ณัฐนิชา ปัญญาค า 

98 ณัฐพัชร  แสงทอง 

99 ณัฐวรรณ ไชยคช 

100 ณัฐวุฒิ เข็มเพ็ชร 

101 ณิชนันท์ ปุ่มเพชร 

102 ณิชาภา วิลาชัย 

103 ณีรนุช นามหาไชย 

104 ดรรชนี พรมจันทร์ 

105 ดวงกมล สิงโหพล 

106 ดวงฤทัย ค ามุงคุล 

107 ดาวจันทร์ เดชสองชั้น 

108 ตอยยีบะฮ์ มูเซะ 

109 ถิรดา แซ่ไว 

110 ทรงศักดิ์ เทเสตา 
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111 ทวีวรรณ  ศรีสุขค า 

112 ทศวรรณ จิตรวศินกุล 

113 ทัศนีย์  สมบูรณ์ 

114 ทิชากร แก้วชูฟอง 

115 เทพฤทธิ์  บัวภา 

116 เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

117 ธนกานต์ กิจนิธิประภา 

118 ธนพร อินทร์กลัด 

119 ธนวรรณ  อุดมทรัพย์ 

120 ธนารัตน์ นวมพันธ์ 

121 ธนิษฐ์นันท์ รัตนพันธ์ 

122 ธัญชนิต โล่ประคอง 

123 ธัญญรัตน์ เทพค าปลิว 

124 ธัญญาวดี มูลรัตน์ 

125 ธัญลักษณ์ เที่ยงท า 

126 ธันยาพร แก้วมณี 

127 ธาริณี อภิวัชรกุล 

128 ธิติมา  แสนเพชร 

129 ธิติมา    กิ่งกระโทก 

130 ธิติยา ชุลีธนสิน 

131 นงลักษ์ ค าผาย 

132 นงลักษณ์ สุวรรณคีรี 

133 นนทิภา  โพธิ์สอน 

134 นพพันธุ์ ประกิจบุญฤทธิ์ 

135 นพรัตน์ โพธิ์นอก 

136 นพรัตน์  แสงพันธ์ไม้ 

137 นพวรรณ เรียงวงษ ์

138 นภัสวรรณ สุขใจ 

139 นภา บุญมา 
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140 นภาพรรณ กรุณา 

141 นริศรา อรรถพรพิทักษ์ 

142 นริศรา ศรีดารา 

143 นริศรา บุตรใส 

144 นันทนา มีศิริพันธุ์ 

145 นันทวดี แหวนวงษ์ 

146 นันทิกานต์ พิลาวัลย์ 

147 นันธิยะ ศรีแก้ว 

148 นิชกานต์ แซ่อ้ึง 

149 นิชดา สุขกมล 

150 นิชรัตน์ เจริญศีรี 

151 นิตยา ศิริแสง 

152 นิติกร อินตา 

153 นิติกร พรหมพิทักษ์ 

154 นิธิศ ลัดลอย 

155 นิยม สาระไทย 

156 นิวัฒน์ ค ามุงคุณ 

157 นิศาชล กลิ่นศรีสุข 

158 นิศานาถ เข็มทอง 

159 นุรอาซีกีน มานิ ๊

160 นูรีฮา มามะ 

161 เนตรมาตา จันทร์คง 

162 บังอรรัตน์ เสริมศิริทรัพย์ 

163 บุญญรัตน์ บุญอาจ 

164 บุญญฤทธิ์ กังวานวณิชย์กุล 

165 บุญมี เอ็นดู 

166 บุษยมาศ งอบค า 

167 บุษราภรณ์ ทับสีแก้ว 

168 ปนพร มะลัยทอง 
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169 ปรเมศวร์ ค าไทรแก้ว 

170 ประภัสสร วีระประสิทธิ์ 

171 ประภาพร  มันหนองแวง 

172 ปรางทิพย์ เทียนทอง 

173 ปราวรี ภูนีรับ 

174 ปริฉัตร มีมุสิทธิ์ 

175 ปรียานุช มีอยู่เต็ม 

176 ปวีณา นิลพรมมา 

177 ปานทิพย์ พุฒซ้อน 

178 ปาริฉัตร วิชัย 

179 ปาริชาติ  ผลบุญ 

180 ปาลิกา  เวชกุล 

181 ปิยมาศ ส าเร็จกาญจนกิจ 

182 ปิยรัตน์ สุยะ 

183 ปิยวรรณ เข่งทรัพย์ 

184 ปิยวรรณ  ค าศรีพล 

185 ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ 

186 ปิยะพงษ์ ชูชนะ 

187 ปิยะมาพร วงษ์เชื้ออภัย 

188 ปิยาพัชร  กายเพ็ชร์ 

189 ผกามาศ ตั้งสุวรรณกุล 

190 ผดุงนารี แสนเมือง 

191 ผาณิต ศรีสุทธะ 

192 พงษศิริ  ปัดถาวะโร 

193 พงษ์ศิริชัย พรหมสุวรรณ์ 

194 พชร บูชากุล 

195 พรทิวา ปงเมฆ 

196 พรเทพ วัฒนศรีสาโรช 

197 พรนัชชา แสนมี 
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198 พรพรรณ คงใจ 

199 พรพิมล ช่อลัดดา 

200 พรพิมล  เตชะลือ 

201 พรรณี คลอวุฒิวัฒน์ 

202 พลอยนภัส พฤติธรรมกุล 

203 พลากร จ าเริญ 

204 พวงผกา ไชยสุข 

205 พอฤทัย สร้อยเพ็ชร 

206 พัชราภรณ์   มะโยธี 

207 พัชรินทร์ ดาทอง 

208 พัชรินทร์ ใจดี 

209 พัชรี เอ้เคน 

210 พัชลี ค าคนซื่อ 

211 พัณธิตรา ศรีรักษา 

212 พิชิต แร่ถ่าย 

213 พิสิษฎ์พล  นางาม 

214 พีรพงศ์ เจียมจิรชาติ 

215 พุทธรักษา  พุ่มเจริญ 

216 เพชรดา เพชรดี 

217 เพ็ชรมะณี พลราชม 

218 แพรวพร อานีวิทยาเลิศ 

219 ไพโรจน์ บุญโรจน์ 

220 ไพศาล พินทิสืบ 

221 ฟารีดา กาเกาะ 

222 ฟิรดาวส์ ชิดเอ้ือ 

223 ภคนันท์ จตุรภัคโภคิน 

224 ภครวรรณลี กีรติบุญยรัตน์ 

225 ภัณฑิรา สัตย์วินิจ 

226 ภัทรนันท์  บุญหาว 
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227 ภัทรภร  เลิศมงคล 

228 ภัทรภรณ์  พรหมแก้ว 

229 ภัทรมน น้ าจันทร์ 

230 ภานุพงศ์ สานะสิทธิ์ 

231 ภารว ี ศรีอนุชิต 

232 ภาวิณี เทพสิงห์ 

233 มณีกาญจน์ นภาแก้ว 

234 มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ 

235 มัสลิน สูญกลาง 

236 มาลิสา แฟมไธสง 

237 มูกมีนะห์ ลาเตะ 

238 ยงยุทธ บุญเจริญ 

239 ยินดี วิชัยโย 

240 ยุพา เต็งวัฒนโชต ิ

241 โยธิน รอดก่ิง 

242 โยษิตา อินเทพ 

243 ระพีพัฒน์ อานามนารถ 

244 ระวีพรรณ สุนันต๊ะ 

245 รัชนีวรรณ บุญศรี 

246 รัตติยา แสนสุภา 

247 รัตนา สินจารุ 

248 รัตมณี แสนสุข 

249 รินทร์ลภัส วิมลจารุพงศ์ 

250 รุ่งรวี ชัยวัฒน ์

251 รูสม ี โตะมาเกาะ 

252 เรวดี วิจิตร 

253 เรวัตร์ ส่งแสง 

254 เรืองมงคล ต.วัฒนผล 

255 ฤดีมาส ปุณริบูรณ์ 
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256 ฤทธิชัย ปันจันตา 

257 ฤทัยวรรณ แสนสุข 

258 ลลิตา วีระเสถียร 

259 ลักษิกา  จันทนาลักษณ์ 

260 ลัดดาวัลย์ ปิ่นทอง 

261 ลัดดาวัลย์ จาดพันธุ์อินทร์ 

262 ลัดดาวัลย์ ศรีโสภา 

263 ล าพอง ธรรมนาม 

264 ล าใย วิรุณพันธ์ 

265 วชิราภา  ประวันนา 

266 วนศรี ไพศาลตันติวงศ์ 

267 วรกัญญ์ เถาหมอ 

268 วรัญญา เกษแก้ว 

269 วรานนท์ อินทรวัฒนา 

270 วรารัตน์ บุญทรง 

271 วรินทร ร่มโพธิ์ชี 

272 วริษา  ผลาหาร 

273 วรุฒ ทองอยู่ 

274 วลัยลักษณ์ พรผล 

275 วะนิดา ศูนยะราช 

276 วัชรินทร์ ศิริทรัพย์สมบัติ 

277 วัชรินทร์ พุทธศานติ์์บัณฑิต 

278 วัชร ี แช่มช้อย 

279 วันเฉลิม ท้าวแพทย์ 

280 วันทนีย์ เสาร์สาร 

281 วัสกร สังข์สุวรรณ 

282 วิทยาภรณ์ จิ๋วนารายณ์ 

283 วิภาดา ผลรักษา 

284 วิภาพร   สุภาพ 
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285 วิภาว ี อภิรัตนาชัย 

286 วิราศิณี รัตนเลิศ 

287 วิโรจนา กสิบุตร 

288 วิไลลักษณ์ กุลวงศ์ 

289 วิไลลักษณ์ ขันธ์คามโภชก์ 

290 วิสานาจ สระแก้ว 

291 วีรวัลย ์ ปัญญโชติ 

292 เวชพิสิฐ มีสุข 

293 ศยามล เพ็งอุ่น 

294 ศราวุธ อยู่เกษม 

295 ศรีจันทร์   ฟูใจ 

296 ศรีเพชรรัตน์ เมฆวิวัฒนาวงศ์ 

297 ศรุดา เพ็งสวย 

298 ศศิชา  เกษะศิริ 

299 ศันสนีย์ โยชนิยม 

300 ศันสนีย์ ศิลปศุภกรวงศ์ 

301 ศิระดา มาอินจร 

302 ศิรินทิพย์ คุณารูป 

303 ศิรินทิพย์ พรมเสนสา 

304 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 

305 ศิริประภา วรธรรมพิทักษ์ 

306 ศิริพร วงษ์มหิง 

307 ศิลดา การะเกตุ 

308 ศิลป์สุภา พรมมิ่ง 

309 ศุภณัฐ อินปั๋น 

310 ศุภิสรา พลครุธ 

311 สกุณา สุขหลาย 

312 สม นาอ้าน 

313 สมเกียรติ พนุหเสนารักษ์ 
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314 สมเกียรติ ดาวดาษ 

315 สมใจ อุดมทรัพย์ 

316 สมพร พิมพ์เก่า 

317 สหชาติ วิชัยปุก 

318 สะพีอิน  เจ๊ะเง๊าะ 

319 สัณหจุฑา พวงมาลา 

320 สันติ โกสุม 

321 สายฝน คาถา 

322 สาวิตรี หมื่นพะเนียง 

323 สาวิตรี บัวแก้ว 

324 สิทธิชัย  ชลอยบุญ 

325 สินีนาฏ สันพินิจ 

326 สิริภพ เรืองศรี 

327 สิริยากร เมืองนิเวช 

328 สุกัญญา ยอดแสงค า 

329 สุครรณทิพย์ หนองหาร 

330 สุชัญญา ลือชา 

331 สุชัญญา มหาวรรณ 

332 สุชาสิน ี ช านิบรรณการ 

333 สุณัฐฏา หนองห้าง 

334 สุดารตน์ วงค์ลังกา 

335 สุธาว ี วงศ์วาลย์ 

336 สุธ ี สิงห์สนธิ ์

337 สุนิธ ิ เทอดพิทักษ์พงษ์ 

338 สุนิสา หลีหมุด 

339 สุพร สุขสม 

340 สุพรรณิกา สมคุณ 

341 สุภัสสรณ ์ อินทเจริญศานต์ 

342 สุภาพร พาพันธ์ 
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343 สุภาพร  ยอดโต 

344 สุภาวด ี สุริโย 

345 สุภิญญา บุญประเสริฐ 

346 สุเมธี  นามเกิด 

347 สุรศักดิ์ อ่ิมเอ่ียม 

348 สุรีพร ตันติอ านวย 

349 สุรีพร ธนศิลป์ 

350 สุไลมาน  สะอิด 

351 สุวัจณี ชูทอง 

352 สุวัฒน ์ รุ่งเรือง 

353 สุวิมล สุมลตรี 

354 สุวิมล เชื้อชม 

355 เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร 

356 เสาวรถ วรประคอง 

357 เสาวลักษณ์ กันทะเนตร 

358 แสงฉาย มุยปอง 

359 แสงเดือน ศรีมีเทียน 

360 แสงเดือน พ่ึงพวก 

361 โสมาพัฒน์ นิรันต์พานิช 

362 หฤทัย เพ็ชรวิเศษ 

363 อธิษฐา มาศภากร 

364 อนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ 

365 อภิชญา ปาลา 

366 อภิญญา จ าปาทอง 

367 อมรรัตน์ ราชเดิม 

368 อมรรัตน์ แก้วพวงค า 

369 อรชดา สิทธิพรหม 

370 อรพรรณ กาญจนเนืองนอง 

371 อรรคถวุฒิ เมตกรุณสกุลศิริ 
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372 อรวรรณ ชาครียสกุล 

373 อรอมล ผ่องพุฒ 

374 อรุณี ธัญธนวิทยา 

375 อังคณา ทองบุญ 

376 อัจจิมา พวงดอกไม้ 

377 อัจฉรา ทาติ๊บ 

378 อัญชลี แก่นกลาง 

379 อัษฎาพร เหล่าตระกูลสวัสดิ์ 

380 อาทิตย์ วจีกรรม 

381 อารีรัตน์ สีงามเมือง 

382 อาวรณ์ ศิลาคุปต์ 

383 อิทธิกร   เรืองอมรวิวัฒน์ 

384 อินทร์ชญาณ์   ชัยเลี้ยว 

385 อุดมศักดิ์ คงแสง 

386 อุบลทิพย์ เตชะโภคทรัพย์ 

387 อุบลวรรณ แซ่ซิว 

388 อุมาพร คชสิทธิ์ 

389 อุมาภรณ์  ไทยสุริยะ 

390 อุไรเพชร สิมพรักษ์ 

391 เอกวัฒน์ ภูพลผัน 

392 ฮาญา บินซอและฮ์ 

หมายเหตุ รายละเอียดก าหนดการ์รหัสและวิธีการเข้าร่วมการอบรมฯ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์์ 

(Zoom Cloud Meeting) จะส่งให้ผู้สมัครทางอีเมล์ตามที่ระบุในข้อมูลการสมัคร 

ผู้ประสานงาน 1.์นางวรวรรณ์เธียรสุวรรณ  

   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ์ 

์์์โทร.์08-5680-1677 

  2.์นายวรชัย์คงแสงไชย์ 

  ์์์์แพทย์แผนจีน 

  ์์์์โทร.์08-2336-5284์ 


