
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 นำย กณวรรธน์พินิจ ช่ืนสงวน

2 นำง กนกวรรณ โอภำส

3 นำง กมลทิพย์ สุขวรรณ

4 นำงสำว กรชนก ต้ังวิกรมไกร

5 นำย กรณพัทธ์ สีมันตธรรมกุล

6 นำย กรภัทร์ ไพบูลย์สิริกุล

7 นำง กรองแก้ว พันธุระ

8 นำงสำว กรองทอง ลำภเกิน

9 นำงสำว กฤตกัญญำวีร์ วรธรรมธยำน์

10 นำงสำว กฤษฎำพร ไชยสำสน์

11 นำย กฤษดำ ศรีหมตรี

12 นำงสำว กัญ กตคุณสิริ

13 นำงสำว กัญญภำ เกศรีระคุปต์

14 นำย กันตพงศ์ ช่ำงจันทร์

15 นำง กันต์ฤทัย หำญจริง

16 นำง กัลยำกร อนุตระกูลชัย

17 นำง ก่ิงแก้ว เต็มสินสิริ

18 นำงสำว ก่ิงแก้ว บุญโยประกำร

19 นำย กิตติ ชินเชษฐ์

20 นำงสำว กิติยำ สุวรรณพงศ์

21 นำง เกตุม์ประภำวดี ทิพยปรีชำ

22 นำย เกริกธนพัฒน์ น่ิมมะโน

23 นำงสำว เกษรำพร ไพรินทร์

24 นำงสำว เกษำ โภคทรัพย์

25 นำงสำว ขนิษฐภัค เยำวสังข์

26 นำงสำว ขวัญตะวัน ทองสำร

27 นำย คเชนทร์ นำคะเลิศกวี

28 นำย คมสัน สระกระโทก

29 นำย คมสัน ธีรำนุรักษ์

30 นำย คูณค ำภิพรรณ หมอยำไทยเจริญ

31 นำง จตุพร ศรีกระจ่ำง

32 นำย จรัญ ค้ำข้ึน

33 นำง จันตรี หล่อเจริญเรือง

34 นำงสำว จันทนำ กสินำนนท์

35 นำงสำว จันทวงศ์ แซ่ว้ำง

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมการอบรมครูแพทย์แผนไทย ในวันท่ี 28 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 

  ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซ่ี จังหวัดนนทบุรี
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36 นำงสำว จิณณ์ณิตำ ศิริพร ณ รำชสีมำ

37 นำง จิดำภำ ศรีกระจ่ำง

38 นำงสำว จิตเกษม เตชเลิศไพบูลย์

39 นำง จิตรำ ชูประจง

40 นำง จินดำพร เพชรบูรณ์

41 นำย จีรศักด์ิ สิริภำณุพงศ์ชัย

42 นำย เจ็ดแก้ว ชำวหินฟ้ำ

43 นำง เจนจิรำ ค ำป่ำแลว

44 นำงสำว ฉัตรชนก เทพวงษ์

45 นำย ฉัตรชัย ไตรภูธร

46 นำงสำว ชญำดำ เรืองรอง

47 นำง ชญำบุญ เพ็งแก้ว

48 นำงสำว ชฎำพร แซ่ม้ำ

49 ว่ำท่ีร้อยตรี ชนะ ชมเชย

50 นำย ชนำภัทร อุดมทรัพย์

51 นำงสำว ชมลรรค กองอรรถ

52 นำย ชยำนนท์ เชำวน์วุฒิกุล

53 นำงสำว ชลลดำ ชูบุปผำ

54 นำงสำว ชลัดดำ ด ำรงเลิศวรกุล

55 นำงสำว ชัชนันท์ เกษมไชยำนันท์

56 นำย ชัยวัฒน์ จันทำเทพ

57 นำย ชำญศักด์ิ แสงซ่ือ

58 นำย ชำติ พชรไพฑูรย์

59 นำง ชุติมน ศำรทประภำ

60 นำง ชุติมำ ฟ้ำอุ้ม

61 นำง ชูศรี กิจวรเกียรติ

62 นำย โชคชัย นำควิจิตร

63 นำงสำว โชตกำ ต๊ะเท่ียง

64 นำงสำว ฐปรัตน์ กงภูธร

65 นำง ฐำนิดำ บัวธรำ

66 นำงสำว ฐำนิตำ สินชัยกิจ

67 นำงสำว ฐิติธีรภัทร ไกรวงษ์

68 นำงสำว ฐิติภัสร์ เกตุรัตน์ชนธีร์

69 นำง ฐิติมำ สุปริยศิลป์

70 นำย ณรงค์พล จันทสิง
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71 นำงสำว ณัฐฐำ ทองปำน

72 นำงสำว ณัฐสินี แสนสุข

73 นำง ณิชชำ เพชรสถิต

74 นำย ดนัย มงคลรัตน์

75 นำงสำว ดวงฤทัย วิชัยดิษฐ์

76 นำงสำว ดำรำ พนำสันติกุล

77 นำงสำว ดำวริน นำวำบุญนิยม

78 นำย ตรี ด่ำนไพบูลย์

79 นำง ตุลยำรัศม์ิ จันทร์หล่ัง

80 นำย ถวิล ชูดวง

81 นำงสำว ถึงขวัญพุทธ หงษ์พันธ์

82 นำย ทนงศักด์ิ วิกุล

83 นำงสำว ทัศนพัฒน์ชวัล เสือเอ่ียม

84 นำง ทิชำภรณ์ ฆ้องค ำ

85 นำง ทิพย์วรรณ ชัยยะ

86 นำง ทิภ สุขพัฒนนิกูล

87 นำงสำว ธนกฤตำ กำญจนกัณโห

88 นำย ธนกฤษณ์ สุขจิรัง

89 นำย ธนชัย ทองพันช่ัง

90 นำย ธนณัฐฐ์ มหำวิทิตวงษ์

91 นำงสำว ธนพรนันท์ จำรุภัทรำพันธ์ุ

92 นำง ธนพวรรณ ห้ำวหำญ

93 นำง ธนภร สงวนสัตย์

94 นำงสำว ธนวรรณ อุดมทรัพย์

95 นำย ธนัชคม ตำตะบุตร

96 นำงสำว ธนัฏนัณ อนันตศิริสถำพร

97 นำย ธนำ ทนุผล

98 นำงสำว ธนิษฐำ ประชำกูล

99 นำง ธมนวรรณ สุวรรณโฮม

100 นำย ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์

101 นำง ธัญญลักษณ์ ย้ิมพงษ์

102 นำย ธันยกร อร่ำมเรืองพงศำ

103 นำงสำว ธันยนันท์ แก้วนริศวรรณ์

104 นำงสำว ธำรณำ จันทร์แจ้ง

105 นำย ธำรสุวรรณ สุดจิตสิทธิรวี
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106 นำง ธำรีย์ทิพย์ นรพงษ์

107 นำงสำว เธมิกำ ศรีณรงค์

108 นำง นงครำญ เช้ือเมืองพำน

109 นำงสำว นงนุช บุญแจ้ง

110 นำง นงลักษณ์ ศรีขจรเกียรติ

111 นำง นภธิดี มเหศักด์ิพิทักษ์

112 นำงสำว นภัสกร มวลชัยภูมิ

113 นำง นภัสรดำ ใจชมภู

114 นำงสำว นภัสสรณ์ ฐิติธนพงศ์ธร

115 นำงสำว นภำพร ณ อุโมงค์

116 นำย นรวร วำณิชเวชกุล

117 นำย นรินทร์ กำกะทุม

118 นำงสำว นันท์นภัส จุตตำหงษ์

119 นำง นัยรัตน์ กุยยกำนนท์

120 นำง นำฎยำ เรืองเทพ

121 นำย น ำชัย ชูสง

122 นำงสำว น้ ำทิพย์ ชินนำพันธ์

123 นำง นิกร ลอยจ้ิว

124 นำงสำว นิจจำรีย์ พัชรชลำลัย

125 นำง นิดำ ต้ังวินิต

126 นำย นิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ

127 นำงสำว นิภำ กรกุม

128 นำงสำว นิภำพร ค ำแฮ

129 นำง นิภำพร อำมัสสำ

130 นำย นิรุติ ตุ้ยสมบัติ

131 นำง เนตรนภำ มะลิวัลย์

132 นำย บรรพตต์ ภวะวิจำรณ์

133 นำย บันทึก นอศรี

134 นำงสำว บุญญำดำ ศิริบูรณ์

135 นำย บุญเสริม พรมเสนะ

136 นำงสำว บุษรำภรณ์ ภู่งำม

137 นำง เบญญำภำ จินดำสุรัตน์

138 นำง ปภัทรนันท์ สุดจิตสิทธิรวี

139 นำงสำว ปภำดำ แห้วเพ็ชร

140 นำย ประกิจ แต้จิระกุล
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141 นำงสำว ประทักษ์วัล สุขส ำรำญ

142 นำงสำว ประทิน ม่ิงขวัญ

143 นำง ประนอม ถือพุทธ

144 พันต ำรวจเอก ประพันธ์ กันสิทธ์ิ

145 นำย ประพันธ์ กันธิยะ

146 นำง ประภำ ทวีศักด์ิ

147 นำง ประภำวัลย์ สหพรอุดมกำร

148 นำย ประโยชน์ ใจเพ็ชร์

149 นำย ประศำสน์ อุทธำ

150 นำย ประสบโชค เชำวลิต

151 นำย ประสำน สีตลรัศมี

152 เรือโท ประเสริฐ โมกแก้ว ร.น.

153 นำง ปรัชญำพร ประทีปกุลวงศ์

154 นำย ปัญญวัฒน์ ต้ังจิตมโนธรรม

155 นำงสำว ปัณฑำรีย์ เพ็ชรชำลี

156 นำงสำว ปิณิดำ ถนอมศักด์ิ

157 นำย ปิยพันธ์ วิจำรณ์

158 นำงสำว ปุญญพัฒน์ วิภพสิริศักด์ิ

159 นำง เปรมจิต ไชยลังกำ

160 นำง ผกำยลำวัลย์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ

161 นำง ผ่องนภำ ฐิติวัชร

162 นำย พงศ์สันต์ ตงประเสริฐ

163 นำย พงษ์พัชร์ จำรุภัทรำพันธ์ุ

164 นำย พงษ์ศักด์ิ ต้ังไชยวรวงศ์

165 นำง พรทิพย์ ทำรำ

166 นำงสำว พรภัค วิบูลย์วุฒิ

167 นำง พรรณรำย อโศกตระกูล

168 นำง พรรณัฐภรช์ ทรัพย์คูณ

169 นำย พรสวัสด์ิ บุญประชำรัตน์

170 นำง พรหมพร หมอแสน

171 นำงสำว พร้อมพรรณ จงกล

172 นำง พัชรนันท์ อรุณสันติวงศ์

173 นำย พัทธยำกร สิมละคร

174 นำง พิชญ์สินี เข่ือนมณี

175 นำงสำว พิชญำกร พันธุคะ
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176 นำงสำว พิชำพัชร์ ฐิติธนอภิพงษ์

177 นำงสำว พิมพ์ปวีณ์ สินชัยกิจ

178 นำงสำว พิมมำลำ ป้อม

179 นำง พิริยำ อลงกรณ์ประดับ

180 นำย พิสิษฐ์ ขุนจิตรำวรพำนิช

181 นำย เพชรรัตน์ ภุชงคสมุทท์

182 นำง เพชรำ สุริยะ

183 พระ เพรียง เส้งห้วน

184 นำง เพลินพิศ สำยค ำภำ

185 นำง แพงศรี วังคีรี

186 นำง ไพจิตร พิลึก

187 นำงสำว ไพบูลย์ ก ำป่ันทอง

188 นำย ไพโรจน์ สินพิศุทธ์ิ

189 นำย ไพศำล พรชัยสิทธิกุล

190 นำงสำว ภคมน ต้นเพ็ญนภำ

191 นำงสำว ภสวรรณ์ เดชมหำมงคล

192 นำงสำว ภัคธินันท์ ตรัยไชยวัชร์

193 นำง ภัควดี สนอุทำ

194 นำงสำว ภัฌรำ กล่ินส่ง

195 นำย ภัทรพล ขำวศรี

196 นำงสำว ภัทรภร ทองค ำ

197 นำง ภัทรวดี ทนุผล

198 นำง ภัทรวรรณ เทียบกว้ำง

199 นำง ภำณี แก้วเพ็งกรอ

200 นำงสำว ภำณี สุภำพ

201 นำง ภำรดี ถนอมใจ

202 นำย มงคลสถิต สกุลเดช

203 นำง มณีรัตน์ ตงประเสริฐ

204 นำย มนต์ชัย สหพรอุดมกำร

205 นำย มนต์ชัย ม่ันอภิสิทธ์ิ

206 นำง มยุรี นำคำยน

207 นำงสำว มะลิวัลย์ ปำรีย์

208 นำงสำว มัชฌิมำ ตุตะพะ

209 นำย มำนพ ประทุมทอง

210 นำย มำนิตย์ ศรีพจน์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมการอบรมครูแพทย์แผนไทย ในวันท่ี 28 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2562 

  ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซ่ี จังหวัดนนทบุรี

211 นำง มำลี เกียรติพิพัฒนกุล

212 นำง ม่ิงขวัญ อนันตเสนกุล

213 นำย ยงยุทธ ทวีแสงรุ่งโรจน์

214 นำง ยูรมำศ เพชรจันทร์

215 นำง เยำวลักษณ์ รมหิรัญ

216 นำย รพินทร์ กงแก้ว

217 นำงสำว รมลทิพย์ บวรวิชญ์พรธนำ

218 นำงสำว รสริน ทักษิณ

219 นำงสำว รัชนี ปวุตตำนนท์

220 นำงสำว รัชนี จันดำแพง

221 นำงสำว รัชนี พ่ึงกิจ

222 นำง รัฐนันท์ วงศ์ธนะโสภณ

223 นำงสำว รัตนำพร ศรีไทย

224 นำงสำว รัตนำพร ไพบูลย์

225 นำง รัตนำภรณ์ โตไธสง

226 นำงสำว รุสนี มำมะ

227 นำง เรณู ผ่องเสรี

228 นำง ลำวัลย์ กำโย

229 นำง วนิดำ จำแคล่วคล่อง

230 นำง วนิดำ พิมวรรณ

231 นำย วรเดช จันทร์โต

232 นำงสำว วรภร เดชำธรรมนำถ

233 นำง วรรณกร แซ่แต้

234 นำง วรรณำภำ กระตุฤกษ์

235 นำงสำว วรำงคณำ ไตรยสุทธ์ิ

236 นำงสำว วรำลี ต้ังวินิต

237 นำง วลัยลักษณ์ ผลงำม

238 นำย วศิน พิพัฒนฉัตร

239 นำย วัชรำกร จันทะภำ

240 นำง วัชรี เจริญผล

241 นำย วัฒนำ ศรประสิทธ์ิ

242 นำงสำว วันทนำ ขันทอง

243 นำงสำว วันเพ็ญ สืบสิน

244 นำง วัลนภำ โชชัย

245 นำง วำรินทร์ธร พูลสินโชคหิรัญ
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246 นำย วิเชียร สมงำม

247 นำย วิญญู เหมะพรรณ์

248 นำย วิทยำ ปรำรมย์

249 นำย วินัย นพพันธ์

250 นำย วิบูลย์ เวียงวงศ์

251 นำง วิมล เพ็ชรทอง

252 นำงสำว วีริสำ ทองสง

253 นำง ศมน นันท์กสำบสันต์

254 นำย ศรัณย์ พงศ์ภำณุมำพร

255 นำงสำว ศรำภรณ์ ศรีวิชัย

256 นำย ศรำวุฒิ แพะขุนทด

257 นำย ศรินทรเทพ ชินพำส

258 นำย ศักด์ิชัย ธีรธรรมเสถียร

259 นำย ศักด์ิชัย ต้ังวัฒนำพำณิชย์

260 นำง ศิริจันทร์ วินซ์

261 นำง ศิรินทร์ ขจรจำรุพันธ์

262 นำงสำว ศิริพร โปธำศรี

263 นำย ศิริมงคล ตอบงำม

264 นำงสำว ศิริวรรณ เกตุเพชร

265 นำงสำว ศุภพิชญ์ บุญเกิด

266 นำงสำว ศุภรัตน์ ศิริวำนนท์

267 นำงสำว ศุภรัศม์ิ อัศวพรธนภัทร์

268 นำงสำว ศุภลักษณ์ ฟักค ำ

269 นำย เศรษฐกร อุบลขำว

270 นำงสำว สกุลรัตน์ ปิยะนิจด ำรงค์

271 นำย สงบ กำบิล

272 นำง สมกมล ถ่ีถ้วน

273 นำย สมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ

274 นำย สมคิด พงษ์พันธ์

275 นำย สมชำติ บุญทวี

276 พันต ำรวจโท สมเดช ประยูรยวง

277 นำย สมบูรณ์ สีสัน

278 นำง สมบูรณ์ โพธ์ิค ำ

279 นำย สมพร ทิพย์ดี

280 นำย สมพร พุทธจรรยำวงศ์
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281 นำย สมศักด์ิ เกิดอยู่

282 นำย สรสิช นวลศรี

283 นำงสำว สรัญญำ ชะงัดรัมย์

284 นำย สวัสด์ิ วรรณศรี

285 นำย สำธิตำพงศ์ รักพวก

286 นำงสำว สำยฝน สมภูสำร

287 นำย ส ำเริง ศิริอ่อน

288 นำย สิชล นำคเรือง

289 นำงสำว สินีนำถ อนันต์

290 นำย สิริวิบูลย์ อล่ ำพงษ์

291 นำย สืบสกุล ขุนเทพ

292 นำง สุกัลยำ ทองทวีโชติ

293 นำงสำว สุกี สังภักดี

294 นำย สุครีพ ค่ำยหนองสวง

295 นำง สุจินดำ กิมเฮียะ

296 นำงสำว สุจิรำ เกล่ือนถนอม

297 นำงสำว สุชำดำ ลอยเดือนฉำย

298 นำย สุชำติ คนชำญ

299 นำง สุดำรัตน์ สุวรรณพงศ์

300 นำง สุธำรัตน์ สจ๊วต

301 นำย สุธี ภำคกำร

302 นำงสำว สุนี กสำบสัน

303 นำงสำว สุพรรณี เกษมธรรมคุณ

304 นำง สุพรรณี กีตำ

305 นำย สุพศิน กัญชะนะกำญ

306 นำงสำว สุพัชรี บุญย่ี

307 นำง สุภำภรณ์ เวชบุล

308 นำย สุรสีห์ ลำนนท์

309 นำงสำว สุรีย์พันธ์ุ บุญวิสุทธ์ิ

310 นำงสำว สุวภัทร สำมกองงำม

311 นำย เสน่ห์ ทัศวิล

312 นำง เสำวลักษณ์ พกกลำง

313 นำง เสำวลักษณ์ วำรีชล

314 นำงสำว แสงสุรีย์ จำมิกรณ์

315 นำงสำว หม้อรีด้ำ บุญสุข
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316 นำงสำว หริจันทน์ เทพรัตน์

317 นำย หลักทอง ใบสะอำด

318 นำงสำว อดิศำ บูรณประพฤกษ์

319 นำง อนงค์ ศรีปัญญำ

320 นำย อนุชำติ คุณสุข

321 นำย อมร เปรมกมล

322 นำงสำว อรวรีว์ สลิตจ ำรูญศักด์ิ

323 นำงสำว อรศจี ทองตระกำร

324 นำย อรุณศักด์ิ ขันธอำรี

325 นำง อรุณี ไตรศรีศิลป์

326 นำง อัจฉรำ จันทนภุมมะ

327 นำง อัญชลี วรรณศรี

328 นำงสำว อัมพร ต.วัฒนผล

329 นำง อัมพร ปัญญำ

330 นำงสำว อำชำน อัจฉริยสุชำ

331 นำงสำว อำตีกะ ยะโกะ

332 นำง อำรียำ เขมิสรำนนท์

333 นำงสำว อำรีรัตน์ แสงมงคล

334 นำย อ ำพล บุญเพียร

335 นำง อ ำพัน อนุเผ่ำ

336 นำย อิสกร เภำพำนวงศ์

337 นำง อิสรีย์ จิตต์สมนึก

338 นำย อุทัย โตท่ำโรง

339 นำง อุบล บุญรอด

340 นำย เอกณัฎฐ์ ฤทธิไชยทรัพย์

341 นำย เอกพล หม่ันพลศรี


