
หน้าที ่1 จาก 11

ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ   ชือ่ นำมสกุล วิชำชพี

1 แพทย์หญิง กนกพร มงคลจิตร แพทย์
2 นายแพทย์ กมล ศรีจันทึก แพทย์
3 นายแพทย์ กรกฎ นามเสนาะ แพทย์
4 นายแพทย์ กรณชัย  ประเสริฐ แพทย์
5 นายแพทย์ กิตติ องค์คุณารักษ์ แพทย์
6 นายแพทย์ เกรียงศักด์ิ เล็กเครือสุวรรณ แพทย์
7 นายแพทย์ คาซึคาเงะ ซากายูริ แพทย์
8 นายแพทย์ จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนชิ แพทย์
9 นายแพทย์ จักราวุธ เผือกคง แพทย์

10 นายแพทย์ จารุกร แสงบางมุด แพทย์
11 แพทย์หญิง จินตนา ช้อนศรี แพทย์
12 แพทย์หญิง จินตนา มโนรมย์ภทัรสาร แพทย์
13 นายแพทย์ จิรเจษฎ ์ สุขสุเพิ่ม แพทย์
14 นายแพทย์ จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ แพทย์
15 นายแพทย์ เฉลียว สัตตมัย แพทย์
16 นายแพทย์ เฉลียว ผจญภยั แพทย์
17 แพทย์หญิง ชนกนนัท์ อุฬารวิริโย แพทย์
18 แพทย์หญิง ชนติา เกาะลอย แพทย์
19 แพทย์หญิง ชิดชนก ศิริวิบลุยกิติ แพทย์
20 แพทย์หญิง ชุติมา ศิริด ารงค์ แพทย์
21 แพทย์หญิง ญาณภรณ์ ธรรมวิเศษ แพทย์
22 แพทย์หญิง ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ แพทย์
23 นายแพทย์ ณกรณ์ จึงพิชาญวณิชย์ แพทย์
24 นายแพทย์ ณพัท สุพักตร์มนตรี แพทย์
25 นายแพทย์ ณรงค์วรรษ 

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร

“กัญชำทำงกำรแพทย์แบบบรูณำกำร”

ในวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมริชมอนด ์อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรุี

พรหมสาขา ณ สกลนคร         แพทย์
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26 แพทย์หญิง ณัฐฐาภณิตา พงษ์พัฒนา แพทย์
27 แพทย์หญิง ณิชนติา ถาวโรจน์ แพทย์
28 นายแพทย์ ณิปไทย ศีลาเจริญ แพทย์
29 นายแพทย์ ดนยั หบีท่าไม้ แพทย์
30 นายแพทย์ เดชา มุทธาพุทธิพงศ์ แพทย์
31 นายแพทย์ เทพกรณ์ ศิริปกัมานนท์ แพทย์
32 นายแพทย์ เทวัญ ธานรัีตน์ แพทย์

33 นายแพทย์ ธนกิจ รุ่งเรืองรัตนกุล แพทย์
34 นายแพทย์ ธนธรณ์ ศรีเกษตรสรากุล แพทย์
35 แพทย์หญิง ธมนวรรณ โสระเวช แพทย์
36 นายแพทย์ ธรรมนญู ด่านวิรุฬหวณิช แพทย์
37 นายแพทย์ ธวัช บรูณถาวรสม แพทย์
38 นายแพทย์ ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ แพทย์
39 แพทย์หญิง ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ แพทย์
40 นายแพทย์ ธีรพงศ์ อร่ามเรือง แพทย์
41 แพทย์หญิง นภสัวรรณ วีรภทัรณัฐกุล แพทย์
42 นายแพทย์ นพินธ์ ชินานนท์เวช แพทย์
43 แพทย์หญิง นศิาชล เดชเกรียงไกรกุล แพทย์
44 นายแพทย์ นติุ กลางสอน แพทย์
45 นายแพทย์ เนติลักษณ์   ศิลาอุดมกิจ แพทย์
46 แพทย์หญิง บริมาส เจริญจิตต์ แพทย์
47 นายแพทย์ บญัชา  โรจนว์ิมลการ แพทย์
48 แพทย์หญิง บษุบง  อารยะปราการ แพทย์
49 แพทย์หญิง บษุราลักษณ์   ธนวัฒนาเจริญ แพทย์
50 แพทย์หญิง เบญจรัศมิ์ เขมะจิตร์ แพทย์
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51 แพทย์หญิง เบญญาภา ยุคลอดิศัย แพทย์
52 แพทย์หญิง ปรมาภรณ์ แก้วอ าภา แพทย์
53 นายแพทย์ ประพันธ์ ภูพุ่่ม แพทย์
54 แพทย์หญิง ปริญญดา ชินวงศ์ แพทย์
55 นายแพทย์ ปวิตร วณิชชานนท์ แพทย์
56 นายแพทย์ ปตัพงษ์ เกษสมบรูณ์ แพทย์
57 นายแพทย์ พนฐัพงษ์ พีระพัฒนพงษ์ แพทย์
58 แพทย์หญิง พัชรินทร์ อุกฤษณ์ แพทย์
59 แพทย์หญิง พัทธนนัท์ ยศราวุธวรกุล แพทย์
60 นายแพทย์ พันตรี พสุเสถียร แพทย์
61 แพทย์หญิง พิศลักษณ์ เลิศสุวรรณรัชต์ แพทย์
62 แพทย์หญิง พุทธชาด ชัยสกุลชัย แพทย์
63 แพทย์หญิง เพ็ญวรา วรามิตร แพทย์
64 นายแพทย์ ไพศาล วรสถิตย์ แพทย์
65 แพทย์หญิง ภคัศรัณยธร  ธนนนัท์นภสั แพทย์
66 แพทย์หญิง ภทัราพร ศิริพันธ์ แพทย์
67 แพทย์หญิง ภาริน ธนนทวีกุล แพทย์
68 นายแพทย์ ภริูนทร์ สุตัณฑวิบลูย์ แพทย์
69 นายแพทย์ ภวูดล รัตนพฤกษ์ แพทย์
70 นายแพทย์ มนตรี นาคะเกศ แพทย์
71 นายแพทย์ มนสัวี เลียงจินดาถาวร แพทย์
72 นายแพทย์ มนญูกฤษฎ์ ยอดค า แพทย์
73 แพทย์หญิง ยุวพร จิระวงศ์ประภา แพทย์
74 นายแพทย์ รณภมูิ สุรันนา แพทย์
75 แพทย์หญิง รพีพรรณ ภญิโญทรัพย์ แพทย์
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76 แพทย์หญิง รัตนาพร วรสถิตย์ แพทย์
77 นายแพทย์ วงศกร นนทรักษ์ชัยศร แพทย์
78 นายแพทย์ วรกิจ จริยโสภณ แพทย์
79 แพทย์หญิง วรวรรณ กอปรกิจงาม แพทย์
80 แพทย์หญิง วริศรา เรืองทวี แพทย์
81 แพทย์หญิง วลัยอร แซ่ล้ี แพทย์
82 แพทย์หญิง วสิชญา ขันละ แพทย์
83 นายแพทย์ วัชระ ก้อนแก้ว แพทย์
84 นายแพทย์ วิชาญ  เกิดวิชัย แพทย์
85 แพทย์หญิง วิชุดา จิรพรเจริญ แพทย์
86 แพทย์หญิง วิรัลพัชร เสียงประเสริฐ แพทย์
87 นายแพทย์ วีรพันธ์ การบรรจง แพทย์
88 แพทย์หญิง ศศินี โภคโต แพทย์
89 นายแพทย์ ศิรสิทธิ์ พยัคฆเรือง แพทย์
90 แพทย์หญิง ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา แพทย์
91 นายแพทย์ ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์ แพทย์
92 นายแพทย์ ศุภโชค มหาสุคนธ์ แพทย์
93 นายแพทย์ เศกสรรค์  ชวนะดีเลิศ แพทย์
94 นายแพทย์ สมเกียรติ ศรไพศาล แพทย์
95 นายแพทย์ สมคิด สุริยเลิศ แพทย์
96 นายแพทย์ สมสินธ์ ฉายวิจิตร แพทย์
97 นายแพทย์ สมสุข ตติยานพุันธ์วงศ์ แพทย์
98 นายแพทย์ สรรพสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา แพทย์
99 แพทย์หญิง สิรินทรา สัมฤทธิวณิชชา แพทย์

100 นายแพทย์ สุขสรรค์ ชัยวิรัตนะ แพทย์
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101 นายแพทย์ สุธรรม เศรษฐวงศ์ แพทย์
102 นายแพทย์ สุธี รุจิวณิชย์กุล แพทย์
103 นายแพทย์ สุประกิต จิรารัตนว์ัฒนา แพทย์
104 นายแพทย์ สุพจน ์ สัมฤทธิวณิชชา แพทย์
105 แพทย์หญิง สุภาพร  มีลาภ แพทย์
106 แพทย์หญิง สุมลมาส ต้ังจิตชอบ แพทย์
107 นายแพทย์ สุรพงษ์ ผานาค แพทย์
108 นายแพทย์ องอาจ ศิริกุลพิสุทธิ์ แพทย์
109 นายแพทย์ อธิวัฒน์ พรศิริวิวัฒน์ แพทย์
110 นายแพทย์ อภสิรรค์ บญุประดับ แพทย์
111 แพทย์หญิง อรพรรณ์   เมธาดิลกกุล แพทย์
112 นายแพทย์ อรรถวุฒิ ธรรมชาติ แพทย์
113 แพทย์หญิง อัมพร เบญจพลพิทักษ์ แพทย์

114 นายแพทย์ อ านาจ ขัยชลทรัพย์ แพทย์
115 นายแพทย์ อิสระ เจียวิริยบญุญา แพทย์
116 แพทย์หญิง อิสรีย์ จึงส าราญพงศ์ แพทย์
117 แพทย์หญิง เอื้อมพา กาญจนรังสิชัย แพทย์

********************************************
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1 นางสาว กฤตยา เดชครุฑ แพทย์แผนไทย
2 นางสาว กฤติยา แก้วกุล แพทย์แผนไทย
3 นางสาว กุลธิดา ง่อนสว่าง แพทย์แผนไทย
4 นาย โกมลสิทธิ์ ชิตประเสริฐ แพทย์แผนไทย
5 นางสาว ขนษิฐา พิมพ์หล่อ แพทย์แผนไทย
6 นาย คมกริช แก้ววิลาศ แพทย์แผนไทย
7 นางสาว จรียวัฒน ์ กล่ินมาหอม แพทย์แผนไทย
8 นางสาว จันทรปรีชญา บญุศรี แพทย์แผนไทย
9 นางสาว ชนมน มนต์ชนาถาพร แพทย์แผนไทย

10 นางสาว ชนญัญา สุขผสม แพทย์แผนไทย
11 นางสาว ชัชสรัญ ตรีทิพยรักษ์ แพทย์แผนไทย
12 นางสาว โชติกา แหร่มบรรเทิง แพทย์แผนไทย
13 นางสาว ฑิตฐิตา สนธิศิริ แพทย์แผนไทย
14 นาง ณัฐชานนัท์ รัตนะด ารงค์ชัย แพทย์แผนไทย
15 นาย ตรีภพ เทียนสว่าง แพทย์แผนไทย
16 นางสาว ธัญลักษณ์ เที่ยงท า แพทย์แผนไทย
17 นาย นพนนัท์ เมธาวรพงศ์ แพทย์แผนไทย
18 นางสาว นารี เลิศวรรณพงษ์ แพทย์แผนไทย
19 นางสาว นชิาภทัร อดิสรณกุล แพทย์แผนไทย
20 นาง นภิา ทองรักชาติ แพทย์แผนไทย
21 นาย นรุิตต์ ธรรมกูล แพทย์แผนไทย
22 นางสาว นศิาชล ส าโรงพล แพทย์แผนไทย
23 นางสาว บญุทิพ สันติภาพ แพทย์แผนไทย
24 นางสาว ปทัมาภรณ์ ธาราสุนทร แพทย์แผนไทย
25 นาย ปยิะพงษ์ จิระพงษ์พันธ์ แพทย์แผนไทย
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26 นางสาว ปยิะพร ฉัตรสมพร แพทย์แผนไทย
27 นางสาว ปณุญรัสธิ์ ต่อไพบลูย์ แพทย์แผนไทย
28 นางสาว พนดิา วงศ์เอื้อภกัดีกุล แพทย์แผนไทย
29 นางสาว พรทิพา วงศ์จิตรบญุตา แพทย์แผนไทย
30 นางสาว พัชราวรรณ นนัทนะกิจ แพทย์แผนไทย
31 นาย พัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์ แพทย์แผนไทย
32 นางสาว ภคมน ตันเพ็ญนภา แพทย์แผนไทย
33 นางสาว ภาวิณี สุธีพิเชฐภณัฑ์ แพทย์แผนไทย
34 นางสาว ภมิม์ ชลกรณ์ศรีสกุล แพทย์แผนไทย
35 นาง มนสิกาญจน ์ ศรีรัตนสมบรูณ์ แพทย์แผนไทย
36 นางสาว มยุรี คงพราหมณ์ แพทย์แผนไทย
37 นาง ลดาวดี สัมฤทธวณิชชา แพทย์แผนไทย
38 นาย วรกิจ สุวรรณะ แพทย์แผนไทย
39 นางสาว วัชาภรณ์ บรูณวิทยานนท์ แพทย์แผนไทย
40 นางสาว วาสนา โฮ่หิน้ แพทย์แผนไทย
41 นาย ศักด์ิชัย ต้ังวัฒนาพาณิชย์ แพทย์แผนไทย
42 นางสาว ศุภรัตน ์ จิตตวิสุทธิกุล แพทย์แผนไทย
43 นาย สมบรูณ์ ฐิตินนัท์สมบรูณ์ แพทย์แผนไทย
44 นาง สมพร สุวรรณมาโจ แพทย์แผนไทย
45 นาย สัชฌุกร บวัแก้ว แพทย์แผนไทย
46 นางสาว สาลิน ี ภวายน แพทย์แผนไทย
47 นาย สุทิน มีชัยสัจจะ แพทย์แผนไทย
48 นางสาว สุภาวิไล ขันตี แพทย์แผนไทย
49 นางสาว สุมลทา คูชิตา แพทย์แผนไทย
50 นาง สุวรรณา เกียรติถาวรเจริญ แพทย์แผนไทย



หน้าที ่8 จาก 11

ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ   ชือ่ นำมสกุล วิชำชพี

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร

“กัญชำทำงกำรแพทย์แบบบรูณำกำร”

ในวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมริชมอนด ์อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรุี

51 นางสาว หทัยรัตน ์ เตชะจินดารัตน์ แพทย์แผนไทย
52 นางสาว อทิรัตน์ กล่ินสีหธ์นก แพทย์แผนไทย
53 นางสาว อมรรัตน์ ราชเดิม แพทย์แผนไทย
54 นางสาว อัมษรินธ์ วงศ์วัชระโชค แพทย์แผนไทย
55 นาง อ าไพ ชัยชลทรัพย์ แพทย์แผนไทย
56 นางสาว อุบลทิพย์ ตีระศิริไพศาล แพทย์แผนไทย
57 นาย เอกสุวัชร์ สิริวลีสุนธิิ แพทย์แผนไทย
58 นาง เอื้อกานต์ วรไพฑูรย์ แพทย์แผนไทย

***********************************************



หน้าที ่9 จาก 11

ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ   ชือ่ นำมสกุล วิชำชพี

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร

“กัญชำทำงกำรแพทย์แบบบรูณำกำร”

ในวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมริชมอนด ์อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรุี

1 นาย กวินท์ มุง่อาษา แพทย์แผนไทยประยุกต์

2 นางสาว จิดาภา  พงษ์ปลัด แพทย์แผนไทยประยุกต์

3 นาง จีรนนัท์ บญุอิ่ม แพทย์แผนไทยประยุกต์

4 นางสาว จุฑารัตน ์ วงษ์อ่อน แพทย์แผนไทยประยุกต์

5 นางสาว ฉัตรรวี บตุรโชติ แพทย์แผนไทยประยุกต์

6 นางสาว ณัฐนชิา ปญัญาค า แพทย์แผนไทยประยุกต์

7 นาย ตรีภพ เฉลิมพร แพทย์แผนไทยประยุกต์

8 นางสาว ทิพย์วรรณ ซ้ิมส าอางค์ แพทย์แผนไทยประยุกต์

9 นางสาว นารีรัตน์ ทับทอง แพทย์แผนไทยประยุกต์

10 นาย ปริญญา บญุทาค า แพทย์แผนไทยประยุกต์

11 นางสาว ปานรวี ปงใจ แพทย์แผนไทยประยุกต์

12 นางสาว พัชนภิา จ าเริญจิตสกุล แพทย์แผนไทยประยุกต์

13 นางสาว พัทธ์ธีรา ตันธีระพลชัย แพทย์แผนไทยประยุกต์

14 นางสาว ภาวิณี อ่อนมุข แพทย์แผนไทยประยุกต์

15 นางสาว มัสลิน สูญกลาง แพทย์แผนไทยประยุกต์

16 นางสาว วริศรา จารุวรรโณ แพทย์แผนไทยประยุกต์

17 นางสาว วไลรัตน์ ศิริวงศ์ แพทย์แผนไทยประยุกต์

18 นางสาว สัมมาวดี ปรกติ แพทย์แผนไทยประยุกต์

19 นาง โสภฎิา ผันผิน แพทย์แผนไทยประยุกต์

20 นางสาว อรีญา กาหลง แพทย์แผนไทยประยุกต์

21 นางสาว อิศรา พงษ์พานชิย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์

22 นางสาว พิมพ์รัมภา อินทร์ชื่น แพทย์แผนไทยประยุกต์

*******************************************



หน้าที ่10 จาก 11
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1 นาย ธีระพร ภมรศักดา สัตวแพทย์

*******************************************



หน้าที ่11 จาก 11

ล ำดบั ค ำน ำหน้ำ   ชือ่ นำมสกุล วิชำชพี

รำยชือ่ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร
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ในวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมริชมอนด ์อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบรุี

1 นาย วิกิต ประกายหาญ ทันตแพทย์

*******************************************


