
ใบประกอบ

โรคศิลป์ เข้าประชุม เลิกประชุม

1 ภญ. กรรณิการ์ อินจบั ภ.27911 มหาวิทยาลยัพายพั

2 ภก. กรวิทย์ ศรีสง่า ภ.31077 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

3 ภก. กฤษฏ์ิ อ่อนเรียบร้อย ภ.25868 GSK

4 ภก. กฤษรัตน์ แซ่เลา้ ภ.5061 ป่าตนัเภสัช

5 ภก. กญัจน์ ปัณณาสพงศ์ ภ.6990 BETTER PHARMCY

6 ภญ. กลัยาณี เมืองแกว้ ภ.20380
ณฐัพลคลินิกเวชกรรม  
เฉพาะทาง

7 ภญ. กาญจนา รุ่งแสง ภ.34097 Boots Retail Thailand

8 ภก. เกรียงไกรวฒิุ บุญลอม ภ21374 ร้านขายยา สารภีฟาร์มา

9 ภก. ไกรสร ชยัโรจน์กาญจนา ภ.04015 คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายพั

10 ภญ. เขมิกา มหาพรหม ภ.34635 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

11 ภก. คมนวฒิุ เพช็รสงฆ์ ภ. 8879 ร้านยายดูรัก

12 ภญ. จตุพร สุวรรณกิจ ภ.28706
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพายพั

13 ภญ. จรรยารักษ์ อิศรางกูร ณ อยธุยา ภ13069 ร้านสันติสุข

14 ภญ. จริยากุล วรินทร์รักษ์ ภ.29664 คฑาเภสัช

15 ภก. จกัรพนัธ์ จุลศรีไกวลั ภ.19569
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

16 รศ.ดร.ภก. จกัรพนัธ์ ศิริธญัญาลกัษณ์ ภ.3876
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
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ช่ือ-นามสกุล สังกัด

รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุมวชิาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ส าหรับเภสัชกร
หัวข้อ  Update Acne Vulgaris Treatment & Management  in Community Pharmacy :

Pharmacy: Up-date  SEA  acne  treatment  guideline
และหัวข้อ ACNE & Bacteria resistance

วนัอาทิตย์ที่ 19 มถุินายน 2559  เวลา 08.00-13.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอม็เพรส โรงแรมดิเอม็เพรส เชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่
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17 ภญ. จนัจิรา มาละเสาร์ ภ.13070 สันป่าตอง

18 ภญ. จารุกมล คนัธวงค์ ภ.29584
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

19 ภญ. จารุพรรณ ช่ืนมนุษย์ ภ.1517

20 ภญ. จารุวรรณ วงัใน ภ.11026 โรงพยาบาลนครพิงค์

21 ภญ. จิตตวรนารถ ไชยวงค์ ภ.19571 ร้านทรัพยไ์ชยวงคเ์ภสัช

22 ภญ. จิตรา เช็งก์ ภ19292
บริษทัซาโนฟ่ี-อเวนตีส 
(ประเทศไทย) จาํกดั

23 ภญ. จิตสุภา วีณะคุปต์ ภ.31915 เภสัชกรดนยั

24 ภญ. จินจุฑา ช่ืนโชติทรัพย์ ภ.27572 โรงพยาบาลราชเวช

25 ภญ. จินตนา ผงทอง ภ.12193 โรงพยาบาลสารภี

26 ภญ. จิรพร เลิศสุวรรณ ภ.23180
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

27 ภญ. จิรพรรณ วฒันานนัท์ ภ.18513 โรงพยาบาลลาํพนู

28 ภญ. จิรัญวดี นิธิธวชัพงศ์ ภ 22047 Smart drugs

29 ภญ. จิรารัตน์ จนัทร์ดี ภ.12196 โรงพยาบาลนครพิงค์

30 ภญ. จีรนนัท์ ปากองวนั ภ18347 citrus pharmacy

31 ภญ. จุฑารัตน์ ธนะ ภ.29072 โรงพยาบาลจอมทอง

32 ภญ. จุติพร บาํรุงศิลป์ ภ.24929 โรงพยาบาลกองบิน 41

33 ภญ. จุรีรัตน์ งามเลิศพิพฒัน์ ภ.23176 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

34 ภก. เจนยทุธ อ่วมอ่ิมพืช ภ.31140 ซูรูฮะ

35 ภญ. เจริญศรี ขวญัวงศ์ ภ.14915 ศูนยวิ์ทย ์ เชียงใหม่

36 ภญ. โฉมชฎา ดวงเกิด ภ.27488
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
เทศบาลเมืองลาํพนู

37 ภญ. ชนิตรี ไชยสุยะ ภ.19580 Home office

38 ภญ. ชลิดา จนัทร์พรหม ภ.20403 รพ.แมคคอร์มิคเชียงใหม่

39 ภญ. ชญัญธ์นนัท์ อุดบวัวงศ์ ภ.21395
ศูนยศ์รีพฒัน์ คณะแพทย-
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
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40 ภก. ชยัณรงค์ ไวทยานนัต์ ภ.2782 ร้านขายยาเภสัชกรชาญณรงค์

41 ภก. ชาญชยั มาแกว้ ภ.12199 โรงพยาบาลสันป่าตอง

42 ภก. ชาญชยั สมบติัทรัพยสิ์น ภ.19737 ร้านขายยา อ.เภสัช

43 ภก. ชาญวิทย์ บวัพิมพ์ ภ.4490 ร้าน เอ็ม.ฟาร์มาซี

44 ภก. ชาํนาญ หาญเจริญกิจ ภ.02688 สมศกัด์ิเภสัช

45 ภญ. ชิดชนก ไชยสุยะ ภ.16360 โรงพยาบาลนครพิงค์

46 ภญ. ชีวรัตน์ แก่นสาร ภ.20857 บริษทัแอสตร้าเซนเนกา้

47 ภญ. ชุตติภทัร เงินอินตะ๊ ภ.30390 โรงพยาบาลราชเวช

48 ภญ. โชติรส หอเจริญ ภ.18356 งานบริการผูป่้วยนอก

49 ผศ.ดร.ภก. ไชยวฒัน์ ไชยสุต ภ 8446
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

50 ภญ. ญาดาภา ถาวรรุ่งกิจ ภ.14910 โรงพยาบาลลาํพนู

51 ภญ. ฐิติมา (นอ้ยวินิจ) มาแกว้ ภ.12200 โรงพยาบาลหางดง

52 ภญ. ฑชัญา เจริญธนาสิริกุล ภ.11038
241 ม.7 ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม
 จ.เชียงใหม่ 50180

53 ภญ. ณภทัร เมธีพฒันากิจ ภ.25947
ศูนยศ์รีพฒัน์ คณะแพทย-
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

54 ภญ. ณหทยั เทียมบุญธง ภ.31852 พาทไทมร้์านยาบูธ

55 ภญ. ณชัธาริณี เหล่าศิริเสถียร ภ.30069
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

56 ภก. ณฏัฐ์วฒัน์ จินดามณีศิริกุล ภ.21124 ร้านยาเอียะแซโอสถ

57 ภก. ณฐัชนน อุปสรรค์ ภ.30859 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

58 ภญ. ณฐัฐพชัร์ นอ้ยมัน่ ภ 14994 โรงพยาบาลสันกาํแพง

59 ภญ. ณฐันารี มินทะขติั ภ.25870 TRB
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60 ภญ. ณฐัพชัร์ สุขศรี ภ.34481
ศูนยศ์รีพฒัน์               คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

61 ภญ. ณฐัวดี แดนคีรีราษฎร์ ภ.34000 ร้านฟาร์มาแคร์ พลสั

62 ภญ. ณฐัหรินทร์ อภิวชัระนนัท์ ภ.26009 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

63 ภก. ดนยั วีณะคุปต์ ภ.2576 ร้านยาสันป่าเลียง

64 ภญ. ดวงตา กาญจนโพธ์ิ ภ 1523 คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายพั

65 ภก. ดุสิต ก่ิงสุคนธ์ ภ.15158 บริษทัเอ็มเอสดี

66 ภญ. เตม็ศิริ ถาวดี ภ.21985 ร้านขายยาเดล่ีดรัก หนองผ้ึง

67 ภก. ไตรทิพย์ สามหงษ์ ภ.14936
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์
อนามยัท่ี 10 เชียงใหม่

68 ภญ. ถุงเงิน วิโรจน์รัตนชยั ภ.33215 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

69 ภญ. ทรงภรณ์ ศิริเลิศตระกูล ภ.33174 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

70 ภญ. ทกัษณา หาญประกอบสุข ภ.29890 ร้านขายยา ช.เจริญเภสัช

71 ภญ. ทิฆมัพร พรวิเศษศิริกุล ภ.35195 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

72 ภญ. ทิวารัตน์ อินป๋ันแกว้ ภ.9894 โรงพยาบาลลาํพนู

73 ภญ. ทิพากร วงัคะวงษ์ ภ.9089 สนง.สาธารณสุข จ.เชียงใหม่

74 ภญ. เทพิน จนัทร์มหเสถียร ภ.18366
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

75 ภญ. ธดากรณ์ เลิศชูสกุล ภ.21394 แสงชยัเภสัช

76 ภก. ธนยศ มินานนท์ ภ10425 โรงพยาบาลเทพปัญญา 2

77 ภญ. ธนชัพร สายทอง ภ.18367 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

78 ภก. ธานี ลงักาพินธ์ ภ.9090 บา้นแซมเภสัชกร

79 ภก. ธีรพงศ์ คาํมูล ภ.34017 ร้านยา Drug's World

80 ภก. นพดล ศกัดธ์นานนท์ ภ.3517 ร้านศรจนัทร์เภสัช
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81 ภญ. นภาพร โกมล ภ.14945 โรงพยาบาลลาํพนู

82 ภญ. นรรัตน์ สมเพชร ภ.9901 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

83 ภญ. นฤปรียา ถาวรสุขาวดี ภ.9733 ร้านคณายา จ.เชียงใหม่

84 ภญ. นวลจนัทร์ จนัทร์มหเสถียร ภ.1891 ขา้ราชการบาํนาญ

85 ภญ. นตัปภทัร มาไพศาลทรัพย์ ภ.14984 Tsuruha drug store สาขาเมยา่

86 ภญ. นทัญา จอยวงค์ ภ.17750 ร้านฟาร์ม่าเฟิร์ส

87 ภก. นิกรรัตน์ เลิศมลัลิกาพร ภ.14100 Daily drugs แม่วาง

88 ภญ. นิลรัตน์ชา ชมภูนุช ภ.18378 โรงพยาบาลนครพิงค์

89 ภญ. นิลุบล จินประเสริฐ ภ.24310 มหาวิทยาลยัพายพั

90 ภญ. บวรฉตัร ณะคาํปา ภ31354 แม่อาย

91 ภญ. บณัฑิตาภรณ์ ศิริจนัทร์ช่ืน ภ.20434
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

92 ภญ. เบญจลกัษณ์ ศรีดี ภ.31980 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

93 ภญ. ปณิธาน เลิศมลัลิกาพร ภ.18383
Daily drugs ตลาดสด        
สันป่าตอง

94 ภญ. ประธาน สมฤทธ์ิ ภ7455 รพ สารภี

95 ภญ. ประไพ นิลแกว้ ภ.2033

96 ภก. ประเสริฐ ล้ิมประยรู ภ.03823
บริษทั พี.เอส.โซลูชัน่ (1996)
 จาํกดั

97 ภก. ปริญญา เทพปัน ภ.30363 Prinya Pharmacy

98 ภญ. ปวริศา คาํนาสัก ภ.22420 โรงพยาบาลลาํพนู

99 ภญ. ปวีณา ยะยอง ภ.14958 โรงพยาบาลลานนา

100 ภญ. ปองพรรณ สุคาํ ภ.32709 อรุณเภสัช

101 ภญ. ปัทมาภรณ์ แสงทอง ภ.33214 watson สาขาลาํปาง

102 ภญ. ปานสิรินทร์ ติดทะ ภ.34998 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

103 ภญ. ปิยนุช สวา่งสุข ภ.17217 โรงพยาบาลเชียงดาว

104 ภญ. ปิยพร ชุ่มมงคล ภ.23398 รักษสุ์ขภาพ
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105 ภญ. ปิยะธิดา สร้อยสุวรรณ ภ.14109
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสต์
สุขภาพ มช.

106 ภญ. ปิยะพร สุวรรณราช ภ.27955 โรงพยาบาลสะเมิง

107 ภญ. ปิยะพรรณ สุวรรณราช ภ.27956 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

108 ภญ. ไปรยา ศรีบุญ ภ.26101
วตัสันฟาร์มาซี สาขา           
กาดสวนแกว้

109 ภญ. ผกาวรรณ บุญมา ภ.12231 โรงพยาบาลนครพิงค์

110 ภก. พงศธร มาเมือง ภ.19620 บ.แกล็กโซสมิทไคลน์

111 ภก. พงษน์รินทร์ จินดา ภ.20759
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
เทศบาลเมืองลาํพนู

112 ภก. พงษศิ์ลป์ เนติสิงหะ ภ.3047

113 ภญ. พรทิพย์ เช้ือมโนชาญ ภ.2189

114 ภญ. พรรณนา ดวงสุวรรณ์ ภ.9912 โรงพยาบาลสันทราย

115 ภญ. พรรณี คลอวฒิุวฒัน์ ภ7217 โรงพยาบาลนครพิงค์

116 ภก. พลแกว้ วชัระชยัสุรพล ภ.7965 สสจ.ชม.

117 ภก. พลพตั เมฆอากาศ ภ.33983 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

118 ภญ. พชัราวลัย์ มีศิลป์ ภ.24203 ร้านเพ่ือนยา

119 ภก. พฒันเกียรติ ศรียอด ภ.24196 โรงพยาบาลลาํพนู

120 ภก. พลัลภ เจริญธนาสิริกุล ภ.11066
241 ม.7 ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม
 จ.เชียงใหม่ 50180

121 ภญ. พาณี ศิริสะอาด ภ.03311
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

122 ภญ. พิชากานต์ กูเ้มือง ภ.34944
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

123 ภญ. พิมพใ์จ แก่นรัตนะ ภ.14112 เภสัชกรล่วงเวลา

124 ภญ. พิมพช์นก ขนัแกว้หลา้ ภ 9751 โรงพยาบาลลาํพนู
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125 ภญ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ ภ.3738
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

126 ภญ. พิมพิตา วรรณสิทธ์ิ ภ.26914 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

127 ภก. พีรพงษ์ ไชยวิภาสสาทร ภ.12237 โรงพยาบาลหางดง

128 ภญ. เพียงจนัทร์ ศรีชยัวิทย์ ถ.16383 โรงพยาบาลนครพิงค์

129 ภญ. ภรณ์ทิพย์ พน้ภยั ภ.34018 โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

130 ภญ. ภณัฑิรา ปริญญารักษ์ ภ.24672 ร้านยาปริญญารักษ์

131 ภก. ภทัธนากร ใจตุรงค์ ภ.26723
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

132 ภญ. ภทัรนิษฐ์ บูรณะโพธิพงศ์ ภ.31895 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

133 ภญ. ภทัรมน อรุณสาํราญ ภ.27636 รพ.แมคคอร์มิคเชียงใหม่

134 ภญ. ภทัรวรรณ ไต่วลัย์ ภ.21371 GSK

135 ภก. ภาณุ สกุลคู ภ.7282 ร้านเภสัชกรภาณุ

136 ภก. ภูเบศร์ แกว้ปินตา ภ. 19631
บริษทั พี แอน เอฟ        อินทิ
เกรท จาํกดั

137 ภญ. มธุรดา สะสะรมย์ ภ.32482
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

138 ภญ. มนสิกานต์ จนัทร์หอม ภ.34247 รพ.แมคคอร์มิคเชียงใหม่

139 ภญ. มนชัยา ทุนคาํ ภ.14978
ศูนยบ์ริการเภสัชกรรม    
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

140 ภญ. มฬุชฎากร มาประจกัษ์ ภ.28366 citruspharmacy

141 ภญ. มลัลิกา ช่ืนสมบูรณ์ ภ.18404 โรงพยาบาลหางดง

142 ภก. มานพ ขนัตี ภ7469 โรงพยาบาลนครพิงค์

143 ภก. มานะ ตั้งถาวรพร ภ.3170 โรงพยาบาลแมคเคน

144 ภญ. เมธาวี ศรีชยัวิทย์ ภ.20455 โรงพยาบาลนครพิงค์

145 ภญ. ยวุธิดา ทุ่งพรวน ภ.16690 โรงพยาบาลเทพปัญญา
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146 ภญ. รวงรัตน์ วิรยศิริ ภ10977 โรงพยาบาลสันป่าตอง

147 ภญ. ราตรีกาล ศิริรัตนไพศาลกุล ภ.13128 โรงพยาบาลนครพิงค์

148 ภญ. รินภดา เหมาะผดุงกุล ภ.13389
ร้านวตัสันฟาร์มาซีสาขา
เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่

149 ภญ. ลดัดา วงศพ์ายพักุล ภ.2799

150 ภญ. ลินดา เหลืองอาภา ภ.02248 ขา้ราชการบาํนาญ

151 ภญ. วนสันนัทน์ จนัทะเดช ภ.17806 อุ่นใจเภสัช

152 ภญ. วนิดา ดรุณกานต์ ภ.9644 โรงพยาบาลสารภี

153 ภญ. วรนลิน นาควชัระ ภ.8569 ร้านขายยา พีระเภสัช

154 ภญ. วรลกัษณ์ วรรณฤทธ์ิ ภ.14127 Boots Tapae 

155 ภญ. วรัญญา แปงชาติ ภ.30931 ร้านยาดรักส์เวิลด์

156 ภญ. วรางคณา ศรีผดุงอาํไพ ภ.30287 อีซีดรัก

157 ภญ. วรางคณา หวงัเจริญพร ภ.31878 ร้านเจริญพรเภสัช

158 รศ.ภญ. วราภรณ์ ปัณณวลี ภ. 2804 ขา้ราชการบาํนาญ

159 ภญ. วราริณ ปัญญารัตน์ ภ.34039 โรงพยาบาลฮอด

160 ภญ. วรินกาญจน์ คาํกาศ ภ.34721

161 ภญ. วลยัรัตน์ ดีแท้ ภ.19646 ร้านขายยา อ.เภสัช

162 ภญ. วไลลกัษณ์ กิตติสุนทรอรุณ ภ.33223 สันทรายเภสัช
163 ภญ. วนัวิภา เทพารักษ์ ภ.6494 โรงพยาบาลนครพิงค์
164 ภญ. วาณี ชวณิชย์ ภ.11406 โรงพยาบาลหางดง
165 ภก. วิทยา พิงคะสัน ภ.20833 ร้านวิทยาเภสัช
166 ภก. วิทิต พู่พรอเนก ภ.11086 สิงหราชเภสัช

167 ภญ. วิรินมาศ ศรีเขียว ภ.24636
บริษทั แกล็กโซสมิทไคลน์
(ประเทศไทย) จาํกดั

168 ภญ. วิลญัญรัตน์ เรียงชยันาม ภ.19652
ศูนยศ์รีพฒัน์                คณะ
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

169 ภก. วิศิษฐ์ เอ่ียมสวสัดิกุล ภ.2429 หา้แยกเภสัชกร

ว (ต่อ)
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170 ภก. วิษณุ เทพศิริ ภ.08483 เวียงยาเภสัช

171 ภก. วีรศกัด์ิ เช้ือมโนชาญ ภ.2191 -

172 ภญ. เวฬุรี มโนยศ ภ.21950
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มช.

173 ภญ. ศรัญญา งามมาศประภสัสร ภ.19107 บริษทัสยามแมค็โคร

174 ภญ. ศศินภา ลาภชยัเจริญกิจ ภ.21346
ร้านขายยาจุฬาเภสัช             
จ.อุตรดิตถ์

175 ภญ. ศศิวิมล เอ่ียมละมยั ภ.16411 โรงพยาบาลจอมทอง

176 ภญ. ศิริกลัยา อาวาส ภ.12315 โรงพยาบาลแม่อาย

177 ภญ. ศุภพร กอ้นแกว้ ภ.34876 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

178 ภญ. ศุภลกัษณ์ นนัตา ภ.23365
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่

179 ภก. ศุภวชัร ดีประสิทธ์ิปัญญา ภ.36013 บ่อสร้างฟาร์มสซี

180 ภก. สถาปัตย์ ราชา ภ.31969 yasilla pharmacy

181 ภก. สนัน่ ไพบูลยว์ฒันกุล ภ. 5849 เมตตาโอสถ

182 ภญ. สมพร จนัทร์สุขเศรษฐ์ ภ.08312 56 ฟาร์มาซี

183 ภก. สมศกัด์ิ คา้ไม้ ภ.06019
ร้านสหเวชภณัฑ ์อ.สัน
กาํแพง

184 ภญ. สราญทิพย์ วีระฉายา ภ.22914 บริษทั MSD

185 ภญ. สรินยา จุลศรีไกวลั ภ.19668
ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทย ์ 
 ท่ี 1 เชียงใหม่

186 ภญ. สโรชา โยกาศ ภ.24170 โรงพยาบาลลาํพนู

187 ภญ. สสินี ภกัมี ภ.34767 ปายฟาร์มาซี

188 ภญ. สิริพร กลัชาญพิเศษ ภ 8507
สถานปฏิบติัการเภสัช
ชุมชนมหาวิทยาลยัพายพั

189 ภญ. สิริพรรณ กลา้ผจญ ภ.11099
53 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.แม่สอด 
จ.ตาก

190 ภญ. สิริลกัษณ์ เจริญทรัพย์ ภ.35300 โรงพยาบาลลานนา

191 ภญ. สิริลกัษณ์ นานาวิชิต ภ.8508 โรงพยาบาลหางดง

ศ
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192 ภญ. สุกญัญา ล้ิมรังสรรค์ ภ.15472 โรงพยาบาลหางดง

193 ภญ. สุจริตพรรณ ใจเป็ง ภ.22922
ร้านยาวตัสัน สาขาเซนทรัล
แอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ 
ชั้น 1

194 ภก. สุทธิพงศ์ เรียงชยันาม ภ.19670 บริษทั ไทยโอซูกา้ จาํกดั

195 ภญ. สุธาสินี ไตติลานนท์ ภ.8500 ฝ่ายเภสัชกรรม

196 ภก. สุธี จิรกาญจนากร ภ.3854
โรงพยาบาลเซ็นทรัล
เชียงใหม่เมโมเรียล

197 ภญ. สุนิสา ศิริ ภ.9138
สาํนกังานป้องกนัควบคุม
โรค ท่ี 1 เชียงใหม่

198 ภญ. สุปราณี อาํนวย ภ.2813 สถาบนัแมคเคน

199 ภญ. สุภารัตน์ พฒันรังสรรค์ ภ.08001 โรงพยาบาลลาํพนู

200 ภญ. สุภารัตน์ คุณาชีวะ ภ.13153 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

201 ภก. สุรชยั ตนัเรืองพร ภ.10414 ราชวงศเ์ภสัช

202 ภก. สุรพงษ์ ธนะทิพานนท์ ภ.4701 ร้านศาลายา

203 ภก. สุริยะ ตรุณรัตน์ ภ.4124 Citrus

204 ภญ. สุวรรณา เวชอภิกุล ภ.2011 เวชไพศาลฟาร์ม่า

205 ภญ. ใสสี ตียพนัธ์ ภ.3061 โรงพยาบาลลานนา

206 ภญ. หทยัชนก ยศสุข ภ.33021
ร้านวตัสันฟาร์มาซี   สาขา
แอดเคิร์ฟ

207 ภก. อดิเรก โสโน ภ.2834 ซิตรัสฟาร์มาซี กาดสวนแกว้

208 ภญ. อตินาฎ เป็งวงศ์ ภ.14605
หอ้งผลิตยาปราศจากเช้ือ ฝ่าย
เภสัชกรรม โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่

209 ภก. อนุชา อินทะวงค์ ภ.16058 โรงพยาบาลนครพิงค์

210 ภก. อนุพงศ์ พรวฒันาเจริญ ภ.20150
บริษทั แกล็กโซสมิทไคลน์
(ประเทศไทย)จาํกดั

211 ภญ. อนุสรา หม่ืนกณัฑ์ ภ.19721
222 ม. 3 ต. ดอยหล่อ        อ.
 ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160

ห
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212 ภญ. อภิรดี สิทธิวางคก์ูล ภ.9145 ร้านเภสัชมอขอ

213 ภญ. อภิรดี ต่อสกุลศกัด์ิ ภ.23251 โรงพยาบาลสารภี

214 ภก. อภิสิทธ์ิ นอ้ยมัน่ ภ.14663 รพ.สันกาํแพง จ.เชียงใหม่

215 ภญ. อมรรัตน์ ศรีบุญชู ภ.18437 99 Pharmacy

216 ภญ. อรวรรณ ทิตยว์รรณ ภ.1645
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

217 ภญ. อจัฉริยา คาํยิง่โยชน์ ภ.29269
ศูนยป์ฏิบติัการเภสัชชุมชน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

218 ภญ. อญัชญา ดุจจานุทศัน์ ภ.9617 เอ้ืออารียเ์ภสัช

219 ภญ. อญัชรี แกว้ประเสริฐ ภ.15016 โรงพยาบาลหางดง

220 ภญ. อญัชลี ขนัมัน่ ภ.14157 มลฑลทหารบก

221 ภญ. อญัชลีพร หล่อสุวรรณกุล ภ.21398 เวลลแ์คร์ฟาร์มาซี

222 ภญ. อมัพร คา้ไม้ ภ.05818 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

223 ภญ. อมัราภรณ์ ช่างขาย ภ.11433 โรงพยาบาลเชียงดาว

224 ภญ. อิสยาห์ เกิดคาํ ภ.33076 ร้านยา Tesco Lotus

225 ภญ. อุทุมพร จริยภมรกุร ภ.24449 เชียงใหม่ราม

226 ภญ. อุทุมพร คาํภีระปัญญา ภ.11434 โรงพยาบาลสันป่าตอง

227 ภญ. อุไรวรรณ ลือสุวรรณกิจ ภ.14162 โรงพยาบาลเชียงดาว

228 ภก. เอกลกัษณ์ อินทรักษา ภ23439
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
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