
ล าดบั

1 นางสาว wikanda changfun

2 นางสาว กนกนุช ทวีวงค์

3 นาง กรมิษฐ์ แมลงภู่ทอง

4 นาง กรรณิการ์ ฟอูนนัต์

5 นาง กรลกัษณ์ พนัธ์เกษมสุข

6 นาง กฤตยา วงศศ์รี

7 นางสาว กฤติมา สุรินทร์ค  า

8 นางสาว กฤษณา ปันทวี

9 นาย กษิดเ์ดช ทาบุญมา

10 นาย
กอบกนกชยั ค  า
แดง ค าแดง

11 นางสาว กญัญา ถว้ยลาย

12 นางสาว กลัยาณี อคัรชิโนเรศ

13 นางสาว กานตธิ์ดา บุญทิม

14 นางสาว กาหลง พทุธบุรี

15 นางสาว กีรติยานิษฐ์ สุวฒันาวดี

16 นางสาว กุลญาภา บวัเยน็

17 นาย เกรียงศกัด์ิ สิรินวเสถียร

18 นางสาว เกศสุดา ออมทรัพย์

19 นาง เกษแกว้ จิรโมฬี

20 นาย คมสวสัด์ิ เกษพิชยัณรงค์

21 นาย โฆษิต กสิกรรม

22 นาย จงกล เศรษฐกร

23 นาย จงรักษ์ จรัสโสภณวงศ์

24 นาง จรรยา วงคช์ยั
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25 นาย จกัรกฤษณ์ วงศว์าลย์

26 นาย จกัรพนัธ์ ธนพฒัน์ภูวิทิต

27 นางสาว จนัทิพย์ ยิง่ด านุ่น

28 นางสาว จิตต์ สาวิตตก์ุล

29 นางสาว จิตลดัดา อินทะจกัร์

30 นางสาว จิรัษฎาพร ขนัมะลิ

31 นางสาว จิราพร สุวรรณธีรางกูร

32 นาง จ้ิว คงสมพงษ์

33 นางสาว จุฑารัตน์ ทรายค า

34 นางสาว จุฬาลกัษณ์ เศรษฐกร

35 นางสาว ฉนัชนก ปัณฑิตานนท์

36 นาย ชญานินทร์ บุญเลิศ

37 นางสาว ชรัตน์หทยั เสฎฐวฒิุบุลกิต

38 นางสาว ชลธญัญาทิพย์ สืบยิม้

39 นาย ชยัพร กล่ินจนัทร์

40 นาย ชาญชยั ทองสัมฤทธ์ิ

41 นาย ชิษณุพงศ์ ชวชาติ

42 นาย ชีวานนท์ พิพฒันพงศพ์นัธ์

43 นาง ชุดาภคั ชูโชคจตุพร

44 นาย ชู่กียรติ เส็งค  าภา

45 นางสาว ฌาลิศา ศิริกนัทา

46 นางสาว ฐณิศศาอนงค์ ไชยรังษี

47 นาง ฐานิตา สุขพนัธ์โพธาราม

48 นางสาว ฐิตินนัท์ สุปรียาพร
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49 นางสาว ฐิติมา ศรีสวสัด์ิ

50 นางสาว ณภษร บุญทรัพย์

51 นางสาว ณรดา แกว้ทรัพย์

52 นางสาว ณชัชา จงสุขใส

53 นางสาว ณฏัฐ์ณริน พิพฒันายน

54 นางสาว ณฏัฐิกา วิรัตินนัท์

55 นาย ณฐัจกัร์ แกว้คง

56 นาย ณฐัพล อรุณเลิศพิทกัษ์

57 นาย ณฐัวทัส์ บ่างศรีวงษ์

58 นาย ณทักร สามปันสัก

59 นาง ดารา ศิวิวงค์

60 นางสาว ดุษฎี มุกดาอ่อน

61 นาย ตรี ด่านไพบูลย์

62 นาง ตวงพร โคว้ตระกูล

63 นาย ถาวร อ่อนประไพ

64 นางสาว ทรรศชล ปัญญาทรง

65 นาย ทวี หมนัหมาด

66 นาย ทศพร กสิกรรม

67 นางสาว ทกัษอร รัตนยวุนั

68 นาง ทศันพนัธ์ เสียมภกัดี

69 นาง ทศันีย์ ยศโต

70 นาง ทาริกา ประเสริฐทรัพย์

71 นาย ธนเดช แกว้สุริยานุกูล

72 นาย ธนะชยั พนัธ์เกษมสุข



ล าดบั ช่ือ - สกุล

ประกาศรายช่ือผู้แจ้งความจ านงเพื่อรับหนังสือคู่มือเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทย ในการ

ประชุมวชิาการล้านนาเมืองสุขภาพคร้ังที ่2 ภายในงาน       Lanna expo 2016                     

                       ระหว่างวนัที ่4-6 กรกฎาคม 2559

73 นาย ธรรมอ์กัษร สัจจพลากร

74 นาย ธรา ทีนะกุล

75 นาง ธชัรินทร์ วรรณเกียรติ

76 นางสาว ธญัญาวดี มูลรัตน์

77 นางสาว ธญัวรัตน์ มูลปา

78 นาย ธีรชยั ป่ินทอง

79 นางสาว นภสัสิริ จนัทร์โรจนพนัธ์

80 นาง นรินทร์พร ฤทยัวรุณรัตน์

81 นางสาว นวพร เจริญวิทยธ์นเดช

82 นาง นวลจนัทร์ เกรกอร่ี

83 นาย นฐัวฒิุ มหาวงศท์อง

84 นาย นายเชิดพงศ์ ไชยวฒัน์ธ ารง

85 นาย นายฐชพทั พทุธวงค์

86 นาย พลายแกว้ สันตะจิตโต

87 นาง นิดา ตั้งวินิต

88 นาง นิตยา บุญทิม

89 นาง นิตยา สุขแยม้

90 นาง นิภา บริพนัธ์

91 นาย นิเวศน์ บวรกุลวฒัน์

92 นาง นุชนาฎ หม่ืนจนัทร์

93 นางสาว บงกช บงัศรี

94 นาย บรรเลง อุปละกูล

95 นางสาว บริมาส กระจ่างรัตน์

96 นางสาว บุญชมพู เรืองรัตนวรกุล
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97 นาง บุญภคัสรณ์ แพรสกุลทิพย์

98 นาย บุญยงค์ บุญทาตุย้

99 นางสาว บุศรินทร์ จุุฑารัตนากูล

100 นางสาว บุษบา มาบุตร

101 นาง เบญจพร เกษรพรม

102 นางสาว ปฐมา เดชะ

103 นาย ประสาน สีตลรัศมี

104 นาย ประสิทธ์ิ ลีระพนัธ์

105 นาง ประเสริฐ ทองสุขงาม

106 นาง ปรัชญาพร ประทีปกุลวงค์

107 นางสาว ปรัชญาพร พทุธอภิญญา

108 นาย ปรัตถกร อุประดิษฐ์

109 นาง ปราณี วิริยะสุธี

110 นาย ปริยภทัร์ จนัทร์มี

111 นางสาว ปรีชญา พรหมมินทร์

112 นาง ปรีชญากร วรพฒัน์

113 นาง ปัทมาด วรรณวาธิกุล

114 นางสาว ปานกมล กาวิละ

115 นางสาว ปิยวดี สุวรรณจนัทร์

116 นางสาว ปิยาภธั ศรีมนสั

117 นางสาว ปุณณิฐฐา ธญัญะพลพฒัน์

118 นาง เปรมฤทยั วงศษ์าสนธ์ิ

119 นาง ผ่องพรรณ ถนอมสุวรรณ

120 นาง ผุสดี ศรีเขียว
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121 นาง พงศพิ์ช ชยัชนะ

122 นาย พงศย์ทุธ พ่ึงแสง

123 นาย พยนต์ โอภาษี

124 นางสาว พรพรรณ สุขอนนัต์

125 นางสาว พรรณี จารุพฒันะสิริกุล

126 นาย พรรษา อรุณเลิศพิทกัษ์

127 นาง พรวิภา องัคะพินทุ

128 นาย พรศกัด์ิ ถนอมสุวรรณ

129 นาย พระมหานพดล หริตกุล

130 นาย พลฏัฐ์ เอ่ียมแสง

131 นาง พวงเพช็ร กระจ่างพนัธ์

132 นางสาว พชัมพร ลิมปนากร

133 นางสาว พทัธานนัท์ อุ่นแกว้

134 นาง พาณี ศิริสะอาด

135 นาย พิเชฐ อนุกูล

136 นางสาว พทุธรักษา ขบัผกัแวน่

137 นาง เพชรา สุริยะ

138 นาง แพรวพิชญช์ยา ทศันานุตริยกุล

139 นาย ไพรัช บุนสัมลิท

140 นาย ไพศาล พินทิสืบ

141 นางสาว ภวนัตี ขนัมะลิ

142 นางสาว ภทัรวดี สมานมิตร

143 นาย ภทัระ สุทธจิตต์

144 นางสาว ภาณี มิคสิรกุล
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145 นาย ภาวตั บุญธรรมมี

146 นางสาว ภาวิตา วราสิริ

147 นางสาว ภิณญรัฎฐ์ ภูมิวราธิภฏั

148 นาย ภีรดิศกรณ์ เชิญชม

149 นาง มยรีุย์ กสิกรรม

150 นางสาว มลทิพย์ เตชะสินพาณิชย์

151 นาง มาลินี คุปตรัตน์

152 นางสาว มิรา นิลวรรณ์

153 นาย ยงศกัด์ิ ฉตัรสีรุ้ง

154 นาง ยพุร ตนับรรจง

155 นาง ยวุดี ฟองศรี

156 นาง เยาวลกัษณ์ รมหิรัญ

157 นางสาว รชยา สุทธิไชยากุล

158 นางสาว รติพร อินค าเช้ือ

159 นางสาว ร่มโพธ์ิแกว้ ปรวนแกว้มณี

160 นาง รวงทิพย์ วรรณกุล

161 นาย รักศกัด์ิ อิทธิเดช

162 นาง รัชนี ราษฎร์จ าเริญสุข

163 นางสาว รัฐพรรณ พลรัฐ

164 นางสาว รัตนา ผุงพิพฒัน์พงค์

165 นางสาว รุ้งวรรณา นนัติ

166 นาง รุจานนัท์ วงศอ์ริยะกวี

167 นาง เรืองศิริ เส็งค  าภา

168 นางสาว วรรณวิภา เสาหิน
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169 นางสาว วรรษมน สุคนัธา

170 นางสาว วรวรรณนา เจียระไนรุ่งโรจน์

171 นาย วรากร เลสัก

172 นางสาว วราลี ตั้งวินิต

173 นาง วรินทร์ทิพย์ สุนทรพรประภา

174 นาย วสุวฒัก์ แกว้ทอง

175 นางสาว วชัราภรณ์ ไชยมณเฑียร

176 นางสาว วาสนา สุขไพศาล

177 นาย วิชาญ ลภาไพโรจน์

178 นาง ศรีศุกร์ นิลกรรณ์

179 นาง ศรีสมยั ค  าภีรธมัโม

180 นาง ศรีสมยั ค  าภีรธมัโม

181 นาย ศศวิษาณร์ พิศาลสิริวฒัน์

182 นางสาว ศศิธร กนัทาวงั

183 นาง ศิรินทร์ ขจรจารุพนัธ์

184 นางสาว ศิริพร ขจรจิตต์

185 นาง ศิริเพญ็ ไชยแดง

186 นาง ศิรืนทร์ ชจรจารุพนัธ์

187 นาย ศุภชยั ใจชุ่มอก

188 นาย ศุภวิทย์ พฤกษโชติ

189 นาย สถาพงษ์ คงสมพงษ์

190 นาย สมเกียรติ ดาวดาษ

191 นาย สมภพ บุญทิม

192 นาง สร้อยเพชร วงศว์าลย์
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193 นาย สราวธุ เจริญพะกุไพศาล

194 นางสาว สโรชา ภู่เงิน

195 นาย สวส้ด์ิ วรรณศรี

196 นาย สหรัฐ พว่งพลบั

197 นาย สาลิกา อริธชาติ

198 นาง สิริกร บุญรักษา

199 นาง สิริลกัษณ์ ทองศิริ

200 นางสาว สุกญัญา เขียวสะอาด

201 นาง สุจิตรา วิโสภา

202 นาง สุชาดา เพียรกุศล

203 นางสาว สุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร

204 นาง สุนทรี พีรกุล

205 นางสาว สุนทรี รินทร์ค  า

206 นาย สุพจน์ ไชยจินดา

207 นางสาว สุพชัรินทร์ สุวรรณเกิด

208 นาง สุภนา สัปปพนัธ์

209 นางสาว สุภคัชลาภรณ์ เลิศศตจรัส

210 นางสาว สุภากร จงัขนัธ์

211 นาง สุภาภรณ์ รัตนโพธ์ิ

212 นาย สุรเชษฐ คชนิล

213 นางสาว สุรางครั์ตน์ สุรงคบพิตร

214 นาง สุรียธ์ร แกว้ทอง

215 นางสาว สุวรรณา บุญถนอม

216 นาง สุวิมล วรรณเกรยรติ
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217 นาง โสธิดา สาระพนัธุ์

218 นางสาว หน่ึงงฤทยั แปลงลกัขณา

219 นาย หา้หมีน หวงัสบู

220 นางสาว อนงค์ ยอดยิง่

221 นางสาว อนนัทิตา บุตรตา

222 นาง อนิดา โทณะวณิก

223 นาง อภิญญา อนุกูล

224 นาย อมรชยั แกว้เรือน

225 นางสาว อรพิน พิศไหว

226 นางสาว อรุณี มหาวงศท์อง

227 นางสาว อรุโณทยั สิงห์ตาแกว้

228 นาย องักูร เสนาบุตร

229 นางสาว อจัฉราพร ตนับรรจง

230 นางสาว อจัฉราพรรณ ปันดอน

231 นาง อชัฌา วารีย์

232 นางสาว อญัชญา ดุจจานุทศัน์

233 นางสาว อญัชลีปกร นิติวฒันะ

234 นางสาว อญัชญั ศรีอุปโย

235 นาย อาจณรงค์ ชมภู

236 นาง อาทิชา พรมมี

237 นาย อาทิตย์ เฉลิมพนัธ์พิพฒัน์

238 นางสาว อาภากร ฟองเกตุ

239 นาง อารักษ์ กิติกร

240 นาย อ าพล เรืองเดช
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241 นาง อ าพนัธ์ ดวงค า

242 นาย อิศราวฒิุ อาภรณ์ศิลป์

243 นาย เอกชยั ชูวนัใจ

244 นาย โอภาส คีรีวชัราภรณ์


