
ล ำดับ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด

1 นำงสำวหทัยรัตน์ กุลชิงชัย แพทย์แผนไทยประยุกต์ รพ.ค่ำยสุรศักด์ิมนตรี ล ำปำง

2 นำงสำวกนกวรรณ บัณฑุชัย แพทย์แผนไทยประยุกต์ วพบ.ล ำปำง ล ำปำง

3 นำงสำวสุวนันท์ โกลำวัลย์ แพทย์แผนไทย สสจ.จังหวัดล ำปำง ล ำปำง

4 นำงสำวจำรุวรรณ จะวะนะ แพทย์แผนไทย รพ.ล ำปำง ล ำปำง

5 นำงสำวทิพปภำ อินต๊ะวิชัย แพทย์แผนไทย รพ.แม่เมำะ ล ำปำง

6 นำยพรหมมินทร์ อินทร์อ่อน แพทย์แผนไทย รพ.เกำะคำ ล ำปำง

7 นำงสำวเกศรินทร์ แง่โว้ แพทย์แผนไทยประยุกต์ รพ.เสริมงำม ล ำปำง

8 นำงสำวสุนทรี กิตยำนุรักษ์ แพทย์แผนไทย รพ.งำว ล ำปำง

9 นำงวันนำ ทองหล่อ แพทย์แผนไทย รพ.แจ้ห่ม ล ำปำง

10 นำงสำวพีรยำ คนเก่ง แพทย์แผนไทย รพ.วังเหนือ ล ำปำง

11 นำยทัตธนพงษ์ เช้ือแดง แพทย์แผนไทย รพ.เถิน ล ำปำง

12 นำงพัชนีพร ทองค ำดี แพทย์แผนไทย รพ.แม่พริก ล ำปำง

13 นำงสำวฐิตำภำ นำกัน แพทย์แผนไทย รพ.แม่ทะ ล ำปำง

14 นำงสำวธัญญำวดี มูลรัตน์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ รพ.สบปรำบ ล ำปำง

15 นำยนพคุณ ทำสุตำ แพทย์แผนไทย รพ.ห้ำงฉัตร ล ำปำง

16 นำงสำวสิตำนันท์ อวดคร่อง แพทย์แผนไทย รพ.เมืองปำน ล ำปำง

17 นำยกริชชำกร บุตรพิชัย แพทย์แผนไทยประยุกต์ สอน.บ้ำนทุ่งกล้วย ล ำปำง

18 นำงสำวพิมพกำนต์ กองรัตน์ แพทย์แผนไทย รพ.สต.สะเลียมหวำน ล ำปำง

19 นำงสำวนงนุช จิตนวำทิน แพทย์แผนไทย รพ.สต.แจ้ซ้อนเหนือ ล ำปำง

20 นำงสำววริศรำ  วงค์วัล แพทย์แผนไทย รพ.สต.ศรีหมวดเกล้ำ ล ำปำง

21 นำยนพเก้ำ วงศ์กองแก้ว นักจัดกำรงำนท่ัวไป สสจ.น่ำน น่ำน

22 นำงสำวศุภำศินี สุริยศ แพทย์แผนไทยปฏิบติกำร รพ.ทุ่งช้ำง น่ำน

23 นำงสำวพรปวีณ์ คำหลวง แพทย์แผนไทยช ำนำญกำร รพ.สต. ศรีษะเกษ น่ำน

24 นำงมำลินี กันเสน แพทย์แผนไทยปฏิบติกำร รพ.สันติสุข น่ำน

25 นำงพรรนิกำร์ โปธำคำ แพทย์แผนไทยปฏิบติกำร รพ.น่ำน น่ำน

26 นำยเชษฐ กันใจมำ แพทย์แผนไทยปฏิบติกำร รพ.แม่จริม น่ำน

27 นำงสำวปิยรัตน์ สุยะ แพทย์แผนไทย รพ.บ่อเกลือ น่ำน

28 นำงสำวกนกพร ปัญญำดี แพทย์แผนไทยปฏิบติกำร รพ.นำน้อย น่ำน

29 นำยไพรินทร์ ปวงเหมือง แพทย์แผนไทยปฏิบติกำร รพ.สต.เจดีย์ชัย น่ำน

30 นำงปรีดำ กลับมำ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร รพร.ปัว น่ำน

รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การใช้ต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม"

เขตสุขภาพท่ี 1 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:30 - 18:30 น.

ณ ห้องประชุมกฐินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด

31 นำยอินป๋ัน ทำคำสม หมอพ้ืนบ้ำน บ้ำนธงน้อย หมู่ท่ี3 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่ำน น่ำน

32 นำงภำสุรี สำขำกร แพทย์แผนไทยคลินิกเอกชน ล้ำนนำคลินิกแพทย์แผนไทย น่ำน

33 นำงสำววรำรัตน์ สีสนิท แพทย์แผนไทย รพ.เวียงสำ น่ำน

34 นำงสำวมติมนต์ แคแดง แพทย์แผนไทยปฏิบิติกำร รพ.สองแคว น่ำน

35 นำยประกำย ชำวส้ำน แพทย์แผนไทย รพ.บ้ำนหลวง น่ำน

36 นำงมำลินี คณำภิวัฒน์ แพทย์แผนไทยปฏิบิติกำร รพ.สต.ตำลชุม น่ำน

37 นำยอนุสรณ์ อยู่เย็น แพทย์แผนไทยปฏิบิติกำร รพ.นำหม่ืน น่ำน

38 นำยจรัญ หำญค ำ แพทย์แผนไทยปฏิบิติกำร รพ.ท่ำวังผำ น่ำน

39 น.ส.ศศิธร ถ่ินวนำ แพทย์แผนไทย รพ.ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

40 น.ส.บุษบำ ดวงประทีป แพทย์แผนไทย รพ.สต.เมืองปอน แม่ฮ่องสอน

41 น.ส.จันทร์ดี ศำนติไพรสกุล แพทย์แผนไทย รพ.ปำย แม่ฮ่องสอน

42 นำยพลอธิป วงศ์วิชยำ แพทย์แผนไทย รพ.สต.โป่งสำ แม่ฮ่องสอน

43 นำงเยำวเรศ เสือจันทร์ แพทย์แผนไทยปฏิบัตกำร รพ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

44 นำงธัญสุดำ ค ำอ้ำย จพ.สธ.ช ำนำญงำน รพ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

45 น.ส.ขวัญฤทัย วัฒนวำรี แพทย์แผนไทย รพ.สต.น้ ำดิบ แม่ฮ่องสอน

46 นำยชำญชัย กมลศรี แพทย์แผนไทยปฏิบัตกำร รพ.แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน

47 น.ส.อำรีพร พงศธรคุณวุฒิ แพทย์แผนไทย รพ.แม่ลำน้อย แม่ฮ่องสอน

48 นำงเสำวลักษณ์ อินสุขิน แพทย์แผนไทย รพ.สบเมย แม่ฮ่องสอน

49 น.ส.เรวดี ยงสุทธิวรรณ แพทย์แผนไทย รพ.สบเมย แม่ฮ่องสอน

50 น.ส.อรนุช แสงเฮ้อ แพทย์แผนไทย รพ.ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน

51 น.ส.อรทัย ชัยวุฒิ แพทย์แผนไทย รพ.ปำงมะผ้ำ แม่ฮ่องสอน

52 นำยธนดล เพ่ิมลำภทวีโชค แพทย์แผนไทย รพ.ศรีสังวำลย์ แม่ฮ่องสอน

53 นำยศุภณัฐ อินป๋ัน แพทย์แผนไทย รพ.ศรีสังวำลย์ แม่ฮ่องสอน

54 น.ส.พัชรินทร์ ค ำหมำย นวก.(แพทย์แผนไทย) สสจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

55 นำยนพพร ไพรพฤกษ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัตกำร รพ.ปำย แม่ฮ่องสอน

56 น.ส.มยุรำ แสงเฮ่อ จพ.สธ.(แพทย์แผนไทย) สรพ.สต.ผำบ่อง แม่ฮ่องสอน

57 นำงสำวเบญญ์จพิศ หวลกำพย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ล ำพูน ล ำพูน

58 นำยธีระภัทร ศรีกุณะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.ล ำพูน ล ำพูน

59 นำงสำวฐิติกำนต์ จำไชย แพทย์แผนไทย รพ.บ้ำนธิ ล ำพูน

60 นำงปัทมำ ศิริวรรณ แพทย์แผนไทยปฏิบัติ รพ.แม่ทำ ล ำพูน

รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การใช้ต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม"

เขตสุขภาพท่ี 1 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:30 - 18:30 น.

ณ ห้องประชุมกฐินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด

61 นำงจุฬำรัตน์ ม่ำนมุงศิลป์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติ รพ.ป่ำซำง ล ำพูน

62 นำงสำวพิชญำภำ รัตนทะนุกุล แพทย์แผนไทย รพ.เวียงหนองล่อง ล ำพูน

63 นำยบุญธรรม ฟุ่มฟองฟู แพทย์แผนไทยปฏิบัติ รพ.ทุ่งหัวช้ำง ล ำพูน

64 นำงสำวนันทกร อะกะเรือน แพทย์แผนไทย รพ.ล้ี ล ำพูน

65 น.ส.จันทรกำนต์ โกศัยกำนนท์ แพทย์แผนไทยช ำนำญกำร สอน.ป่ำซำง ล ำพูน

66 น.ส.กัลยำรัตน์ ศิริวรรธนะไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติ รพ.สต.มะเขือแจ้ ล ำพูน

67 นำงสำวศิรินันท์ ขันสวะ แพทย์แผนไทย รพ.สต.อุโมงค์ ล ำพูน

68 นำงสำวปรัศนีย์ สุขสินธ์ุ แพทย์แผนไทย รพ.สต.เหล่ำยำว ล ำพูน

69 นำงกัลยำรัตน์ แก้ววันดี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.เวียงหนองล่อง ล ำพูน

70 นำงสำววรรณิสำ เนตรษุ แพทย์แผนไทย ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข เทศบำลล ำพูน ล ำพูน

71 นำงสำวนภัสวรรณ เน่ืองเดช แพทย์แผนไทย สสจ.ล ำพูน ล ำพูน

72 นำยอินสม สิทธิตัน หมอพ้ืนบ้ำน 52 หมู่ 3 ต.บ้ำนโฮ่ง อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล ำพูน ล ำพูน

73 นำงนฤดี ศรีศฤงคำร เฮือนสมุนไพรสหคลินิก ล ำพูน

74 นำยตรี ด่ำนไพบูลย์ 122/1 หมู่ 6 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ล ำพูน ล ำพูน

75 นิชกานต์ สุยะราช แพทย์แผนไทย รพ.พะเยา พะเยำ

76 สมบัติ กาศเมฆ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.จุน พะเยำ

77 จุไรพร ใจเย็น แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.เชียงค า พะเยำ

78 ดรัลพร ไชยลังกา แพทย์แผนไทย รพ.เชียงม่วน พะเยำ

79 พยอม กันชัย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.ปง พะเยำ

80 แก้ว ใจยืน หมอพ้ืนบ้าน – พะเยำ

81 จารุณี เผ่ากันทะ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สอน.อนาลโย พะเยำ

82 อัญชิษฐา สมวัน แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.แม่ใส พะเยำ

83 รุ่งนภา นันทะเกต แพทย์แผนไทย รพ.สต.ลอ พะเยำ

84 ศิรินทิพย์ สักลอ แพทย์แผนไทย รพ.สต.ห้วยยางขาม พะเยำ

85 ภาวินี บุญนัก แพทย์แผนไทยช านาญการ รพ.สต.ร่มเย็น พะเยำ

86 สุภาวดี ปิยะ แพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุ่งกล้วย พะเยำ

87 สุชาวดี อุ่นเมือง แพทย์แผนไทย รพ.สต.ดอกค าใต้ พะเยำ

88 อัญญารัตน์ นันทะชาติ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สอน.แม่ปืม พะเยำ

89 จีราวรรณ บุญญาศิริกุล แพทย์แผนไทย รพ.สต.ห้วยลาน พะเยำ

90 บัณฑิต สีเสียดค้า แพทย์แผนไทย รพ.สต.ถ้ าเจริญราษฎร์ พะเยำ

รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การใช้ต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม"

เขตสุขภาพท่ี 1 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:30 - 18:30 น.

ณ ห้องประชุมกฐินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด

91 พัชรินทร์ ใจดี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.พระธาตุขิงแกง พะเยา

92 ลัดดาวัลย์ พนมพิบูล แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.ดอกค าใต้ พะเยา

93 นำยสมเกียรติ ดำวดำษ แพทย์แผนไทยช ำนำญกำร รพ.แพร่ แพร่

94 นำยภูวรินท์ ย่ำงวินิจฉัย แพทย์แผนไทย รพ.สต.ช่อแฮ แพร่

95 นำงสำวเพชรรัตน์ แก้วมำรินทร์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร รพ.สต.ป่ำแมต แพร่

96 นำยธีรภัทร์ วังคะออม แพทย์แผนไทย รพ.หนองม่วงไข่ แพร่

97 นางสาวพิศชนก สีนุย แพทย์แผนไทย รพ.ร้องกวำง แพร่

98 นำยเชำวลิตร์ วงษ์ดี แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร รพ.สอง แพร่

99 นำยปิยวัฒน์ หนองโกมล แพทย์แผนไทย รพ.สอง แพร่

100 นำงสำวญำนที อินถำ แพทย์แผนไทย รพ.สอง แพร่

101 นำงสำวเกตุวดี ทองไหล จพ.(แพทย์แผนไทย) รพ.สูงเม่น แพร่

102 นำงสำวณิชกำนต์ วงศ์วำน นวก.สำธำรณสุข รพ.สูงเม่น แพร่

103 นำงสำวยุวดี ค ำปำ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร รพร.เด่นชัย แพร่

104 นำงเรวดี ตำสำย แพทย์แผนไทย รพร.เด่นชัย แพร่

105 นำงนันปภัสร์ พินทยพิสุท์ิ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร สอน.แม่จ๊ัวะ แพร่

106 นำงยุพำเรศ นันตำ แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร รพ.ลอง แพร่

107 นำงสำวธนพรรณ ศรีชลำยนต์ แพทย์แผนไทย รพ.ลอง แพร่

108 นำงสำวดำริน วงศ์วำร แพทย์แผนไทย รพ.วังช้ิน แพร่

109 นำยอนุวัตน์ จ ำดี แพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกเอกชน แพร่

110 นำยสุพัฒน์ สำยยืด หมอพ้ืนบ้ำน แพร่

111 นางอัญชลี วรรณศรี แพทย์แผนไทย อัญชลีคลินิกการแพทย์แผนไทย เชียงใหม่

112 นางรัชนี จันดาแพง แพทย์แผนไทย รัชนีคลินิกการแพทย์แผนไทย เชียงใหม่

113 นางอาทิชา พรมมี แพทย์แผนไทย อาทิชา คลินิกการแพทย์แผนไทย เชียงใหม่

114 นางศรีสมัย ค าภีรธัมโม แพทย์แผนไทย เตชสิทธ์ิ คลินิกการแพทย์แผนไทย เชียงใหม่

115 นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์ แพทย์แผนไทย ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย เชียงใหม่

116 นางสาวภาณี มิคสิรกุล แพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยต้นยาไทย เชียงใหม่

117 นายนรเศรษฐ์ พรหมเทศ แพทย์แผนไทย คลินิกหมอนรเศรษฐ์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์เชียงใหม่

118 นางพันธนนท์ พงษธา แพทย์แผนไทย หัตถเวชคลินิกการแพทย์แผนไทย เชียงใหม่

119 นางสาวอารีย์ ไชยศรี แพทย์แผนไทย อารีย์คลินิกการแพทย์แผนไทย เชียงใหม่

120 พ.ต.ท. สมเดช ประยูรยวง แพทย์แผนไทย คลินิกเจดีย์แม่ครัวการแพทย์แผนไทย เชียงใหม่

รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การใช้ต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม"

เขตสุขภาพท่ี 1 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:30 - 18:30 น.

ณ ห้องประชุมกฐินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



ล ำดับ ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด

121 นายวิชิต เกศะรักษ์ แพทย์แผนไทย คลินิกเจดีย์แม่ครัวการแพทย์แผนไทย เชียงใหม่

122 นางวาสนา เกิดงาม แพทย์แผนไทย วาสนาคลินิกการแพทย์แผนไทย เชียงใหม่
123 นายอังกูร เสนาบุตร แพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยสันป่าเลียง เชียงใหม่

124 นายบุญเลิศ ส าราญบ ารุง แพทย์แผนไทย คลินิกบุญเลิศการแพทย์แผนไทย เชียงใหม่

125 นางสุพัตรา ปันจันทร์ค า แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สันป่าตอง เชียงใหม่

126 นางวันเพ็ญ  ทองสุข แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.แม่แตง เชียงใหม่

127 นางธิดารัตน์ กันทาแจ่ม แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

128 นางสาววรัญญา มะโนใจ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สารภี เชียงใหม่

129 นางสาวจันทร์จิรา แสงทอง แพทย์แผนไทย รพ.แม่ออน เชียงใหม่

130 นายคัมภีร์ ไชยวงค์ แพทย์แผนไทย สสจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่

131 นำยณัฐนนท์ จองค ำ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.เชียงราย เชียงรำย

132 นำงเดือน ปันสุพฤกษ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.พาน เชียงรำย

133 นำงสำวพรทิพำ  ใจมุ่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.ป่าแดด เชียงรำย

134 นำยกันต์กวี ค ำเข่ือน แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.แม่สรวย เชียงรำย

135 นำยสุรเดช คชสำรทอง แพทย์แผนไทย รพ.สต.ท่าก๊อ เชียงรำย

136 นำงสหัทยำ อินทะวัง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.เวียงป่าเป้า เชียงรำย

137 นำงสำววรพร สุริยะวงศ์ แพทย์แผนไทย รพ.สต.แม่เจดีย์ใหม่ เชียงรำย

138 นำงสำวลัดดำวัลย์ สมปันวัง แพทย์แผนไทย รพ.พญาเม็งราย เชียงรำย

139 นำยสุบิน ม่ันกุง แพทย์แผนไทย รพ.ดอยหลวง เชียงรำย

140 นำงสำวพัชริดำ แก้วประภำ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง เชียงรำย

141 นำงสำววิภำภรณ์ เอ้ือถนอม แพทย์แผนไทย รพ.แม่จัน เชียงรำย

142 นำงสำวสุชัญญำ ลือชำ แพทย์แผนไทย รพ.แม่สาย เชียงรำย

143 นำยณัฐกิตต์ิ พงศ์ไกรสิทธ์ิ แพทย์แผนไทย รพ. สมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงรำย

144 นำยไพโรจน์ ปกครอง แพทย์แผนไทยช านาญการ รพ.เชียงแสน เชียงรำย

145 นำงสำวสุพัตรำ เลำหะเพ็ญแสง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.โยนก อ.เชียงแสน เชียงรำย

146 นำงสำวมณฑิยำ ตำหม่ี แพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงรำย

147 นำงสำวศิยนันท์ บุญฤทธ์ิ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง เชียงรำย

148 นำยสมชำติ ศรีจันทร์ดี แพทย์แผนไทย คลินิกเวชกรรมไทยการแพทย์หมอสมชาติเชียงรำย

149 นำงสำวระวิวรรณ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงรำย

150 นำงสำวสำยฝน สมภูสำร อาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยการแพทย์ฯม.ราชภัฎเชียงราย เชียงรำย

รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การใช้ต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม"

เขตสุขภาพท่ี 1 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:30 - 18:30 น.

ณ ห้องประชุมกฐินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


