
ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

1 นางสาวอมาวสี ยะไวทย์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.แก้งสนามนาง

2 นายแพทย์ณัฐดนัย ธรรมศักด์ิสิทธิ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ขามสะแกแสง 

3 นางสาวฉัตรรักษ์ สุทธิรักษา เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ขามสะแกแสง 

4 นายพันตรี  พสุเสถียร นายแพทย์ช านาญการ รพ.คง

5 นายภัทรศักด์ิ  เดินรีบรัมย์ เภสัชกรช านาญการ รพ.คง

6 นายวิทวัส ก าแพงเศรษฐ นายแพทย์ช านาญการ รพ.ครบุรี

7 นายสรพงษ์ ร่มจันทร์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ครบุรี

8 นางสาวปวีณา หงษ์สูง นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.จักราช

9 นางสาวรวิอร รังสูงเนิน เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.จักราช

10 นายแพทย์ แชมป์ สุทธิศรีศิลป นายแพทย์ช านาญการ รพ.เฉลิมพระเกียรติ

11 นายสันห์ทัศน์ ศรีโพนทอง เภสัชกรช านาญการ รพ.เฉลิมพระเกียรติ

12 นางสาวย่ิงรัก ปึงวงศานุรักษ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.ด่านขุนทด

13 นายพัฐศวัส  ศรีประสงค์ เภสัชกรช านาญการ รพ.ด่านขุนทด

14 นายพงศ์ศักด์ิ พงศ์ทิพากร นายแพทย์ช านาญการ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา

15 นางสาวภัทธิรา  ศุภโชคกิจมงคล นายแพทย์ รพ.เทพารักษ์

16 นายภูวิศ  บุญรักษา เภสัชกร รพ.เทพารักษ์

17 นายทรงพล เทพอวยพร นายแพทย์ช านาญการ รพ.โนนแดง 

18 นายสันติภาพ คชลัย เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.โนนแดง 

19 นางสาวราชรัตน์ ค าสัตย์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.โนนไทย

20 นางสาวไขนภา เวียงนนท์ เภสัชกรช านาญการ รพ.โนนไทย

21 นางสาวปิยวรรณ เสนาไชย นายแพทย์ช านาญการ รพ.โนนสูง 

22 นางสาวศุทธินี ยุทธกล้า เภสัชกรช านาญการ รพ.โนนสูง 

23 พญ.ณัฐรัตน์  ฉายเพ่ิมศักด์ิ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.บัวลาย

24 ภญ.ธัญพิชชา  กรวยสวัสด์ิ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.บัวลาย

25 นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์เช่ียวชาญ รพ.บัวใหญ่

26 นายสุภชัย พงศ์วิไลรัตน์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ รพ.บัวใหญ่

27 นายณพัฒพงศ์ เพชรโรจน์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.บ้านเหล่ือม 

28 ภญ.จิราวรรณ สอดโคกสูง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.บ้านเหล่ือม 

29 นายแพทย์ชยพล สุขโต นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.ประทาย

30 นางสาวณัฐฐา โพธ์ินอก เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ประทาย

31 นายชูสง่า  สีสัน นายแพทย์ช านาญการ รพ.ปักธงชัย

32 นางสาวสุลาภา  จันทร์เนคร เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ปักธงชัย

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรมกำรใช้สำรสกัดจำกกัญชำทำงกำรแพทย์ ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์

ในวันท่ี 22-23 สิงหำคม 2562 ณ ห้องประชุมสนำมช้ำงอำรีนำ จังหวัดบุรีรัมย์
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรมกำรใช้สำรสกัดจำกกัญชำทำงกำรแพทย์ ส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์

ในวันท่ี 22-23 สิงหำคม 2562 ณ ห้องประชุมสนำมช้ำงอำรีนำ จังหวัดบุรีรัมย์

33 นางสาวเกษศรินทร์ กาญจน จารุรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ปากช่องนานา

34 นายรณชัย พรมในเมือง นายแพทย์ช านาญการ รพ.พระทองค า 

35 นางสาวปัทมา แคสันเทียะ เภสัชกรช านาญการ รพ.พระทองค า 

36 นายนพชัย ประสงค์สุธน นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.พิมาย

37 นายธีรเดช พินิจมนตรี เภสัชกร รพ.พิมาย

38 นายมูฮ าหมัดอัฟนัน ปารามัฑณ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.เมืองยาง 

39 นางประไพพิมพ์  จุลเศรษฐี เภสัชกรช านาญการ รพ.เมืองยาง 

40 นายธนัท ล่ิวศิริรัตน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.ล าทะเมนชัย

41 นายวุฑฒ์ิ ผลเพ่ิม  เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ล าทะเมนชัย

42 นางสาวจิรนิษฐ์ พ่ึงส าโรง นายแพทย์ช านาญการ รพ.วังน  าเขียว 

43 นางสาวสุภาภรณ์ แย้มพรหมมา เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.วังน  าเขียว 

44 นางสาวณัฐฬส  เวิดขุนทด นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.สีคิ ว

45 นางสาววราภรณ์  อุ่นจันทึก เภสัชกรช านาญการ รพ.สีคิ ว

46 นายชานนท์ เชาว์ด ารงสกุล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.สีดา

47 นายกัมพล ย่ิงแก้ว เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.สีดา

48 นางสาวโชติกา เกิดสิน นายแพทย์ช านาญการ รพ.สูงเนิน

49 นางสาวธิติยา ตันถาวร เภสัชกรช านาญการ รพ.สูงเนิน

50 นายมงคล เกิดแปลงทอง นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.เสิงสาง

51 นางสาวปรางชนก พันเนตร เภสัชกรช านาญการ รพ.เสิงสาง

52 นายธนาพงศ์  ฉัตรชัยกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.หนองบุญมาก

53 นายอนุศักด์ิ  คัณทักษ์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.หนองบุญมาก

54 นางสาววิภา อุทยานินทร์ นายแพทย์เช่ียวชาญ รพ.ห้วยแถลง

55 นางสาววรกานต์ มิตรวงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ห้วยแถลง

56 นางปิยนุช  พันธุรังษี เภสัชกรช านาญการ สสจ.นครราชสีมา

57 นางวราภรณ์  แพงไธสง เภสัชกรช านาญการ สสจ.นครราชสีมา

58 นางศุภธิดา  วิสุทพิพัฒน์สกุล เภสัชกรช านาญการ สสจ.นครราชสีมา


