Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2017
รำยชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับที่ คำนำหน้ำ
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8
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6

ชื่อ-สกุล

name-surname

อำชีพ

สังกัด

นางสาว
นาย
อ.ภญ.
นาง
ภญ.
นาย
ภญ.
นางสาว
อ.ทพ.
นาง
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
ดร.
ภญ.

กมลชนก สินชิต
กฤตนัย แก้วยศ
กัญญาพร คาเหล็ก
กาญจนาฎ คงคาน้อย
กิติชา โชติภิญโญนนท์
จักรพันธ์ สืบพันธ์โพธิ์
จันทมาศ ฉัตราภรณ์
จันทรรัตน์ เสนีวงศ์
จารุวัฒน์ หารรุ่งศรี
จิตภินันท์ บาสซอตติ
ชนินทร วาจาสิทธิศิลป์
ชนิศา ศิรพิ านิช
ชมพูนุท สุดประเสริฐ
ชัยยุทธ โคตะรักษ์
ฐิติรตั น์ ชื่นจิตต์
ณัฐนันท์ นุ่มหอม
ทักษพร จันทราธิกุล

Kamolchanok Sinchit
Krittanai Kaewyot
Kanyaporn Khamlek
Kanjanad Kongkanoi
Kitticha Chotephinyononte
Chakkraphan
Suebphanphoe
Chantamas
Chatraporn
Chantarath Seneewong
Jaruwat hanroongsri
Jitpinan Bassotti
Chanintorn Wachasitisil
Chanisa Siripanich
Chompoonut Soodprasert
Mr chaiyuth kotalux
Thitirat Chuenjit
Nattanant Noomhorm
Taksaporn Chantratikul

พยาบาล
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
เภสัชกร
พยาบาล
เภสัชกร
แพทย์
เภสัชกร
แพทย์แผนจีน
ทันตแพทย์
พยาบาล
แพทย์
นักวิจัย
เภสัชกร
พยาบาล
เภสัชกร
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
เภสัชกร

HIV-NAT
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุ
ข
39 ม.4 ต.คลองอุดมชลจร
อ.เมืองฉะเชิงเทรา

พ.ต.อ.หญิง
นางสาว
นาย
นายแพทย์
ภญ.

ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
ทิพย์สุดา ปัญญาเฉียบ
ธนพล อัชรากุล
ธวัช บูรณถาวรสม
นลินรัตน์ สุวรรณนิกขะ

Thipkhumporn Keskomon
Tipsuda Panyachiab
Thanapol Acharakul
Tawat Buranatawonsom
Nalinrat Suwannigkha

พยาบาล
พยาบาล
เภสัชกร
แพทย์
เภสัชกร

วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
โรงพยาบาลมุกดาหาร
HIV-NAT
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน
ทา
HIV-NAT

CNEU

workshop

5811262947

1

5211107376

1

63388

1

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน อาเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
12121 นราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิ
ตเวชขอนแก่
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุ
ข
HIV-NAT
บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จากัด
312 สถาบันประสาทวิทยา ถ.ราชวิถี ต.ทุ่งพญาไท
เขต
บริษัทราชเทวี
ทาเคดากทม
(ประเทศไทย) จากัด
ม.รังสิต

1
5211186424
5711254260

1
1

ลำดับที่ คำนำหน้ำ

16
28
15
34
7
61
71
53
48
39
68
22
31
5
27
60
62
57
47
46
36
30
32
26
2

อ.ภญ.
นาง
อ.ภญ.
นางสาว
นางสาว
พ.ต.อ.หญิง
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
ดร.
นางสาว
นาง
นาย
นาย
อ.
นางสาว
แพทย์หญิง
นางสาว
พจ.
นาย
นาง
นางสาว

ชื่อ-สกุล

name-surname

อำชีพ

นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล
นิติกุล ทองน่วม
บรรณสรณ์ เตชะจาเริญสุข
บุญถนอม มูนเมืองแสน
เบญญาภา ตันตวาที
ประสบโชค เชาวลิต

Nittida Pataraterakul
Nitikul Thongnuam
Bunnasorn
Techajumlernsuk
Boonthanom
Moonmueangsan
Benyapha Tantawati
Prasobchok Chaowalit

เภสัชกร

ปราณี เสนีย์
ปวัชสรา คัมภีระธัม
ผทีปเธียร อินทรทัต
พรพรรณ โพธิ์ไกร
พรสุภา ชูวิทย์
พราวทัศน์ สมบุญ
พัชรา งอกงาม
พัชรานี ทวาศรี
เพ็ญพักตร์ ดารากร ณ อยุธยา
ไพรวัลย์ รมซ้าย
ภาคภูมิ ศรีสวัสดิคุโณดม
ภารวี ขวัญแก้ว
มาริสา อยู่สาราญสุข
มิ่งขวัญ ลายองเสถียร
เยาวรี เจริญสวัสดิ์
รจนันท์ แซ่เลี่ยว
รัฐานิน เส็ง
ลูกจันทร์ วิทยถาวรวงศ์
วนิดา สังยาหยา

Pranee Sanee
Pawatsara Kampheratham
Pateeptien Indradat
Phornpun Phokrai
Pornsupa Shoowit
Praotasna Sombune
Patchara Ngok-ngam
Patcharanee Tawasri
Penpak Daragon Na
Ayutthaya
Praiwan Romsai
Mr.Pakpoom
Srisawaddikunodom

พยาบาล
แพทย์แผนไทยประยุกต์
เภสัชกร
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย

เภสัชกร
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
เภสัชกร
แพทย์แผนไทย

นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
นักวิจัย
พยาบาล
พยาบาล
แพทย์แผนจีน
แพทย์แผนจีน
Marisa Yoosamransuk
เภสัชกร
Mingkwan Lumyongsatien แพทย์
Yaowaree Charoensawat พยาบาล
Rodjanan Saeleaw
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
Rathanin Seng
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
Loogjun
พยาบาล
Wittayathawornwong
Wanida Sangyaya
ผู้ประสานงานโครงการวิจัย

สังกัด

CNEU

workshop

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

HIV-NAT
รพ.การแพทย์แผนไทยฯ สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
วิทยาลัยพยาบาลต
ารวจ

1
4511003249

1

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
บริษัท เทวกรรมโอสถ
บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
HIV-NAT
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
โรงพยาบาลเมตตสประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
4511078788

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
HIV-NAT

1
1

ลำดับที่ คำนำหน้ำ

41
49
55
42
63
44
17
25
11
33
3
50
58
65
24
35
21
10
66
56
40
37
1
52

ชื่อ-สกุล

name-surname

นางสาว
วนิดา แก้วผนึกรังษี
นางสาว
วนิดา ธีระเรืองไชยศรี
อ.
วรพงษ์ ปะดุกา
นางสาว
วรรณวิมล เชี่ยวเชิงชล
นพ.
วรวรรธน์ แก้ววิเชียร
นาย
วิกิต ประกายหาญ
นาย
วิทวัส สุรวัฒนสกุล
ดร.
วิภาวี เผ่ากันทรากร
พญ.
วิรลั พัชร เสียงประเสริฐ
นาย
วิรฬุ วัฒน์ หอมใจ
นางสาว
ศิรกิ ร ประทุมบาล
ดร.
ศิวาภรณ์ ศิวะศิลป์ประศาสน์
นาย
สงบ ภูแดนแก่ง
นางสาว
สมจิตร์ เรือนทอง
ทันตแพทย์หญิง สารกา ราตรีนรานนท์
นางสาว
สุพิน สุโข
นางสาว
สุภาพร บวรจักรวาล
นาง
โสภิต สุวรรณเวลา

Wanida Kaewpanukrungsi
Wanida Theerareungchaisri
worapong Paduka
Wanwimon
Chiewchoengchon
Dr Worawat Kaewwichian
Wikit Prakaiharn
Vithawat Surawattanasakul
Vipave Phaogunthakorn
Virunpat Siangprasert
Wirunwat Homchai
Sirikorn Pratoombarn
Dr. Sivaporn Sivasinprasasn
Sangob Poodankang
Miss Somchit Ruenthong

นส.
อ
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

Miss Orathai chumuang
Orapa Sinlamuth
Alisa Boonsuya
Atchara Yarasai
Arissara Areekul
Arsala Chaocharoen

อรทัย ชูเมือง
อรภา ศิลมัฐ
อลิษา บุญสุยา
อัจฉรา ยะราไสย
อาริสรา อารีกุล
อาสาฬา เชาวน์เจริญ

Supin Sukho
Supaporn Bavornjakawan
Mrs. Sopit Suwanvala

อำชีพ

สังกัด

เภสัชกร
เภสัชกร
แพทย์แผนจีน
แพทย์แผนจีน
แพทย์
ทันตแพทย์
แพทย์
พยาบาล
แพทย์
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ประสานงานโครงการวิจัย
อาจารย์
นิสิตปริญญาโท
พยาบาล
ทันตแพทย์
พยาบาล
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
พยาบาล

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
บริษัท เทวกรรมโอสถ
คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกี
ยรติ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ
ข มหาราช ถ.พหลโยธิน ต.
โรงพยาบาลพระนารายณ์
เขาสามยอด
อง จ ลพบุรี 15000ทางเลือก
กรมการแพทย์อแเมืผนไทยและการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

พยาบาล
แพทย์แผนจีน
นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
พยาบาล

โรงพยาบาลปัตตานี
คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ

เภสัชกร

CNEU

workshop

4511017272

1

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
HIV-NAT
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100
โรงพยาบาลจิ
ตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โครงการวิจัย
ไข้
หวัดนใหญ่
ชั้น 17 ตึกสเฉลิ
ยรติ 80 พรรษา
สถาบั
จิตเวชศาสตร์
มเด็มจพระเกี
เจ้าพระยา

1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

4511039021
4811040385

1
1

1
บริษัทเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จากัด
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

