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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ บริษัท

1 Manuspong Apasarapong เคร่ืองหอมสมุนไพรไทย จ ำกดั

2 Naphat Wingprawat Muenlee Global Trade Co.,LTD. 

3 Natpisut pongthonglor Natcorp จ ำกดั

4 Phongphat Phanthavong Trinity Co., ltd. 

5 Raewadee katekaew GoldenRay 

6 Teerawat lee addwellsgroup.co.,ltd

7 Thannicha Rachataraungsit ใส่ใจโอสถ

8 Wasan Shinrat V Bio Farm Co.,Ltd.

9 กร มำนิตพสิิฐกลุ SIAM THAI HERB

10 กรองแกว้ จนัทร์แกว้ พรีม่ำเฮิบ

11 กฤตพร ชินรัตน์ V Bio Farm Co.,Ltd.

12 กวีวัฒน์ โพธิศ์รีทอง กวีวัฒน์สมุนไพร

13 กนัตยำรัตน์ ภูเฉลิม รัตนครีรีเภสัช

14 กลัยำ ดวงเกษมสุข Ya อนิคำ

15 กำนดำ สกลุล้ิม วิสำหกจิชุมชนป่ำชุมชนเมืองสวนป่ำเกดน้อมเกล้ำ

16 กติติชัย ศิลป์สรรวิทย์ เค.ที.ที. เทรดด้ิง จ ำกดั

17 กติติพงศ์ อกัษรำนุวงศ์ ดำร์บ คอร์ปอเรชัน จ ำกดั

18 กติิชัย  สุรทิณฑ์ ยเูรอสั

19 กติิมำ  พณิประดิษฐ์ ซำมีนำ

20 กลูรัตน์ ลอริน ลัภ ไอเซน ฟำร์ม่ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั

21 เกรียงไกร ภู่ภิรมย์รัตน์  วงษ์พำณิชย์  โพธิ์แกว้  จ ำกดั 

22 เกศกมล จนัทร์โภคำไพบูลย์ บวรเวชสมุนไพรไทย

23 เกศรำ  เกดิศุข เบลลิสิโม (ประเทศไทย) จ ำกดั

24 คมสัน ธีรำนุรักษ์ ศูนยเ์รียนรู้สุขภำพองค์รวมเวชรักษ์วิสำหกจิเพือ่สังคม

รำยชื่อผู้มีสิทธิเ์ขำ้ร่วมอบรมเร่ือง "โอกำสทำงกำรค้ำ บำห์เรนและอำหรับ ขมุทรัพยใ์หม่สมุนไพรไทย" 

ในวันพฤหัสบดีที ่9 มกรำคม 2563 เวลำ 8.30 - 16.30 

ณ ห้องประชุม 3 อำคำร 3 ชั้น 3 กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก

ติดต่อสอบถำมเพิม่เติมได้ที ่nph.dtam@gmail.com   และ line ID : thpolicy2016

หมำยเหตุ

1. ผู้มีรำยชื่อจะได้รับอเีมลให้ยนืยนักำรเขำ้ร่วมอบรมทำงอเีมลทีล่งทะเบียนไว้ หำกไม่ยนืยนักำรลงทะเบียนภำยในวันที ่3 

มกรำคม 2562 เรำจะน ำรำยชื่อส ำรองขึ้นมำแทนทีท่่ำน

2. หำกท่ำนยนืยนักำรเขำ้ร่วมกำรอบรมแล้ว และไม่เขำ้ร่วมกำรอบรมตำมวันเวลำทีก่ ำหนด ทำงผู้จดัขอสงวนสิทธิพ์จิำรณำ

ท่ำนในกำรเขำ้ร่วมกำรอบรมคร้ังต่อไป
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25 คัทรินทร์  ประยกุต์วิทยำฐำน chommpinn

26 จรัญญำ ขำวปัน้ บ้ำนวังอนิทร์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

27 จกัรี เบญจมิน ลัภ ฮิมำวะริ ออร์แกนิคส์

28 จนัทร์เพญ็ นำคนิยม เพลงจนัทร์ เนเชอรัล

29 จำรุมน ผลงำม ภรำทัยเฮิร์บ จ ำกดั 

30 จำรุวรรณ เกตุแกว้ บจก.โกลเด้นเรย์

31 จติรำ สุรทิณฑ์ ยเูรอสั

32 จนิ มงคลสุริยะเดช ได-เวลล์ 

33 จนิตนำ อนิทร์เกดิ บ้ำนวังอนิทร์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

34 จริภำ ณ ล ำพนู ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

35 จริำทิพย ์ศุภกณัณพงศ์ PJnumpachok

36 จริำยกุลุ หลงศิริ บริษัทโฮฮำโล่ อยรุเวดำจ ำกดั

37 จรีชัย  หิรัญศิริสวัสด์ิ Khaolaor Laboratories Co.,Ltd.

38 เฉลิมพล จรรยำแพทย์ วิทยำกำรแพทย์

39 ชญำนิษฐ นำควัชระ Namo Group

40 ชรินทิพย ์เวียงสงค์ Go Healthy Thailand 

41 ชลธิชำ ธรรมขลูุ โอเชี่ยน ไฟว์ เทรดเวย ์

42 ชลำธร หิริโอตัปปะ บ.ชลภำคยเ์ทรดด้ิง จ ำกดั

43 ชัญญำ มุจจลินทร์กลู ธนำกลูเฮิร์บ

44 ชัพชมสรร พงศ์รวิภัทร์ บุญกณิศ

45 ชัยนรินท์ ธนำสถติยว์งษ์ อริยะ เอฟแอนด์บี 

46 ชัยพชัร์ สุขเกษม วิสำหกจิชุมชนเศรษฐีดำวทองสมุนไพรท ำเงิน สุพรรณบุรี

47 ชำญชัย  ธรรมร่มดี  มูลนิธิรพ เจำ้พระยำ อภัยภูเบศร

48 ชีวิตชีวำ สิทธิวงษ์ Green plus agri co., ltd.

49 ชุติกำญจน์ บุญกลุ C.p.lawandbiz จ ำกดั

50 เชำวลิต สุขม่วง Blessing Thai Wellness 

51 เชิดชำย สุภำพ ยนูิค คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั

52 ณชญำดำ  วัชรำนันทกลุ อรุณรุ่งฟำร์ม

53 ณัชชำ  ทวีกจิสุริยำ ไลฟ ์บอด้ี ออยล์

54 ณัฐกลุ ทองล้อม Blessing Thai Wellness 

55 ณัฐพล ธีรำนุรักษ์ ศูนยเ์รียนรู้สุขภำพองค์รวมเวชรักษ์วิสำหกจิเพือ่สังคม

56 ดิเรก รุ่งสว่ำง สุคนธ์  บริษัท รำฟำ ไทย เฮิร์บ โปรดักส์ จ ำ ำ กดั 

57 เดชชำติ แสงวิรุณ Lkb supplier

58 ทักษกร ทวีกจิสุริยำ ไลฟ ์บอด้ี ออยล์
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59 ทัตภณ จรีโชตินันท์ วธูธร จ ำกดั

60 ทิพยป์ำลิดำ กวินนำฎอคัรมำ บจก.โกลเด้น กรีน เนเจอร์ 

61 ธนพร รุ่งวิริยะวงศ์ สยำมฟูด้เทค 

62 ธนเสฏฐ์ วัชรพนัธ์จติ บ.พนัธ์จติสมุนไพร2016 จ ำกดั

63 ธนัตถน์ันท์ ต้ังติยะพนัธ์ บจก.มำสเตอร์

64 ธรภครส รุ่งวำนิชกำร บริษัท เอลวำดำ (ประเทศไทย) จ ำกดั

65 ธวัลรัตน์ ทองมำ วิสำหชุมชนชีววิถี

66 ธัญพงศ์  สุวัฒนำรักษ์ Dhamma

67 ธันยรัศมิ์  งำมณรงค์ชัย -

68 ธิดำรัตน์ เจษฎำเชษฐ์ สยำม บิวต้ี ดีเวลล้อปเม้นท์ จ ำกดั

69 ธิติ โทษำธรรม วิสำหชุมชนชีวิถี

70 นพดล รู้ขำยวงศ์เจริญ NPD Engenering จ ำกดั

71 นพสิทธิ ์ธนพตัพบิูลย์ บริษัท ธนพตัพบิูลย ์จ ำกดั

72 นพดิำ อำจกมล บริษัท ไฮเทค ฟูด้ส์ จ ำกดั

73 นรวร วำณิชเวชกลุ บ้ำนหมอพงษ์พฒัน์

74 บุญกล้ำ จนิำนุศิลปสำท บริษัท แจท เนเชอรัลแอนด์ เฮลท์ จ ำกดั

75 เบญจพร โยคี หอมนลิน แบรนด์

76 เบญริสำ เมธำกลุหิรัญ มณชัย ยอดบุญสมุนไพร

77 ประพล ชนะเสนีย์ พ-ีแวลู ดิสทริบิวชั่น

78 ประภำพร พจนำนุกลูกจิ บ.สงค์สุณี กรุ๊ป เซอร์วิส (ไทยแลนด์)จ ำกดั

79 ปัญจภัค แซ่โอว้ บจก โรงงำนไต้ฮง(2548)

80 ปัญญำ ลัพธิรักศำ Yalee Herb Co.Ltf

81 ปัถย ์ศรีประดิษฐ์ ดิจติอล บิซิเนส แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั

82 ปิยฉตัร  สำระวงศ์ Annie herbs

83 ปิยะมำศ พพิฒัน์พลัลภ เนเชอรัล ริช

84 เปรมปรีย ์ไตรรัตน์ วิสำหกจิชุมชนป่ำชุมชนเมืองสวนป่ำเกดน้อมเกล้ำ

85 เผด็จ ศักด์ิ  บูรณ สถติ นนท์  คลินิคกำรแพทย์แผน ไทย ธนวัน

86 พงษ์พชัร์ จำรุภัทรำพนัธุ์ อำรำอ ิอนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั

87 พงษ์พนัธุ ์พลูเพิม่ บริษัท เอม็ดีเอก็ซ์ฟอร์เมน จ ำกดั

88 พจนีย ์แสงสร้อย พเีฮิร์บส์

89 พรทิพย ์ทองโสภำ บ้ำนทิพย ์ สมุนไพรไทย

90 พรนิภำ ทองนำค หจก.วอนท่อม

91 พรรณรังสี พงศ์รวิภัทร์ บุญกณิศ

92 พชัระพงษ์ ศุภกณัณพงศ์ PJnumpachok
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93 พชัรินทร์ ปคุณวรกจื คลังยำทิพยแ์ละเวชภัณฑ์

94 พชัรี จนัทร์ต๊ิบ ฟองธนภ้สสมุนไพร

95 พชัรี กล้ำหำญ มำเธอร์ แอนด์ ดอเทอร์ 

96 พนัธุสิ์ทธิ ์ ขลิบทอง ศูนยก์ำรแพทย์-ศูนยว์ิจยัทำงกำรแพทย ์อำชีวเวชศำสตร์ไทย

97 พชิญ์สินี สุขพำณิชยิ่งยง แสงทินกรโอสถ

98 พชิัย วัฒนวิทูกรู ดิจติอลเซิร์ฟ จ ำกดั

99 พธุ ดอกรัก วิสำหกจิชุมชนป่ำชุมชนเมืองสวนป่ำเกดน้อมเกล้ำ

100 เพยีรผจง  รสิตำนนท์ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ ำกดั

101 ไพลิน เวโรจนำกรณ์ มำยด์ เฮ็ลท์แคร์ 

102 ภฤชฎำ  ศรีเหนี่ยง WABELLAS วำเบลล์ล่ำซ์

103 ภัคคนันทน์ วงษ์ศรีเผือก พพีทีีเอส กรุ๊ป

104 ภัททดำ สำมัคคี ลิฟวิง่เฟรช จ ำกดั

105 ภัทรภร เจริญไพโรจยว์งศ์ บริษัท ทีพ ีเฮลท์แอนด์บิวต้ีโปรดัก จ ำกดั

106 ภัทรำภร พนัธ์สอิ้ง ลำดกระบังซัพพลำย

107 ภำคย ์ปรำโมทย์ บ.ชลภำคยเ์ทรดด้ิง จ ำกดั

108 ภูสมิง กว้ำงทะเล เคร่ืองหอมสิริกร

109 มนัสนันท์ บวรวิวรรธน์ บจก ปำรมิตำ(ประเทศไทย)

110 มนีจนัท์ เกตุอดุม บริษัทมณีจนัท์(ส่งเสริม) จ ำกดั

111 ยวุนุช ทองดี ไทยพรีเมี่ยมเฮริบส์

112 ระพภีรณ์ อศัวเศรษฐชัย บริษัท เกษตรสมุนไพร จ ำกดั

113 ระวีวรรณ วีระวงศ์ บ.ทรู เน่อนิโนเวชั่นจ ำกดั

114 รักษ์วินัย จำรุพฒัน์ ชีวะพรหม เฮิร์บ

115 รัฐศักด์ิ กติติศักด์ิชูชัย 2blifecycling

116 ริญญรัตน์ กลุพฒัน์วรำงค์ Abc Asia Freight Co.,Ltd.

117 ริญญำรัศมิ์ อริยกศุลสุทธิ บริษัท ตรีนิต้ี เฮลต้ี จ ำกดั

118 รุจกิำญจน์ ยงวัฒนำจรินนท์ SIAM THAI HERB

119 โรฒวศิน รัตนะเสำวคนธ์ เนเจอร์ไลฟเ์ฮิร์บ

120 ละออ เส็งประชำ S cordy

121 ลักขณำ ศิริโรจน์ บริษัท เอก็ซ์ เซิร์ฟ จ ำกดั

122 ลินล่ี หอมพมิลพร บริษัท ริชชี่แฟชั่น แอนด์ สกนิแคร์ โปรดักส์ จ ำกดั

123 วรพจน์ ศิริมำจนัทร์ ฮิตเฮนน่ำ

124 วรรณำ ทองวงศ์เพชร เวชเจริญเภสัช

125 วรวุฒิ วงศ์อมัพรพนิิต บมจ.โรงงำนเภสัชอตุสำหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย)

126 วรัทภพ แพทยำนันท์ สยำมบิวต้ีดีเวลลอปเม้นท์
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127 วริศรำ เสือคุ่ย ดิจติอลเซิร์ฟ จ ำกดั

128 วลี ทับทิมทอง Yalee Herb Co.,Ltd

129 วัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ บริษัท ขำวละออเภสัช จ ำกดั

130 วัลลภำ เสนีวงศ์ ณ อยธุยำ ยนูิพวิรรธน์

131 วำสินี วงศ์ใหญ่ หอมเมิน

132 วิภำวรรณ อคัรภำนนท์ เอี่ยวน ้ำโอสถ

133 ศศิมำ อำจสงครำม สตำร์ เฮิร์บ ฟำร์ม่ำ

134 ศำกรู ครุธนะวัฒน์ บ. มำลัย ฟูด้ แอนด์ ดร๊ิงค์ จก.

135 ศิริพร ภิญโญสิริพนัธุ์ ชินนำเฮิร์บ

136 ศิริพฒัน์ มีทับทิม ช่อคูน เรมีด้ี

137 ศุภชัย กมิชูวำณิช โฟร์ มำยด์ส

138 ศุภระกจิ พงศ์สุทธินันท์ J P Plant Factory Co.,Ltd. 

139 ษมำ เสถยีรรำษฎร์ บจ.มียแ์อนด์มำ

140 สมเดช เกตุอดุม บริษัทมณีจนัท์(ส่งเสริม) จ ำกดั

141 สักกส์หัส คงพละวิรัตน์ Green plus agri co., ltd.

142 สิทธิชัย  วีระธรรมนูญ บ. อนิเตอร์ บิสซิเนส แอด ไวเซอ ร่ี จ ำกดั

143 สุกจิ พนัธ์วิศวำส ไทยชองฟูด้ จ ำกดั

144 สุจนิต์-กนัแม้น บริษัท โคลเวอร์ แลบ จ ำกดั

145 สุนันท์ เกยีรติธนำกร อตุสำหกรรมเคร่ืองหอมไทย-จนี จ ำกดั

146 สุนันท์ นุชประมูล บริษัท พคิเจอร์ เชล จ ำกดั

147 สุไพบูลย ์ชูใหม่ Whitemores Skincare Co.,Ltd.

148 สุมมนำ บุญตำรำวะ วิสำหกจิชุมชนป่ำชุมชนเมืองสวนป่ำเกดน้อมเกล้ำ

149 สุรวดี สุวรรณเกต วิสำหกจิชุมชนบุปผำรำชันย์

150 สุวิภำ  เสริมบุญสร้ำง บริษัท แอนจโิอ นำโน ออร์แกนิค จ ำกดั

151 เสำวลักษณ์  ต๋ันค ำ หสม. คีรินทร์ อนิเตอร์ เนชั่นแนล เท รด้ิง

152 เสำวลักษณ์  มณีทอง  ภำลักษณ์ เจริญ 

153 อดิศัย  หงษ์เหิรสถติย์  วงษ์พำณิชย์  โพธิ์แกว้  จ ำกดั 

154 อนุรักษ์ วงศ์รัตนมนตรี ศูนยก์ำรแพทย ์- ศูนยว์ิจยัทำงกำรแพทยอ์ำชีวเวชศำสตร์ไทย จ ำกดั

155 อนุสรณ์ เลิศพฒันะกลุ บจก. โปรเกรสไทยเทรดด้ิง

156 อนุสิฐษ์ แฉล้ม ทิพยเ์กสร เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์

157 อภิญญำ พทิักษ์ชัยธรรม ชีวะพรหม เฮิร์บ

158 อภิพล จติรแกว้ เทพประทำนโอสถ 

159 อมร ผำติเวทย์ ยนูิพวิรรธน์

160 อรทัย ศุกรียพงศ์ เฮิร์บวำเลย์
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ บริษัท

161 อรรถสิทธิ ์พวงพนัธุ์ ดิจติอลเซิร์ฟ จ ำกดั

162 อรอ ำไพ โอศิริ บริษัทโมเน่ มำร์เกต็ต้ิง จ ำกดั ( ไทยแลนด์) 

163 อรอมุำ บุตรเรืองศักด์ิ บจก.ณภัคอรเภสัช

164 อจัฉรำ โคจรสวัสด์ิ บริษัท กำชำ สมุนไพร จ ำกดั

165 อำทิตย ์เจยีวท่ำไม้ บริษัท ผลิตภัณฑ์ใบพลูไทย จ ำกดั

166 อำทิตยำ โคจรสวัสด์ิ บริษัท กำชำ สมุนไพร จ ำกดั

167 อำริต เส็งประชำ Scordy

168 อำรี จนุอนันตธรรม สมันตำฟำร์ม

169 อสิรีย ์นิตยสมบูรณ์ มัลเบอร์ร่ี บำงกอก แอนด์ ออกำนิค ฟำร์ม 

170 อไุรวรรณ พวัไพบูลย์ เอน็ริชมำ คอสเมติกส์ อนิเตอร์เนชั่นแนล

171 อษุณีย ์วินิตเขตค ำนวณ บจก เดอพรีม่ำเอนเตอร์ไพรส์


