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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล บริษัท

1 นำย pantasanya chottanaputtipong Zocial Store

2 นำย Phattara SIRIROJANANONT Phattarathawee Company

3 นำง กนกลักษณ์ อินต๊ะรัตน์ บริษัท โขงชีมูล เซอร์วิสกรุ๊ป จ ำกัด

4 นำย กรณันต์ นวรัตน ณ อยุธยำ Unilife

5 นำย กฤชพล บุญรงค์ บริษัท หมอนพพร กรุ๊ป จ ำกัด

6 นำย กฤษฏ์ิ ทองแดง ควอลิต้ี พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 

7 นำงสำว กัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์ บริษัท ละอองทองเฮิร์บ จ ำกัด (La’ong Tong Co.,Ltd.)

8 นำย กันต์ธร อติวงศ์วรรณำ JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) PCL

9 นำง กัลยำ เกตอุดุม บริษัทมณีจันท์(ส่งเสริม) จ ำกัด

10 นำง กัลยำภัสร์ ทรัพย์ทวีพร บ.กัล ออแกนิค เฮิร์บ จ ำกัด

11 นำง กำญจนจิตต์ พงศ์สุทธินันท์ Squaretech co.,ltd. 

12 นำงสำว กำนต์  สฤษฏ์สิทธิ พร ปิยมิตรอลูมิน่ัมจ ำกัด

13 นำย กิตติพงศ์ อักษรำนุวงศ์ Darb Corpotation 

14 นำย กิตติศักด์ิ อสัมภินพงศ์ Pureplus

15 นำงสำว เกวลิน สมุทรผ่อง บริษัท กรีนฉัตร เนเจอรัล เฮิร์บ (ประเทศไทย) จ ำกัด

16 นำงสำว เกศกมล จันทร์โภคำไพบูลย์ บวรเวชสมุนไพรไทย

17 นำงสำว เกศรำ  เกิดศุข เบลลิสสิโม (ประเทศไทย) จ ำกัด

18 นำย คมสัน ธีรำนุรักษ์ บ.ศูนย์เรียนรู้สุขภำพองครวมเวชรักษ์วิสำหกิจเพ่ือสังคมจ ำกัด

19 นำงสำว จำรุณี แสนทนันชัย บ.ดอยธำรำกรุ๊ป จ ำกัด

20 นำงสำว จิรำทิพย์ ศุภกัณณพงศ์ Pjnumpachok

21 นำงสำว จิรำพร ทับทิมทอง บริษัท พิท เพอร์เฟค จ ำกัด

22 ดร. เจตน์ พัฒนเสรี เพอเฟคบิวต้ี

23 นำง ชญำนิษฐ นำควัชระ Namo Group

24 นำย ชฎำวัลย์  สรณ์วิโรจน์ สหกรณ์นิคมแม่ริม

25 นำงสำว ชนำธิป  แก้วโสนด บริษัท โรงงำนเภสัชอุตสำหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

2. หำกท่ำนยืนยันกำรเข้ำร่วมกำรอบรมแล้ว และไม่เข้ำร่วมกำรอบรมตำมวันเวลำท่ีก ำหนด ทำงผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิพิจำรณำท่ำนในกำรเข้ำร่วม

กำรอบรมคร้ังต่อไป

1. ผู้มีรำยช่ือจะได้รับอีเมลให้ยืนยันกำรเข้ำร่วมอบรมทำงอีเมลท่ีลงทะเบียนไว้ หำกไม่ยืนยันกำรลงทะเบียนภำยในวันท่ี 15 ธันวำคม 2562 

เรำจะน ำรำยช่ือส ำรองข้ึนมำแทนท่ีท่ำน

หมำยเหตุ

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

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำร่วมอบรมเจำะลึกรูปแบบธุรกิจสมุนไพรไทยสู่ตลำดจีน

ระหว่ำงวันท่ี 17-20 ธันวำคม 2562 ณ อำคำร 3 ช้ัน 3 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข
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26 นำงสำว ชลภัทร ปคุณวรกิจ ยำมณีรินทร์

27 นำย ชลิต เขำวงศ์ทอง สมุนไพรชลิตโอสถ

28 นำงสำว ชลิตำ ด ำรงรัตน์ บ.กัล ออแกนิค เฮิร์บ จ ำกัด

29 นำย ชัพชมสรร พงศ์รวิภัทร์ บุญกณิศ จ ำกัด

30 นำย ชัยรินทร์ ธนะสกุลประเสริฐ World web

31 นำย ชำญชัย ธรรมร่มดี มูลนิธิรพ เจ้ำพระยำ อภัยภูเบศร

32 นำง ชุติมำ นะวะสด บริษัท แอคชีพเมนท์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด

33 นำย โชคดี สรณ์วิโรจน์ สหกรณ์นิคมแม่ริม

34 นำงสำว ฐิติพร กิจกอบชัย ฟอร์มม

35 นำง ณัชพร วำตำคำเบะ บริษัท จักรวำล ขำนรับ จ ำกัด

36 นำงสำว ณัฐนันท์ สิงหสำคเรศ บริษัท พฤกชเวช จ ำกัด

37 นำย ณัฐวรรธน์ ไวยสุศรี ณัฐกัญช์สมุนไพรไทย

38 นำง ดวงกมล จรัสกนกวงศ์ บจก ต้ำฝู เอ็นเตอร์ไพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด

39 นำงสำว ดวงแก้ว ธีรศิลป บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรดร.สำโรช จ ำกัด

40 นำย ธนกร บุญรงค์ บริษัท หมอนพพร กรุ๊ป จ ำกัด

41 นำงสำว ธนัตถ์นันท์  ต้ังติยะพันธ์ บจก.มำสเตอร์

42 นำงสำว ธันยรัศม์ งำมณรงค์ชัย -

43 นำงสำว ธิดำรัตน์ เจษฎำเชษฐ์ บริษัท สยำม บิวต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด

44 นำย ธิติ โทษำธรรม วิสำหชุมชนชีววิถี

45 นำย ธีระวัชร แซ่ลี Addwellsgroup.co.,ltd

46 นำย นพสิทธ์ิ ธนพัตพิบูลย์ บจก.ธนพัตพิบูลย์

47 นำงสำว นฤพร ข ำสุวรรณ โกลว์ แล็ปบอรำทอร่ี บจก.

48 นำง นวรัตน จันทร์โภคำไพบูลย์ บวรเวชสมุนไพรไทย

49 นำย นัฐพงษ์ แซ่เต็ง ชำกีรำ ฮำลำล ฟู้ดส์

50 นำย นำย บุญกล้ำ จินำนุศิลปสำท แจท เนเชอรัลแอนด์เฮลท์

51 นำย นิธินันท์ ลุยทอง (SME D Bank) นิธิสมุนไพร

52 นำงสำว นิภำพร โคเบลท์ บ้ำนไร่ลุงคริส

53 นำงสำว นุชกัลยำ จิตตระกูล เจดี มิรำเคิล

54 นำงสำว นุตสรำ รักแสง บริษัท นิวเจน อินเตอร์ เทรดด้ิง จ ำกัด

55 นำงสำว เบญจพร โยคี หอมนลิน แบรนด์

56 นำงสำว เบญจวรรณ ย่ิงชนะเกียรติ บริษัท ไทย เนเชอรัล สกินแคร์ แอนด์ สปำ จ ำกัด

57 นำง ปทิดำ นนท์ลือชำ บริษัททรู เน่อินโนเวช่ัน จ ำกัด

58 นำงสำว ประภำ ศรีสวัสด์ิ TPHerb
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59 นำงสำว ประภำพร พจนำนุกูลกิจ สงค์สุณี กรุ๊ป เซอร์วิส (ไทยแลนด๋) จ ำกัด

60 นำย ประยุกต์ วำนิชดี บริษัท ธรรมชำติเพ่ือสุขภำพ จ ำกัด

61 พท. ประเสริฐ ประกฤติพงศ์ บริษัท บ้ำนหมอเสริฐ จ ำกัด

62 นำงสำว ปรำณี ศิริบูรณ์พิพัฒนำ ชำโมกข์ (sme bank)

63 นำงสำว ปัญจภัค แซ่โอ้ว บจก.โรงงำนไต้ฮง(2548)

64 นำงสำว ปิยฉัตร สำระวงศ์ annie herb co.ltd

65 นำงสำว ปิยมำภรณ์ ใหม่นุ่น กู๊ดส์ สยำมจ ำ กัด 

66 นำงสำว ปิยะมำศ พิพัฒน์พัลลภ หจก. เนเชอรัล ริช เชียงใหม่

67 นำงสำว ปูน  สีเหลือง คูณ ครีเอช่ัน จ ำกัด

68 นำย เผด็จศักด์ิ บูรณสถิตนนท์ คลินิคกำรแพทย์แผนไทยธนวัน

69 นำง พรชนก แซ่เฉิน บริษัท ซีคิว อินเตอร์เทรดด้ิง จ ำกัด

70 นำงสำว พรพรรณ เศรษฐภำกรณ์ บริษัท สไมล์ เวลเนส จ ำกัด

71 นำงสำว พรรณรังสี พงศ์วิภัทร์ บุญกณิศ จ ำกัด

72 นำย พัชระพงษ์ ศุภกัณณพงศ์ Pjnumpachok

73 นำงสำว พัชรำภรณ์ ช่ืนอยู่ (SME Bank) บริษัท ไอเคียว คอสเม่ แอนด์ แคร์ จ ำกัด

74 นำงสำว พัชรินทร์ ปคุณวรกิจ คลังยำทิพย์และเวชภัณฑ์

75 นำง พัชรี ฮะกีมี Pronetwork Shipping Co., Ltd.

76 นำย พันธ์ุสิทธ์ิ ขลิบทอง บริษัท ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์อำชีวเวชศำสตร์ไทย จ ำกัด

77 นำย พิชัย วัฒนวิทูรกูร ดิจิตอลเซิร์ฟ จ ำกัด

78 นำย พิษณุ แดงประเสริฐ JSP Pharmaceutical

79 นำย พีระวิทย์ มีสมบูรณ์ เบญทอยส์ กรุ๊ป

80 นำงสำว เพชรเพตรำ สมณำ Mommy-search.,Ltd.

81 นำงสำว เพ็ญพรรณ วงศ์มำลำสิทธ์ิ วิสำหกิจชุมชนเกษตรผสมผสำนรวมใจ

82 นำงสำว เพียรผจง  รสิตำนนท์ บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ ำกัด

83 นำงสำว ภัค ธโนปจัย โปโล รันเนอร์ จ ำกัด

84 นำง ภัคคนันทน์ วงษ์ศรีเผือก พีพีทีเอส กรุ๊ป

85 นำงสำว ภัทรภร เจริญไพโรจน์วงศ์ บริษัท ทีพี เฮลท์แอนด์บิวต้ีโปรดัก จ ำกัด

86 นำงสำว ภัทรภร เจริญไพโรจน์วงศ์ บริษัท ทีพี เฮลท์แอนด์บิวต้ีโปรดัก จ ำกัด

87 นำงสำว ภัทรำภรณ์ พันธ์สอ้ิง ลำดกระบังซัพพลำยส์

88 นำง ภำสินี สวนยำดี ทรีเฮิร์บฟอร์ไลฟ์

89 นำย ภูเมธ บวรภัคภูวงษ์ กู๊ดไลฟ์พำวเวอร์กรุ๊ป

90 นำงสำว มธุรดำ ไตรรักษ์ บริษัท พิท เพอร์เฟค จ ำกัด

91 นำย มนัส ชลเมธีกุล เรือนภัทรเวช คลินิกกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์
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92 นำงสำว มนีจันท์ เกตุอุดม บริษัทมณีจันท์(ส่งเสริม) จ ำกัด

93 นำงสำว มำตำริตำ  วิวัฒน์ กู๊ดส์สยำม จ ำกัด

94 นำงสำว มำนีชัยอมรพันธ์ รักบ้ำนเกิด

95 นำย ยัญ ชัย  บุญใช้  Iherb corporation co ltd

96 นำงสำว ยุพำพร สิทธิวุฒิ บริษัทRich more 999 จ ำกัด

97 พลเรือตรี หญิง ยุวนุช  ทองดี ไทยพรีเมียมเฮริบส์

98 นำย รตน ฐิติวัสส์ asianza

99 นำย รักษ์วินัย จำรุพัฒน์ (Sme banks) ชีวะพรหม

100 นำย รัฐภูมิ   พงศกรพฤฒิกุล สปีเดอร์เอเชีย จ ำกัด

101 นำงสำว รัตนำ  จันทร์เล็ก RATTANA NATURAL HERBS

102 นำง ริญญรัตน์ กุลพัฒน์วรำงค์ Abc Asia Freight Co.,Ltd.

103 นำงสำว รุจำภำ  อินทรำวงศ์ Luksamila

104 นำย โรฒวศิน รัตนะเสำวคนธ์ เนเจอร์ไลฟ์เฮิร์บ

105 นำง ละออ เส็งประชำ Scordy

106 นำย วรพจน์ ศิริมำจันทร์ ฮิตเฮนน่ำ

107 นำย วรพจน์ ฐิติประยูรวงศ์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปรำจีนบุรี

108 นำงสำว วรมล ประดิษฐสิน บริษัท คัง ฟู หลิง เฮิร์บส์ จ ำกัด

109 นำย วรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต บมจ.โรงงำนเภสัชอุตสำหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)

110 นำงสำว วริศรำ เสือคุ่ย ดิจิตอลเซิร์ฟ จ ำกัด

111 นำย วัชระ จันทวิมล บ.ดอยธำรำกรุ๊ป จ ำกัด

112 นำย วิโรจน์  อิชยำวิโรจน์ หจก.จันชุดำ

113 นำย วิโรจน์ สุธรรมมำ วิสำหกิจชุมชนส่งเสริมภูมิปัญญำไทย

114 นำย วีรศักด์ิ     กิตะพำณิชย์ บริษัท เซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จ ำกัด 

115 นำย ศรวัตย์ คงล ำธำร บริษัท ไรช์ ปำกพนัง อินเตอร์เทรด จ ำกัด

116 นำงสำว ศรำณี วิสุทธิผล Milk Plus & More co., Ltd

117 นำง ศริสำ เข็มวัน พญำไพร

118 นำย ศศินพัชร์ เจตน์โสภณ หจก.แชมป์แอนด์แชมป์มำร์เก็ตต้ิง

119 ภญ. ศศิมำ อำจสงครำม สตำร์ เฮิร์บ ฟำร์ม่ำ 

120 นำย ศักดำ  เกิดเกียรติสุดำ แล็บ แอนด์  บิวต้ี

121 นำงสำว ศิรัตน์ วอง บริษัทรุ่งเจริญจ ำกัด

122 นำงสำว ศิริธีรนำถ บุตเตต์ บริษัท เก้ำ เก้ำ เสต๊พอัพ จ ำกัด

123 นำงสำว ศุภกร ชนะศิลป์( sme bank) บจก. แล็ป แมนเนจ จ ำกัด

124 นำย ศุภชีพ เหลียง บริษัท เหยียน ขอ เป่ำ จ้ิน จ ำกัด
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125 นำย ศุภระกิจ พงศ์สุทธินันท์ J P Plant Factory co.,ltd. / Squaretech co.,ltd

126 นำย เศรณี  อนันต์ภูมิไตรภพ บจก.กรีนพลัสเฮลท์แคร์

127 นำงสำว สมนำ ศรุติพรหม บริษัท ไรช์ ปำกพนัง อินเตอร์เทรด จ ำกัด

128 นำย สมศักด์ิ อุณำพรหม ธงทองโอสถ

129 นำงสำว สร้อยเพชร โลชติเลอศักด์ิ บริษัท เหยียนขอเปำจ้ินจ ำกัด

130 พันเอก สันติ โอเงิน ฟอร์มทูยู

131 นำย สิทธิชัย แดงประเสริฐ JSP Pharma

132 นำย สิทธิชัย วีระธรรมนูญ บ. อินเตอร์บิสซิเนส แอดไวเซอร่ี จ ำกัด

133 นำงสำว สิริญำณ์ พสุวรพงศ์ Prompong

134 นำย สุกัลยำฑ์ โอภำสนำวี Tea. Miz Nature

135 นำย สุนันท์ เกียรติธนำกร บริษัท อุตสำหกรรมเคร่ืองหอมไทย-จีน จ ำกัด

136 นำงสำว สุพัตรำ หัตถคุณ บริษัทรอยัลซิลค์จ ำกัด

137 นำย สุไพบูลย์ ชูใหม่ Whitemores Skincare Co.,Ltd.

138 นำงสำว สุรดำ ศุภดิเรกกุล ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดอำร์ทีซัน เอเยนซ่ี

139 นำย สุรพงศ์ ปริญญำกุล HEALTH WELLNESS INDUSTRY CO., LTD.

140 นำงสำว สุวรักษ์ มูลเหลำ ควอลิต้ี พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 

141 นำงสำว สุวัฒนำ  เจริญผล แบรนด์ Sweethy

142 นำงสำว สุวิภำ  เสริมบุญสร้ำง บริษัท  แอนจิโอ นำโน ออร์แกนิค  จ ำกัด

143 นำงสำว หงสรักษ์  สิรีอนันต์กร พร้ำวกรีนวัลเลย์

144 นำงสำว หงสรัชต์ วรรณบวรสีห์ บริษัท หมอนพพร กรุ๊ป จ ำกัด

145 นำย อติโชติ ตรีกุลธนำโชติ ควอลิต้ี พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด 

146 นำย อนุรักษ์ วงศ์รัตนมนตรี บริษัท ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์อำชีวเวชศำสตร์ไทย จ ำกัด

147 นำย อนุสรณ์ จิระตระกูล JP SnacK limited partnership

148 นำย อนุสรณ์ เลิศพัฒนะกุล บริษัท โปรเกรสไทยเทรดด้ิง จ ำกัด

149 นำย อนุสิฐษ์ แฉล้ม ทิพย์เกสร เฮิร์บ แอนด์ เฮลท์

150 นำงสำว อภิญญำ พิทักษ์ชัยธรรม ชีวะพรหม

151 นำงสำว อภิรดี ศรีท้ำว บริษัท จี-เฮิร์บ จ ำกัด

152 นำง อรทัย ศุกรียพงศ์ เฮิร์บวำเลย์

153 นำงสำว อรมล ข ำแก้ว มัลติทูลส์ เอ็นจิเนียร่ิง

154 นำงสำว อรอ ำไพ โอศิริ บริษัท โมเน่ มำร์เก็ตต้ิง (ไทยแลนด์) จ ำกัด 

155 นำงสำว อรอุมำ บุตรเรืองศักด์ิ บจก.ณภัคอรเภสัช

156 นำงสำว อร่ำมศรี มีพร้อม บริษัท ม่อน มำตุภูมิ จ ำกัด

157 นำย อัครเดช บังคมเนตร วิสำหกิจชุมชนกรีนนิวเชียงของ
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158 นำย อัครพล  รวิรัฐ หจก.ก้องจักรวำล อินเตอร์เทรด

159 นำงสำว อัญชลี อรุณรัตนำกุล บจ.สุพรรณกุญชร

160 นำย อำริต เส็งประชำ Scordy

161 นำงสำว อุไรวรรณ พัวไพบูลย์ ยูเฮลท์แคร์

162 นำย เอกสิทธ์ิ ศรีชัยวิทย์ หสม.สยำมเห็ดฟำร์ม


