รายชื่อผูเขารับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๔๘
ชื่อ-สกุล
๑. นายธนะรัชต นามผลดี
(ชนะเลิศ)
๒. แพทยหญิงวาสนา พัฒนกําจร
(รองชนะเลิศ ลําดับที่ ๑)
๓. นายแพทยโกวิท อิงศิโรรัตน
(รองชนะเลิศ ลําดับที่ ๒)
๔. นางชนากานต แสงสิงหชัย
(ชมเชย)
๕. นางสุจินดา สุภาพ
(ชมเชย)

ตําแหน)ง
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๖
หัวหนางานสุขภาพจิต-ยาเสพติด
นายแพทย ๙
หัวหนากลุ2มงานจิตเวช
ขาราชการบํานาญ
พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช.
งานบริการสุขภาพชุมชน
พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช.
หัวหนางานสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด

หน)วยงาน
โรงพยาบาลปลวก
แดง
โรงพยาบาลราชบุรี

จังหวัด
ระยอง

อดีตนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลแม2ทา

อุดรธานี

โรงพยาบาลเวียงสา

น2าน

ราชบุรี

ลําพูน

รายชื่อผูเขารับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๔๙
ชื่อ-สกุล
๑. นายแพทยวิวัฒน วิริยกิจจา
(ชนะเลิศ)
๒. นางกิตติมา เปาะเตะ
(รองชนะเลิศ ลําดับที่ ๑)
๓. นางปราณีต ถมยามงคล
(รองชนะเลิศ ลําดับที่ ๒)
๔. นางบังอร คงเพ็ชร
(รองชนะเลิศ ลําดับที่ ๓)
๕. นางวรนุช เกราะบุญชู
(รองชนะเลิศ ลําดับที่ ๔)

ตําแหน)ง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง
นักวิชาการสาธารณสุข ๕
หัวหนางานยาเสพติด/เอดส
นักจิตวิทยา ๗
หัวหนางานคลินิกยาเสพติด
พยาบาลวิชาชีพ ๗
กลุ2มงานจิตเวช
พยาบาลวิชาชีพ ๗
หัวหนางานยาเสพติด
กลุ2มงานสุขภาพจิตและจิตเวช

หน)วยงาน
สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด
ระยอง

โรงพยาบาลยะรัง

ป9ตตานี

โรงพยาบาลนครปฐม

นครปฐม

โรงพยาบาลอินทรบุรี

สิงหบุรี

โรงพยาบาลมุกดาหาร

มุกดาหาร

รายชื่อผูเขารับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๕๐
ชื่อ-สกุล
๑. นายจรงฤทธิ์ สังขประสิทธิ์
(ชนะเลิศ)
๒. นายแพทยดํารง แวอาลี
(รองชนะเลิศ ลําดับที่ ๑)
๓. นางศิริลักษณ โกวิทยานนท
(รองชนะเลิศ ลําดับที่ ๒)
๔. นางบุญยราศรี ช2างเหล็ก
(รองชนะเลิศ ลําดับที่ ๓)

๕. นพ.สิทธิสัตย เจียมวงศแพทย
(รองชนะเลิศ ลําดับที่ ๔)

ตําแหน)ง
นักวิชาการสาธารณสุข ๗
นายแพทย ๗
(ดานเวชกรรม สาขาจิตเวช)
หัวหนากลุ2มงานจิตเวช
นักวิชาการสาธารณสุข ๗
พยาบาลวิชาชีพ ๗
หัวหนางานการพยาบาลผูปAวย
เฉพาะโรค
(คลินิกฟDาใส)
ผูอํานวยการสํานักอนามัย

หน)วยงาน
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลยะลา

จังหวัด
นราธิวาส

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลจะนะ

พิษณุโลก

สํานักอนามัย

กรุงเทพมหานคร

ยะลา

สงขลา

รายชื่อผูเขารับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๕๑
ชื่อ-สกุล
ตําแหน)ง
หน)วยงาน
ดานการบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแกไขป2ญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
๑. นายแพทยสมควร หาญพัฒนชัยกูร
นายแพทย ๙ วช.
กรมสุขภาพจิต
(ยอดเยี่ยม)
(ดานเวชกรรมปDองกัน)
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองแผนงาน
และ ผอ.ศตส.
๒. พลอากาศโท สัณฑพงศ รื่นรมย
ปลัดบัญชีทหารอากาศ และ
สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
(ดีเด2น)
ผอ.ศอ.ปส.
กองทัพอากาศ
ดานการบําบัดรักษา และการป4องกันแกไขป2ญหายาเสพติด
๑. นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ
นายแพทย ๙ ดานเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
(ยอดเยี่ยม)
สาขาจิตเวช
จ.เชียงราย
หัวหนากลุ2มงานจิตเวช
๒. นาวาโท ประสิทธิ์ ปานนิยม
ผูบังคับกองพันนักเรียนที่ ๔
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
(ดีเด2น)
กองนักเรียน
โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง ทร.๑
ศูนยฝIกทหารใหม2 และ
กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
หัวหนาฝAายปกครอง
๓. นายเผด็จ หริ่งรอด
นักวิชาการอบรมและฝIก ศูนยชุมชนบําบัดคลองไผ2 จ.นครราชสีมา
(ดีเด2น)
วิชาชีพ ๗
กรมราชทัณฑ
ผูอํานวยการ
๔. นายแพทยปวิตร วณิชชานนท
ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลละงู จ.สตูล
(ชมเชย)
๕. นายชูศักดิ์ วรรณูปถัมภ
เจาหนาที่บริหารงานอบรม
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษธัญบุรี
(ชมเชย)
และฝIกอาชีพ ๖ หัวหนา
จ.ปทุมธานี
งานชุมชนบําบัด หัวหนา
กรมราชทัณฑ
งานปกครองและผูช2วย
หัวหนาฝAายชุมชนบําบัด

รายชื่อผูเขารับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๕๒
ชื่อ-สกุล
ตําแหน)ง
หน)วยงาน
ดานการบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแกไขป2ญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
๑. นายแพทยอุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์
ผูอํานวยการ และรักษาการ
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ป9ตตานี
(ยอดเยี่ยม)
นายแพทยเวชกรรมปDองกัน
สสจ.ป9ตตานี
๒. นางวันเพ็ญ รัตนกมลกานต
นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม2
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
๓. พลอากาศโท ไพฑูรย จLวงพานิช
ผูทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา
กองทัพอากาศ
(ดีเด2น)
งานยาเสพติด ดานการ
บําบัดรักษาและฟMNนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
๔. นายแพทยสัญชัย ปOยะพงษกุล
นายแพทยสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
(ดีเด2น)
จังหวัดอุดรธานี
ดานการบําบัดรักษา และการป4องกันแกไขป2ญหายาเสพติด
๑. นางสาวพนิดา กาวินํา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลแม2สอด จ.ตาก
(ยอดเยี่ยม)
หัวกนากลุ2มงานยาเสพติด
และจิตเวช
๒. นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ โปร2งจันทึก
รองเสนาธิการ
กรมแพทยทหารอากาศ
(ดีเด2น)
๓. เรือเอก สมภพ คําคณา
นักบําบัดและฝAายวิชาการ
โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง กองทัพเรือ ๒
(ดีเด2น)
การบําบัดฟMNนฟูสมรรถภาพ
จ.ชลบุรี
ผูติดยาเสพติด
๔. นางสายพิน ขันคํา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลเชียงดาว
(ชมเชย)
หัวหนางานยาเสพติด
จ.เชียงใหม2
๕. พระครูสุขุมวรรโณภาส วันทา
ผูอํานวยการ
ศูนยพัฒนาคุณธรรมปAาดงใหญ2วังออ
(ชมเชย)
จ.อุบลราชธานี

รายชื่อผูเขารับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๕๓
ชื่อ-สกุล
ตําแหน)ง
หน)วยงาน
ดานการบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแกไขป2ญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
๑. นายพิศาล ทองเลิศ
รองผูว2าราชการจังหวัด
จังหวัดป9ตตานี
(ยอดเยี่ยม)
ป9ตตานี
๒. นายอํานาจ ผการัตน
ผูว2าราชการจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี
(ดีเด2น)
อุดรธานี
๓. นายไพรัตน สกลพันธุ
อธิบดี
กรมส2งเสริมการปกครองทองถิ่น
(ดีเด2น)
ดานการบําบัดรักษา และการป4องกันแกไขป2ญหายาเสพติด
๑. พ.อ.นพ.พิชัย แสงชาญชัย
จิตแพทย
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กทม.
(ยอดเยี่ยม)
๒. พระมหาสุภาพ พุทฺธวิริโย
ผูอํานวยการ
ศูนยพัฒนาคุณธรรมวัดปAานาคํา
(ดีเด2น)
จ.กาฬสินธุ
๓. นาวาอากาศโท ชัยพร หนูขาว
หัวหนาศูนยฟMNนฟู
กองบิน ๕๖ จ.สงขลา
(ดีเด2น)
สมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด
๔. พระครูวินัยธรองคการศิริศักดิ์
ผูอํานวยการ
สํานักสงฆนิคามธรรมาวาส
ศิริปSฺโญ (ชมเชย)
จ.สุราษฎรธานี
๕. นางบุญศรี ณ พัทลุง
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลนาโยง จ.ตรัง
(ชมเชย)
ชํานาญการ

รายชื่อผูเขารับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๕๔
ชื่อ-สกุล
ตําแหน)ง
หน)วยงาน
ดานการบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแกไขป2ญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
๑. นายธวัชชัย ไทยเขียว
อธิบดีกรมพินิจและ
กระทรวงยุติธรรม
(ยอดเยี่ยม)
คุมครองเด็กและเยาวชน
๒. นายแพทยสุรพร ลอยหา
นายแพทยสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
(ดีเด2น)
จังหวัดอุบลราชธานี
๓. นางชฎาพร รักษาทรัพย
ผูอํานวยการระดับสูง
กรมราชทัณฑ
(ดีเด2น)
(ผูอํานวยการทัณฑสถาน
หญิงนครราชสีมา)
ดานการบําบัดรักษา และการป4องกันแกไขป2ญหายาเสพติด
๑. พระเลอศักดิ์ วราสโภ
รองผูอํานวยการศูนย
วัดตาไกพลวง จังหวัดบุรีรัมย
(ยอดเยี่ยม)
สงเคราะหและฟMNนฟูผูติด
ยาเสพติด
๒. นายอิสมาอีล โดยิ
นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
(รองอันดับที่ ๑)
ชํานาญการ
กลุ2มงานสนับสนุน
วิชาการ
๓. นางสุมาลี ฝAายริพล
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสันปAาตอง จังหวัดเชียงใหม2
(รองอันดับที่ ๒)
ชํานาญการ
๔. พ.อ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒนกุล หัวหนาภาควิชาจิตเวชและ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
(ดีเด2น)
ประสาทวิทยา
กองจิตเวชและประสาท
วิทยา
๕. นางเจะรอบียะห มะหนิ
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลหนองจิก จ.ป9ตตานี
(ดีเด2น)
ชํานาญการ

รายชื่อผูเขารับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๕๕
ชื่อ-สกุล
ตําแหน)ง
หน)วยงาน
ดานการบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแกไขป2ญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
๑. นายชวน ศิรินันทพร
ผูว2าราชการจังหวัด
(ยอดเยี่ยม)
นครราชสีมา
๒. นายธีระ มินทราศักดิ์
ผูว2าราชการจังหวัด
(ดีเด2น)
ป9ตตานี
๓. นายอรรถสิทธิ์ ทองแสง
หัวหนาฝAายมาตรการ
ศูนยปDองกันและปราบปรามยาเสพติด
(ดีเด2น)
ควบคุมผูเขารับการตรวจ
กรมราชทัณฑ
พิสูจน
ดานการบําบัดรักษา และการป4องกันแกไขป2ญหายาเสพติด
๑. นางสาวธาดาวรรณ ภูมาตนา เจาพนักงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก2น
(ยอดเยี่ยม)
ชํานาญงาน
๒. แม2ชีสโรชา ไชยเกตุ
ผูอํานวยการสํานัก
จังหวัดสุพรรณบุรี
(ยอดเยี่ยม)
แม2ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ
๓. นายสุทิน สําเร็จงาน
นักทัณฑวิทยา
ศูนยปDองกันและปราบปรามยาเสพติด
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
กรมราชทัณฑ
๔. นางละออ ประเทืองจิตร
นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
๕. นางสาวกวิตา ตุรงคเรือง
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
(ดีเด2น)
ชํานาญการ

รายชื่อผูรับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๕๖
ชื่อ-สกุล
ตําแหน)ง
หน)วยงาน
ดานการบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแกไขป2ญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
๑. นพ.ชํานาญ หาญสุทธิเวชกุล
นายแพทยสาธารณสุข
สสจ.เชียงราย
(ยอดเยี่ยม)
จังหวัดเชียงราย
๒.นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร
นายอําเภอรามัน
จังหวัดยะลา
(ยอดเยี่ยม)
๓. นายพศวัต จงอรุณงามแสง
ผูพิพากษาหัวหนาศาล
(ดีเด2น)
จังหวัดเชียงใหม2
๔. นพ.สุริยา รัตนปริญญา
นายแพทยสาธารณสุข
สสจ.มหาสารคาม
(ดีเด2น)
จังหวัดมหาสารคาม
๕. นพ.คิมหันต ยงรัตนกิจ
นายแพทยสาธารณสุข
สสจ.ขอนแก2น
(ดีเด2น)
จังหวัดขอนแก2น
ดานการบําบัดรักษา และการป4องกันแกไขป2ญหายาเสพติด
๑. นางกานดา ช2วยเมือง
หัวหนากลุ2มฟMNนฟู
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(ยอดเยี่ยม)
สมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด
๒. นางนที ศิริพันธ
เจาพนักงานฝIกอบรมและ
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิงปทุมธานี
(ยอดเยี่ยม)
วิชาชีพชํานาญงาน
๓. นางสาวนงนุช เบ็ญจมณี
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลกันทรวิชัย
(ยอดเยี่ยม)
ชํานาญการ
จังหวัดมหาสารคาม
๔. นางสาวบุญหัส แกววารี
นักจัดการงานทั่วไป
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิงนครราชสีมา
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
๕. นางสาวนริศรา พลอยเพ็ชร
พยาบาลวิชาชีพ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
จังหวัดนครสวรรค
๖. นางสาวดารารัตน อุ2นศรี
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม2
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
จังหวัดอุบลราชธานี
๗. ดร.เฉลิมศรี ราชนาจันทร
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลท2าชาง
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
จังหวัดสิงหบุรี
๘. นางดรุณี คุณวัฒนา
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลป9กธงชัย
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผูรับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๕๗
ชื่อ-สกุล
ตําแหน)ง
หน)วยงาน
ดานบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแกไขป2ญหาผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. นายวัชรินทร ป9จเจกวิญSูสกุล
ประธานศาลอุทธรณ
ศาลอุทธรณ ภาค ๖ จังหวัด
(ยอดเยี่ยม)
ภาค ๖
นครสวรรค
๒. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผูว2าราชการจังหวัดขอนแก2น
จังหวัดขอนแก2น
(ยอดเยี่ยม)
๓. นายวิทยา พานิชพงศ
ผูว2าราชการจังหวัดป9ตตานี
จังหวัดป9ตตานี
(ดีเด2น)
๔. น.อ.นพ. วิษณุ ภู2ทอง
ผูอํานวยการศูนยวิชาการยาเสพติด
กรมแพทยทหารอากาศ
(ดีเด2น)
กองวิทยาการ
๕. นพ.ศิริชัย ลีวรรณนภาใส
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สสจ.สงขลา
(ดีเด2น)
ดานวิชาการบําบัดรักษาและฟ9:นฟูสมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. ผศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(ยอดเยี่ยม)
๒. ดร.ดรุณี ภู2ขาว
ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
(ดีเด2น)
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
๓. พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล
หัวหนาศูนยพลังแผ2นดินเอาชนะยาเสพติด
กรมสุขภาพจิต
(ดีเด2น)
รองผูอํานวยการสํานักบริหารระบบ
บริการสุขภาพจิต
ดานการบําบัดรักษาและฟ9:นฟูสมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. นางพิมพลภัส บัวครื้น
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบางบัวทอง
(ยอดเยี่ยม)
ชํานาญการ
จังหวัดนนทบุรี
๒. นายศิริพงษ กาญจนวลัยกุล
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็ก
สถานพินิจและคุมครองเด็ก
(ยอดเยี่ยม)
และเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
และเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี
๓. นางบุญฑริกา เหลากลม
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสิรินธร
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
จังหวัดอุบลราชธานี
๔. นาวาอากาศโท สาธิต ชีวางกูล หัวหนาศูนยฟMNนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
โรงเรียนการบิน อําเภอ
(ดีเด2น)
ติด
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๕. นายสุชาติ สีโต
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ
(ดีเด2น)
ขอนแก2น

รายชื่อผูรับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๕๘
ชื่อ-สกุล
ตําแหน)ง
ดานบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแกไขป2ญหาผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. นายเพิ่มพงษ เชาวลิต
เลขาธิการคณะกรรมการปDองกันและ
(ยอดเยี่ยม)
ปราบปรามยาเสพติด
๒. นายวินัย บัวประดิษฐ
ผูว2าราชการจังหวัดพัทลุง
(ดีเด2น)
๓. นายอภิชัย ลิมานนท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบรบือ
(ดีเด2น)
รักษาการในตําแหน2ง นายแพทย
เชี่ยวชาญ ดานเวชกรรมปDองกัน
๔. นายอิทธิพนธ ตรีวัฒนสุวรรณ
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
(ดีเด2น)
ดานวิชาการบําบัดรักษาและฟ9:นฟูสมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ
ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยาการเสพติด
(ยอดเยี่ยม)
ดานการบําบัดรักษาและฟ9:นฟูสมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. นพ.จิรพงศ อุทัยศิลปY
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแม2ระมาด
(ยอดเยี่ยม)
๒. นางกรรณิการ กนกอังกูร
พยาบาลวิชาชีพ
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
๓. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน ผูอํานวยการศูนยฝIกและอบรมเด็กและ
(ดีเด2น)
เยาวชนหญิงบานปรานี
๔. นายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง
พนักงานคุมประพฤติ
(ดีเด2น)

หน)วยงาน
คณะกรรมการปDองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดอุดรธานี

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดตาก
โรงพยาบาลคง
จังหวัดนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
ศูนยฟMNนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด (บานลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อผูรับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๕๙
ชื่อ-สกุล
ตําแหน)ง
ดานบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแกไขป2ญหาผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. ดร.ประดิษฐ ยมานันท
รองอธิบดีกรมการปกครอง
(ยอดเยี่ยม)
๒. นพ.ประพุทธ ลีลาพฤกษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัว
(ดีเด2น)
ทอง
๓. พันเอก เศรษฐพล เกตุเต็ม
เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๘
(ดีเด2น)
๔. นพ.สมภพ สังคุตแกว
ผูอํานวยการสํานักทัณฑวิทยา
(ดีเด2น)
ดานวิชาการบําบัดรักษาและฟ9:นฟูสมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. ผศ.ดร.สุชาดา รัชชุกูล
ผูช2วยศาสตราจารย
(ยอดเยี่ยม)
๒. นาวาอากาศเอก พิทักษ อ2อนศิริ
หัวหนากองวิทยาการ
(ดีเด2น)
ดานการบําบัดรักษาและฟ9:นฟูสมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. นางสาวนภาพร มีหนอย
พยาบาลวิชาชีพ
(ยอดเยี่ยม)
ชํานาญการ
๒. นางสาวนงนุช ศรีตระบุตร
พยาบาลวิชาชีพ
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
๓. นายเสกมนต สัมมาเพ็ชร
นักทัณฑวิทยา
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
๔. นางอรัญญา ฤทธิเดช
พยาบาลวิชาชีพ
(ดีเด2น)
ชํานาญการ

หน)วยงาน
กรมการปกครอง
โรงพยาบาลบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
กองทัพบก
กรมราชทัณฑ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเวชศาสตรการบิน
กองทัพอากาศ
โรงพยาบาลไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม2
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม2
จังหวัดหนองคาย
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลแม2ลาน
จังหวัดป9ตตานี

ดานการติดตาม ดูแล ช)วยเหลือผูติดยาเสพติด หรือชุมชน/หมู)บานที่มีการดําเนินงานดานการแกไขป2ญหาผูติด

๑. นายจรูญ ขอสันติกุล
อาสาสมัครประจําหมู2บาน (อสม.) โรงพยาบาลส2งเสริมสุขภาพตําบล
(ดีเด2น)
ปากคลอง จังหวัดระนอง
๒. นายสุภาพ บูรณะศิล
ประธานชุมชนมัสยิดนูรุลย2ากีน
เขตจอมทอง
(ดีเด2น)
กรุงเทพมหานคร
๓. ว2าที่รอยโท สิทธิ์ธนัตถ สิทธิบัวศรี ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
สํานักงานคุมประพฤติ
(ดีเด2น)
สาขานางรอง จังหวัดบุรีรัมย

รายชื่อผูรับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๖๐
ชื่อ-สกุล
ตําแหน)ง
หน)วยงาน
ดานบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแกไขป2ญหาผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. ศ.ดร. มรรยาท รุจิวชิ ชญ
คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร
(ยอดเยี่ยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒. นายป9ญญา พลเมืองดี
ผูอํานวยการ
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จังหวัด
(ดีเด2น)
น2าน
๓. นายแพทยสมหมาย บุญเกลี้ยง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(ดีเด2น)
นราธิวาส
๔. นายศักดิ์ชัย แตงฮ2อ
รองอธิบดี
กรมการปกครอง
ดานวิชาการบําบัดรักษาและฟ9:นฟูสมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. ผศ.ดร.นิตยา ตากวิริยะนันท
ผูช2วยศาสตราจารย
คณะพยาบาลศาสตร
(ดีเด2น)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒. รศ.ดร.อารีย ชูดํา
รองศาสตราจารย
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
(ดีเด2น)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตภูเก็ต
๓. น.ท.หญิง วรรณธิดา อิทธิธานันท
หัวหนาหน2วยงานยาเสพติด
กองเวชศาสตรปDองกัน
(ดีเด2น)
แผนกส2งเสริมสุขภาพ
กรมแพทยทหารอากาศ
ดานการบําบัดรักษาและฟ9:นฟูสมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. นางนีรนุช เศรษฐกร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลมะการักษ
(ยอดเยี่ยม)
จังหวัดกาญจนบุรี
๒. นางปทุมรัตน เกตุเล็ก
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลประจันตคาม
(ดีเด2น)
จังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายภานุ ใจกุล
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลไชยปราการ
(ดีเด2น)
จังหวัดเชียงใหม2
ศูนยบริการสาธารณสุข ๔๑ คลองเตย
๔. นางศิรสุดา รัศมีมาลา
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
(ดีเด2น)
ชุมชน/หมู)บานที่มีการดําเนินงานดานการแกไขป2ญหาผูติดยาเสพติด
๑. หมู2บานคลองกระจัง
(ดีเด2น)
๒. ชุมชน ๔๐ ตารางวาริมคลอง
เจริญราษฎร
(ดีเด2น)
๓. ชุมชนสะพานปูน
(ดีเด2น)

ตําบลคลองกระจัง อําเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร

รายชื่อผูรับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๖๑
ชื่อ-สกุล
ตําแหน)ง
ดานบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแกไขป2ญหาผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. นายประยูร รัตนเสนีย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ยอดเยี่ยม)
๒. นายประภาส วีระพล
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
(ดีเด2น)
อํานาจเจริญ
๓. นายสรายุทธ แกวกุลปรีชา
ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
(ดีเด2น)
ดานวิชาการบําบัดรักษาและฟ9:นฟูสมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. นางกนกกาญจน วิโรจนอุไรเรือง
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
(ดีเด2น)

หน)วยงาน
กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อํานาจเจริญ
จังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
จังหวัดอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม2

๒. รศ.ดร.ผ2องศรี ศรีมรกต
รองศาสตราจารย
(ดีเด2น)
๓. ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา
อาจารย
(ดีเด2น)
ดานการบําบัดรักษาและฟ9:นฟูสมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพติด
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย
๑. นายจุมภฏ พรมสีดา
โรงพยาบาลสวนสราญรมย
(ยอดเยี่ยม)
จังหวัดสุราษฎรธานี
๒.พระครูปริยัติชัยการ(ชัยเวช ภูแล2นกี่) ผูอํานวยการศูนยสงเคราะหและฟMNนฟู
ศูนยสงเคราะหและฟMNนฟู
(ดีเด2น)
วัดพุทธคามนิคม
วัดพุทธคามนิคม จังหวัดกาฬสินธุ
๓. นางรุ2งทิพย จันทราช
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลองครักษ
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
จังหวัดนครนายก
๔. นางสาวสุดา สุวรรณรักษ
นักสังคมสงเคราะห
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
กรมราชทัณฑ

รายชื่อผูรับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๖๑ (ต)อ)
ชื่อ-สกุล
ตําแหน)ง
ดานการดูแล ช)วยเหลือผูติดยาเสพติดในชุมชน
๑. นายบรรจง แซ2อึ้ง
ประธานชุมชนกองขยะหนองแขม
(ยอดเยี่ยม)
๒. นายชูศิลปY สารรัตนะ
ประธานมูลนิธิฮักเมืองน2าน
(ดีเด2น)
๓. นายบุญรอด เวชสุวรรณ
ประธานชมรมอาสาสมัครประจํา
(ดีเด2น)
หมู2บาน ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน
๔. นายสงัด ระวิงทอง
กํานันตําบลงิ้วราย อําเภออินทรบุรี
(ดีเด2น)
ชุมชนหรือหมู)บานที่มีผลงานดานการดูแล ช)วยเหลือผูติดยาเสพติด
๑. ชุมชนบานสันติวนา
(ยอดเยี่ยม)
๒. บานวังแดง
(ดีเด2น)

๓. หมู2บานคลองราง
(ดีเด2น)

หน)วยงาน
กองขยะหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดน2าน
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดสิงหบุรี

ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม2
ตําบลวังแดง อําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ
ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎรธานี

รายชื่อผูรับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๖๒
ชื่อ-สกุล
ตําแหน)ง
ดานบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแกไขป2ญหาผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. นายไกรศร วิศิษฎวงศ
ผูว2าราชการจังหวัดป9ตตานี
(ดีเด2น)
๒. พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
(ดีเด2น)

๓. นายภาคี ทรัพยพิพัฒน
(ดีเด2น)
๔. นายศิวะ ธมิกานนท

หน)วยงาน
จังหวัดป9ตตานี

รองเสนาธิการทหารอากาศ

กองทัพอากาศ

นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
นายอําเภออมกLอย

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดเชียงใหม2

(ดีเด2น)

ดานการบําบัดรักษาและฟ9:นฟูสมรรถภาพผูเสพ ผูติดยาเสพติด
๑. นายทศเทพ บุญทอง
นายแพทยสาธารณสุข
(ยอดเยี่ยม)
จังหวัดเชียงราย
๒. พันเอก คํารณ มั่งมี
หัวหนาแผนกฟMNนฟูสมรรถภาพ
(ดีเด2น)
ผูติดยาเสพติด
๓. นายจักรชัย ติตตะบุตร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอมกLอย
(ดีเด2น)
๔. นางนิตยา ฤทธิ์ศรี
พยาบาลวิชาชีพ
(ดีเด2น)
ชํานาญการ
ดานการดูแล ช)วยเหลือผูติดยาเสพติดในชุมชน
๑. นายธีร สัจจะวงษรัตน
ผูใหญ2บาน
(ยอดเยี่ยม)
๒. นายเฉลิมชน คงสมใจ
(ดีเด2น)
๓. พระครูวิวิธประชานุกูล วรรณลีย
(ดีเด2น)

ประธานอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝDาระวังภัยและยาเสพติด
ระดับกรุงเทพมหานคร
เจาอาวาสวัดหัวริน

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองศูนยวิวัฒน
พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๓๘
จังหวัดน2าน
จังหวัดเชียงใหม2
โรงพยาบาลมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
หมู2 ๑๐ ตําบลเขาพระ
อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร

ตําบลทุ2งสะโตก อําเภอสันปAาตอง
จังหวัดเชียงใหม2

รายชื่อผูรับรางวัลธัญญารักษอวอรด ประจําป ๒๕๖๒ (ต)อ)
ชื่อ-สกุล
ตําแหน)ง
ชุมชน/หมู)บานที่มีผลงานดานการดูแลช)วยเหลือผูติดยาเสพติด
๑. บริษัท เทพผดุงพรมะพราว
จํากัด (กะทิชาวเกาะ-แม2พลอย)
(ยอดเยี่ยม)
๒. ชุมชนตําบลลําผักกูด
(ดีเด2น)
๓. บานบะหวา
(ดีเด2น)
๔. หมู2บานบ2อม2วง
(ดีเด2น)

หน)วยงาน
ตําบลกระทุ2มลม อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
ตําบลบะหวา อําเภออากาศอํานวย
จังหวัดสกลนคร
ตําบลทรายขาว อําเภอคลองท2อม
จังหวัดกระบี่

