
 
 

 
ที่ สธ ๐๓๑๒/ว ๑๓๘                     สถาบนับาํบัดรักษาและฟ��นฟ ู
                ผู ติดยาเสพตดิแห'งชาตบิรมราชชนน ี

               ตําบลประชาธปิ,ตย-  อําเภอธัญบุรี 
                จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๓๐ 

                                                                      ๕  เมษายน  ๒๕๖๕ 

เร่ือง   การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ-อวอร-ดประจําป7 ๒๕๖๕ 

เรียน                   

สิ่งที่ส'งมาด วย    ๑. ใบสมัครรางวัลธัญญารักษ-อวอร-ดแต'ละประเภท 
                     ๒. หลักเกณฑ-การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานแต'ละประเภท 

ด วยสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู ติดยาเสพติดแห'งชาติบรมราชชนนี มีการจัดประชุมวิชาการ    
ยาเสพติดแห'งชาติเป<นประจําทุกป7 และจะมีการมอบรางวัลธัญญารักษ-อวอร-ดเพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู ที่มีผลงานด าน
การแก ไขป,ญหาผู เสพ ผู ติดยาเสพติด ประจําป7 ๒๕๖๕ จากศาสตราจารย-เกียรติคุณ นายแพทย-เกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี จํานวน ๕ ประเภท ดังนี้ 

๑. รางวัลธัญญารักษ-อวอร-ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบาย  
การแก ไขป,ญหาผู เสพ ผู ติดยาเสพติด ผู ผ'านการคัดเลือกจะได รับโล'ประกาศเกียรติคุณ 

๒. รางวัลธัญญารักษ-อวอร-ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด านการบําบัดรักษาและฟ��นฟูสมรรถภาพผู ติด
ยาเสพติด ผู ผ'านการคัดเลือกจะได รับโล'ประกาศเกียรติคุณ  

๓. รางวัลธัญญารักษ-อวอร-ดประเภทบุคคลที่มีผลงานวิชาการด านการบําบัดรักษาผู เสพ ผู ติดยาเสพติด 
การปCองกัน และการแก ไขป,ญหายาเสพติด ผู ผ'านการคัดเลือกจะได รับโล'ประกาศเกียรติคุณ  

๔. รางวัลธัญญารักษ-อวอร-ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด านการดูแลช'วยเหลือผู ติดยาเสพติดในชุมชน 
ผู ผ'านการคัดเลือกจะได รับโล'ประกาศเกียรติคุณ 

๕. รางวัลธัญญารักษ-อวอร-ดประเภทชุมชน/หมู'บ านที่มีผลงานด านการดูแลช'วยเหลือผู ติดยาเสพติด 
ผู ผ'านการคัดเลือกจะได รับโล'ประกาศเกียรติคุณ 

สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู ติดยาเสพติดแห'งชาติบรมราชชนนีจึงขอให หน'วยงานส'งรายชื่อบุคคล
เพื่อคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ-อวอร-ด ประจําป7 ๒๕๖๕  โดยสามารถ Download หลักเกณฑ-การประเมินและ     
ใบสมัคร จาก www.pmnidat.go.th หรือ  QR code หรือรายละเอียดตามสิ่งที่ส'งมาด วย โดยส'งผลงานในรูปแบบ
รูปเล'มและ Electronic file (Microsoft word และ pdf file) ไปยังกลุ�มงานพัฒนาและรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลยาเสพติด และ E-mail address : tyr.hadc@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ทั้งนี้มอบหมายให นางสาวก่ิงดาว  บัตรพิมาย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หมายเลขโทรศัพท- ๐๙ ๐๙๔๒ ๑๘๕๖  เป<น            
ผู ประสานงาน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดําเนินการต'อไปด วย จะเป<นพระคุณ 

                                                                  ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                
                                    
                                                         (นายสรายุทธ-  บุญชัยพานชิวัฒนา) 
   ผู อํานวยการสถาบนับาํบัดรักษาและฟ��นฟผูู ติดยาเสพติดแห'งชาติบรมราชชนน ี
กลุ'มงานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด 
โทร. โทรสาร ๐ ๒๕๓๑ ๙๙๔๓  



         
ตามรายชื่อแนบท;าย 

๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๒. ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย- 
๓. อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
๔. อธิบดีกรมราชทัณฑ- 
๕. อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
๖. อธิบดีกรมพินิจและคุ มครองเด็กและเยาวชน 
๗. อธิบดีกรมการปกครอง 
๘. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน 
๙. อธิบดีกรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน 
๑๐. อธิบดีกรมการจัดหางาน 
๑๑. อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
๑๒. ผู บัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทย (ต'อไปให เรียนว'า ผู บัญชาการทหารสงูสุด) 
๑๓. ผู บัญชาการกองทัพบก 
๑๔. ผู บัญชาการกองทัพเรือ 
๑๕. ผู บัญชาการกองทัพอากาศ 
๑๖. ผู บัญชาการตาํรวจแห'งชาต ิ
๑๗. ผู อํานวยการศูนย-อํานวยการปCองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย 
๑๘. ผู อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

๑๙. ผู อํานวยการสํานักบูรณาการกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
๒๐. ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ านแห'งประเทศไทย 
๒๑. ประธานชมรมสาธารณสุขอําเภอแห'งประเทศไทย 
๒๒. ผู อํานวยการศูนย-อํานวยการปCองกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร  

 
ผู;ว�าราชการจังหวัด 

๒๓.   ผู ว'าราชการจังหวัดกระบี ่
๒๔.   ผู ว'าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
๒๕.   ผู ว'าราชการจังหวัดกาฬสินธุ- 
๒๖.   ผู ว'าราชการจังหวัดกําแพงเพชร 
๒๗.   ผู ว'าราชการจังหวัดขอนแก'น 
๒๘.   ผู ว'าราชการจังหวัดจนัทบุรี 
๒๙.   ผู ว'าราชการจังหวัดฉะเชงิเทรา 
๓๐.   ผู ว'าราชการจังหวัดชลบุรี 
๓๑.   ผู ว'าราชการจังหวัดชยันาท 
๓๒.   ผู ว'าราชการจังหวัดชยัภูมิ 
๓๓.   ผู ว'าราชการจังหวัดชุมพร 
๓๔.   ผู ว'าราชการจังหวัดเชียงราย 
๓๕.   ผู ว'าราชการจังหวัดเชียงใหม' 



 
๓๖.   ผู ว'าราชการจังหวัดตราด 
๓๗.   ผู ว'าราชการจังหวัดตรัง 
๓๘.   ผู ว'าราชการจังหวัดตาก 
๓๙.   ผู ว'าราชการจังหวัดนครนายก 
๔๐.   ผู ว'าราชการจังหวัดนครปฐม 
๔๑.   ผู ว'าราชการจังหวัดนครพนม 
๔๒.   ผู ว'าราชการจังหวัดนครราชสมีา 
๔๓.   ผู ว'าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๔๔.   ผู ว'าราชการจังหวัดนครสวรรค- 
๔๕.   ผู ว'าราชการจังหวัดนนทบุรี 
๔๖.   ผู ว'าราชการจังหวัดนราธิวาส 
๔๗.   ผู ว'าราชการจังหวัดน'าน 
๔๘.   ผู ว'าราชการจังหวัดบงึกาฬ 
๔๙.   ผู ว'าราชการจังหวัดบุรีรัมย- 
๕๐.   ผู ว'าราชการจังหวัดปทุมธาน ี
๕๑.   ผู ว'าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ- 
๕๒.   ผู ว'าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 
๕๓.   ผู ว'าราชการจังหวัดป,ตตาน ี
๕๔.   ผู ว'าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕๕.   ผู ว'าราชการจังหวัดพะเยา 
๕๖.   ผู ว'าราชการจังหวัดพิจิตร 
๕๗.   ผู ว'าราชการจังหวัดพิษณโุลก 
๕๘.   ผู ว'าราชการจังหวัดเพชรบูรณ- 
๕๙.   ผู ว'าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
๖๐.   ผู ว'าราชการจังหวัดแพร' 
๖๑.   ผู ว'าราชการจังหวัดพังงา 
๖๒.   ผู ว'าราชการจังหวัดพัทลุง 
๖๓.   ผู ว'าราชการจังหวัดภูเก็ต 
๖๔.   ผู ว'าราชการจังหวัดมุกดาหาร 
๖๕.   ผู ว'าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
๖๖.   ผู ว'าราชการจังหวัดแม'ฮ'องสอน 
๖๗.   ผู ว'าราชการจังหวัดยะลา 
๖๘.   ผู ว'าราชการจังหวัดยโสธร 
๖๙.   ผู ว'าราชการจังหวัดร อยเอ็ด 
๗๐.   ผู ว'าราชการจังหวัดระนอง 
๗๑.   ผู ว'าราชการจังหวัดระยอง 
๗๒.   ผู ว'าราชการจังหวัดราชบุรี 
๗๓.   ผู ว'าราชการจังหวัดลพบุรี 



 
๗๔.   ผู ว'าราชการจังหวัดลาํปาง 
๗๕.   ผู ว'าราชการจังหวัดลาํพูน 
๗๖.   ผู ว'าราชการจังหวัดเลย 
๗๗.   ผู ว'าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
๗๘.   ผู ว'าราชการจังหวัดสกลนคร 
๗๙.   ผู ว'าราชการจังหวัดสงขลา 
๘๐.   ผู ว'าราชการจังหวัดสตลู 
๘๑.   ผู ว'าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
๘๒.   ผู ว'าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 
๘๓.   ผู ว'าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
๘๔.   ผู ว'าราชการจังหวัดสระแก ว 
๘๕.   ผู ว'าราชการจังหวัดสระบุรี 
๘๖.   ผู ว'าราชการจังหวัดสงิห-บุรี 
๘๗.   ผู ว'าราชการจังหวัดสโุขทัย 
๘๘.   ผู ว'าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
๘๙.   ผู ว'าราชการจังหวัดสุราษฎร-ธานี 
๙๐.   ผู ว'าราชการจังหวัดสุรินทร- 
๙๑.   ผู ว'าราชการจังหวัดหนองคาย 
๙๒.   ผู ว'าราชการจังหวัดหนองบวัลาํภู 
๙๓.   ผู ว'าราชการจังหวัดอ'างทอง 
๙๔.   ผู ว'าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
๙๕.   ผู ว'าราชการจังหวัดอุทัยธาน ี
๙๖.   ผู ว'าราชการจังหวัดอุดรธาน ี
๙๗.   ผู ว'าราชการจังหวัดอุตรดิตถ- 
๙๘.   ผู ว'าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ 
๙๙.   ผู ว'าราชการกรุงเทพมหานคร              

 
นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัด 

๑๐๐. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดกระบี ่
๑๐๑. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
๑๐๒. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ- 
๑๐๓. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร 
๑๐๔. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดขอนแก'น 
๑๐๕. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดจนัทบุรี 
๑๐๖. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๐๗. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
๑๐๘. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดชยันาท 
๑๐๙. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดชยัภูมิ 



 
๑๑๐. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดชมุพร 
๑๑๑. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย 
๑๑๒. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม' 
๑๑๓. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดตราด 
๑๑๔. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดตรัง 
๑๑๕. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดตาก 
๑๑๖. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
๑๑๗. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
๑๑๘. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
๑๑๙. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๑๒๐. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๒๑. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค- 
๑๒๒. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
๑๒๓. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
๑๒๔. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดน'าน 
๑๒๕. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดบงึกาฬ 
๑๒๖. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดบรีุรัมย- 
๑๒๗. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดปทุมธาน ี
๑๒๘. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ- 
๑๒๙. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
๑๓๐. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดป,ตตาน ี
๑๓๑. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๓๒. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
๑๓๓. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดพจิิตร 
๑๓๔. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดพษิณุโลก 
๑๓๕. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ- 
๑๓๖. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
๑๓๗. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดแพร' 
๑๓๘. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดพงังา 
๑๓๙. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดพทัลุง 
๑๔๐. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
๑๔๑. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
๑๔๒. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
๑๔๓. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดแม'ฮ'องสอน 
๑๔๔. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดยะลา 
๑๔๕. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
๑๔๖. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดร อยเอ็ด 
๑๔๗. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดระนอง 



 
๑๔๘. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดระยอง 
๑๔๙. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
๑๕๐. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
๑๕๑. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดลาํปาง 
๑๕๒. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดลาํพูน 
๑๕๓. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดเลย 
๑๕๔. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
๑๕๕. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
๑๕๖. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
๑๕๗. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดสตูล 
๑๕๘. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
๑๕๙. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
๑๖๐. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
๑๖๑. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดสระแก ว 
๑๖๒. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
๑๖๓. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดสงิห-บุรี 
๑๖๔. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
๑๖๕. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดสพุรรณบุรี 
๑๖๖. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดสรุาษฎร-ธาน ี
๑๖๗. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดสริุนทร- 
๑๖๘. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
๑๖๙. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาํภู 
๑๗๐. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดอ'างทอง 
๑๗๑. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
๑๗๒. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธาน ี
๑๗๓. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดอุดรธาน ี
๑๗๔. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ- 
๑๗๕. นายแพทย-สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ    

 
มหาวิทยาลัย 

๑๗๖. อธิการบดีจุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 
๑๗๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร- 
๑๗๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- 
๑๗๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๘๐. อธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร- 
๑๘๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๘๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
๑๘๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม' 



 
๑๘๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก'น 
๑๘๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร- 
๑๘๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
๑๘๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
๑๘๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๑๘๙. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
๑๙๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี 
๑๙๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 
๑๙๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต 
๑๙๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม'ฟCาหลวง 
๑๙๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
๑๙๕. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑๙๖. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๙๗. ผู อํานวยการวทิยาลัยแพทยศาสตร-พระมงกุฎกล า 
 

 
 


