
ล าดับ ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง หนว่ยงาน

1 นางสาว แกล้วกล้าว ศรสูงเนิน เจา้หน้าท่ีใหก้ารปรึกษา สมาคมฟา้สีรุ้งแหง่ประเทศไทย

2 นางสาว กฤตยาภรณ์ แกว้นาบอน นักสืบสวนสอบสวนปฏิบติัการ ส านกังาน ปปส. ภาค 5

3 นาง กญัญพ์ดิา ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สุขภาพจติและยาเสพติด

4 นางสาว กลัยกร มเีจริญ นักวิชาการสาธารณสุข สถานอีนามยัฯบา้นคลองบางปิ้ง

5 นาง กาญจนา  บตุรทา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังปลาปอ้ม

6 นางสาว กติิยา ฉมิพาลี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหวัหนิ

7 นาง คมข า นงนุช นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางละมงุ

8 นางสาว จงกลณี อาจศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลจตุัรัส 

9 นางสาว จนัทร์พร จนัทร์สิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ จติเวช

10 นางสาว จนัทร์พร จนัทร์สิน พนายาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสมทุรปราการ

11 นางสาว จติพสุิทธ์ิ อริยะศิริกลุ พยาบาลวิจยั ศูนย์วิจยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

12 นาง จริาภรณ์ ปราณีวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข สถานอีนามยัฯคลองบางปิ้ง

13 นางสาว ชฎากาญจน์ ชาลีรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวัดสระบรีุ

14 นาง ชณิตา สุริอาจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เรือนจ าอ าเภอพล

15 นางสาว ชุลีพร ภัทรกอบกลุชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ สบยช.

16 นางสาว ณัฐกานต์ จนัทราช นักจติวิทยา โรงพยาบาลองครักษ์

17 นาย ณัฐวิโรจน์ อนิทะนิน เจา้หน้าท่ีดูแลสนับสนุนหลังการตรวจ สมาคมฟา้สีรุ้งแหง่ประเทศไทย

18 นางสาว ดาวิกา  ใจเท่ียง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเวียงเกา่

19 นาย ตฤณ สุวรรณนิล เจา้พนักงานสาธารณสุขอาวุโส ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสทิงพระ

20 นางสาว ทิพวรรณ วานิลทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพทุธรักษา

21 นาง ธนัชพร ยศทะแสน พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาเจริญ

22 นาย ธนัฐกรณ์ โภคินกรณ์พงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหบุพริก

23 นาย ธัญญะ แจม่ยวง เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นทุ่งแฝก

24 นาย นพรัตน์ มหาโชคชัย ผู้จดัการศูนย์สุขภาพฟา้สีรุ้ง สมาคมฟา้สีรุ้งแหง่ประเทศไทย

25 นาวาอากาศโทหญงิ นภัสกมล เพชรนรรัตน์ รองหวัหน้ากองสุขภาพจติและบ าบดัยาเสพติด โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

26 นาย นรภพ อทุธยอด นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบติัการ ส านกังาน ปปส.ภาค 5

27 นาย นิรันดร์ เมตตา เจา้พนักงานราชทัณฑ์ช านาญงาน เรือนจ าจงัหวัดสระบรีุ

28 นางสาว ปพชิญาลักษณ์ ตันดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลจตุัรัส

29 นาง ปราณี ปะละน่าน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30 นาย ปติิ มาช่วย นวก.สธ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรงเหนอื

31 นาง พงษล์ดา ลอยสมบติั พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสามร้อยยอด

32 นาย พงษศั์กด์ิ ปญัญา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลแมส่าย

33 นาง พรกมล ทองกลุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สบยช.

34 นางสาว พรพรรณ ศิลปวัฒนาพร นักจติวิทยาคลินิกช านาญการ กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์

35 นางสาว พรพมิล พรมนัส พยาบาลวิชาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม (เรียงตามอักษร)

หลกัสตูรการคัดกรองบ าบัดรักษาและสง่ต่อผู้ติดยาเสพติด (SBRIT : Screening, Brief Intervention and Referral to treatment)

อบรมรุ่นที่ 1 วนัที่ 7 – 9 มกราคม 2562

ณ หอ้งประชุม 9 ช้ัน 5 สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแหง่ชาติบรมราชชนนี



36 นางสาว พรศรีลักษณ์ ฟองไหล พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ สถานพนิจิฯจงัหวัดกาญจนบรีุ

37 นาง ภคมล สุวรรณราช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลจตุัรัส

38 นางสาว มชัฌช์ยาน์ สาริยา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนาวัง

39 นาง มณัฑนา ใจกว้าง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาแก

40 นางสาว มาลาตี รุ่งเรืองศิริพนัธ์ อาจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

41 นางสาว เย็นจติร มงัคะรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเมอืง

42 นางสาว รัตติกาล ค ามามงุ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ ส านกังานปปส.ภ.5

43 นางสาว รัตนาภรณ์ วัฒนรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ เรือนจ ากลางนครปฐม

44 นางสาว ลลิตา ไชยจนัลา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท้ายบา้นใหม่

45 นางสาว วริศรา แผ่นศิลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ สบยช.

46 นางสาว วัชราภรณ์ หนุตระนี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลนางรอง

47 นาง วารินทร์ อ าไพ พยาบาลเทคนิคช านาญงาน สบยช.

48 นาง วิลาสินี ดุษฎืเสนีย์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ โรงพยาบาลอมัพวา

49 นางสาว ศตพร แววคล้ายหงษ์ พยาบาลวิจยั ศูนย์วิจยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

50 นางสาว ศิริญญาพทัร์ พรหมวิอนิทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลจตุัรัส 

51 นางสาว ศิริพร ลือเนตร นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเมอืงใหม่

52 สิบเอก ศิริศักด์ิ ภาเรือง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพารักษ์

53 นาย ศุภชัย สิทธิมาท เจา้พนักงานราชทัณฑ์ปฏิบติังาน เรือนจ าจงัหวัดนราธิวาส

54 นาย สมชาย ทองจนี เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเบกิไพร

55 นาย สมหมาย ปะวะโก นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองเกา้

56 นางสาว สะอาด คุ้มคลองโยง ธุรการพยาบาล โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ส านักงานศาลยุติธรรม

57 นางสาว สามติรี วิฑุร นักจติวิทยา โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ส านักงานศาลยุติธรรม

58 นาย สิทธิศักด์ิ เจยีมวิจติร เจา้พนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตาหลวง

59 นางสาว สุธิมา ออ่นทอง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมงักรทอง

60 นางสาว สุภพชิญ์ ภาระเวช พยายาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ

61 นางสาว สุวิมล ไชยศรีรัมย์ พยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหวัวัว

62 นางสาว หทัยภัทร สิงหป์ระโคน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหวัวัว

63 นาง อรัญญา ช านาญอกัษร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอู่ทอง

64 นางสาว อรุณแกว้ จนัดี นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางละมงุ

65 นางสาว อไุรวรรณ พลศักด์ิขวา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตูมใต้

ท่านที่ได้รบัการประกาศรายช่ือต้องยืนยันการเข้ารบัการอบรมหลังจากประกาศรายช่ือ ภายใน 7 วัน 
ถ้าไมย่ืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417


