
คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกลุ ตําแหน่ง หนว่ยงาน

1 นาย ไกรเดช นุ่นจนัทร์ เจา้หน้าท่ีราชทัณฑ์ชํานาญงาน เรือนจําจงัหวัดกระบี่

2 นาย กรกช ทาจนิะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์

3 นาย กรีเพชร์ แสงศร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลแสวงหา

4 ร้อยโทหญงิ กวิตา ศิริชู นักจติวิทยาคลินิก โรงพยาบาลอานนัทมหดิล

5 นางสาว กวินธิดา จลุอลุ พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ สบยช.

6 นาง กาญจนา สุวงค์จนัทร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเขื่องใน

7 นาง กลุณัฐฐา อคัรวีสีห์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพฒันานคิม

8 นางสาว กลุธิดา พพิฒัน์จรัสสกลุ นักจติวิทยาคลินิก โรงพยาบาลราชวิถี

9 สิบเอก จกัรพนัธ์ุ จลุมสิุ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบา้นหว้ยปราบ

10 นางสาว จนิตนา สุริหาญ นักจติวิทยา โรงพยาบาลสนานมชัยเขต

11 เรืออากาศเอกหญงิ จริภัทร์ ศักด์ิสิทธ์ิ นายทหารพยาบาล โรงพยาบาลกองบนิ บน.๑

12 นางสาว ชยาณี ชัยมงคล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษเ์ชียงใหม่

13 นาง ฐิติวรดา พทัิกษว์งศ์ เจา้พนักงานสาสุขปฏิบติังาน โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบา้นเกาะเสมด็

14 นาย ณัชพล กามล นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบางศรีเมอืง

15 ร้อยตํารวจโทหญงิ ณัฐธิดา พฤกษานานนท์ นักจติวิทยา (สบ 1) โรงพยาบาลตํารวจ

16 นางสาว ธณกมล สีหมากสุก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ สํานกังานสาธารณสุขอําเภอปลวกแดง

17 นาง นภัสสรณ์ สุขขา เจา้พนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลกน้หนอง

18 นางสาว นัยพร เขม็ทอง นักจติวิทยา จติเวชฯและยาเสพติด

19 นางสาว นิธิภา สุวนิช นักจติวิทยาชํานาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 22วัดปากบอ่

20 นางสาว เบญ็จมาภรณ์ สังวาลย์เดช นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกรวย

21 นาย ประเสริฐ คําผอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สบยช.
22 นาย ปริวัตร วรรณประภา เจา้พนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบา้นวังจนัทร์

23 นางสาว ปรีดาพร ชาวสวนงาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลบางเสาธง

24 นาย ไพฑูรย์ พนัธ์แตง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบอ่ทอง

25 จา่สิบเอก ไพวัน ปานทอง นายสิบพยาบาล โรงพยาบาลอานนัทมหดิล

26 นางสาว พรพรรณ สุดใจ นิสิตปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บรูพา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บรูพา

27 นาง พรรณพฒัน์ ไพรวิหค พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สบยช.
28 นาง พทัธยา สิธิสงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สบยช.
29 นาย พรีะพล เหง้าแกว้ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปลวกแดง

30 นางสาว ภัสสรา ประดน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ โรงพยาบาลบางเสาธง

31 นางสาว เมทินี อิ่มด้วยสุข นักจติวิทยาปฏิบติัการ ศูนย์บริการสาธารณสุข48

32 นางสาว มนพร แกว้พรายตา เจา้พนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลนคิมพฒันา

33 นาง มานิตา แสงกระจา่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นสมานมติร

34 นางสาว มาลาตี รุ่งเรืองศิริพนัธ์ อาจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

35 นางสาว รณัยชนก หอมจนัทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ สุขภาพจติและยาเสพติด

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม (เรียงตามอักษร)

หลกัสตูรการบ าบัดฟ้ืนฟูรูปแบบการสร้างแรงจงูใจในผู้ป่วยยาเสพติด

รุ่นที่ 2 วนัที่ 9 – 11 มกราคม 2562

ณ หอ้งประชุม 9 ช้ัน 5 สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแหง่ชาติบรมราชชนนี



36 นางสาว รัชดาภรณ์ ศรีวิลัย นักจติวิทยา โรงพยาบาลบางละมงุ

37 นาง รัฐฐาพร พพิฒัน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลค่ายบางระจนั

38 นาง ราววรรณ์ ฉนัท์ธนกลุ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบา้นฉาง

39 นางสาว รุ่งทิวา สนหลี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางละมงุ

40 นางสาว วรรณิษา มิ่งขวัญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลอาวอย

41 นางสาว วรรนิษา จริยา นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลธัญญารักษเ์ชียงใหม่

43 นางสาว วราทิพย์ เกดิผล พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบา้นเขาตาอิ๋น

44 พนัจา่ตรี วันชนะ เกตุชัย เวชกรฉกุเฉนิ โรงพยาบาลอาภากรเกยีรติวงศ์ ฐท.สส.

45 พ.ต.อ. วินัย ธงชัย นักจติวิทยา (สบ 4) โรงพยาบาลตํารวจ

46 นางสาว ศตพร แววคล้ายหงษ์ พยาบาลวิจยั ศูนย์วิจยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

47 นางสาว ศศิวิมล จลุศักด์ิ นักจติวิทยาชํานาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข9ประชาธิปไตย

48 นาย สหรัฐ น้อยวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองเสือ

49 นางสาว สาวิตรี บวัลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลเอราวัณ

50 นางสาว สิรินดา     แขเ่จริญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลธัญญารักษแ์มฮ่่องสอน

51 นางสาว สุเนตรา เมฆออ้ย นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบางรักนอ้ย ม.5

52 นาง สุดา รัตนวิบลูย์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสตูล

53 นางสาว สุนิสา สิทธิเลิศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสนามชัยเขต

54 นางสาว สุนีย์ อนิทนาศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นชุเนตร 

55 นางสาว สุปรียา สาธารณะ นักวิชาการสาธารณสุข ยาเสพติด

56 นางสาว สุพตัรา หวลคิด เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบติังาน โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบา้นวังจนัทร์

57 นางสาว สุภามาตร บญุประสม นักจติวิทยา โรงพยาบาลปากเกร็ด

58 นาง สุภารัตน์ เจริญพนัธ์ พยาบาลการชํานาญการ โรงพยาบาลหนองเสือ

59 นางสาว สุภาวดี อนิทร์เพง็ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางเสาธง

60 นางสาว สุภาวดี  พสัิยพนัธ์ุ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลหนองคาย

61 พนัตํารวจโทหญงิ อรณิชา หาสาสน์ศรี นักจติวิทยา (สบ 2) โรงพยาบาลตํารวจ

ทา่นที่ได้รับการประกาศรายช่ือต้องยนืยนัการเข้ารับการอบรมหลงัจากประกาศรายช่ือ ภายใน 7 วนั 
ถ้าไมย่นืยนัจะถือวา่สละสทิธิ์ โทรศัพท ์02 531 0080 ต่อ 417


