
คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 นาย เกรียงไกร อยู่สุข นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลแก่งกระจาน

2 นาง เกศกนก พิณแก้ว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินี

3 นางสาว กนกวรรณ พวงมาลีประดับ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

4 นาย กวีวัธน์ ธนธรวีรเกียรติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.คําแคน

5 นาย กอบศักด์ิ พิมานแพง พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ทับทิมสยาม06(สสอ.ขุขันธ์)

6 นางสาว กัณต์ภัสสร ปัญญาทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.นางาม

7 นางสาว กิตติมา ชูใจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

8 เรืออากาศเอกหญิง จิรภัทร์ ศักด์ิสิทธ์ิ นายทหารพยาบาล โรงพยาบาลกองบิน บน.๑

9 นาง ฐิติรัตน์ พลเยี่ยม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด

10 นางสาว ณัฐปภัสร์ กฤตสุวรรณลออ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพยุหะคีรี

11 นาย ณัฐวุฒิ คําศักด์ิดา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง

12 นางสาว ณิชานัน เสมาทอง นักจิตวิทยาปฎิบัติการ โรงพยาบาลบ้านนา

13 นาง ดารา โพธิแสน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.โนนค้อ

14 นาย เทวราช ปลัดศรีช่วย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.หนองแปน

15 นาง ทิพากร ไทยดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมัญจาคีรี

16 นาย ธนะรัชต์ นามผลดี ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

17 นาย ธรรมศักด์ิ กล่ินสังข์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.ท่าศาลา

18 นาย นฤพล คํามูล เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน รพ.สต.บ้านหนองขาม

19 นาง นฤมล จอมวิญญาณ์ นักทัณฑวิทยาชํานาญการ ทัณฑสถานหญิงกลาง

20 นางสาว นฤมล เพชรปลูก นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน

21 นางสาว นารีรัตน์ หาญกล้า พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลมัญจาคีรี

22 นาย ประเสริฐ พฤกษามาลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลปักธงชัย

23 ร.ต.หญิง ประไพพรรณ ดาราวลี นายทหารเวชกรรมป้อง โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักด์ิ

24 นาย ประวัติพร สอนถม นักวิชากาารสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.นาข่า

25 นางสาว ปริศนา บุญยะวัน เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

26 นาง ปัทมา แก้วดํา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

27 นางสาว ปาริชาติ ภักดียา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านกอก

28 นาง ปุณญาดา ชยากรคุณภัทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

29 นางสาว ผกามาศ ชูช่ืน นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

30 นาย เพชรรัตน์ ยวนยี่ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชํานาญงาน เรือนจําอําเภอบัวใหญ่

31 นาย พิสิฐษ์ หนูจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.โพนเพ็ก

32 นาย ภราดร ไชยวุฒิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลหนองป่าครั่ง

33 นางสาว ภัครพี ดอนชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5

34 นาย ภานุเขต รักษากิจ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ

35 นางสาว มัทนา งามสุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองม่วง

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม (เรียงตามอักษร)

หลักสูตรการหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพ่ือการบําบัดและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment: SBRIT)

อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 4 สถาบันบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี



36 นางสาว เรณุกา ทัพเวช นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ ศูนญืบริดสรสาธารณสุข 23 ส่ีพระยา

37 นางสาว โรจนา วิโรจน์กุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

38 นาย ราชภูมิ ตันติธีระศักด์ิ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

39 นาง ลัดดาวัลย์ ธีรภาพชัยศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางเลน

40 นางสาว วรรณิษา ม่ิงขวัญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.อาวอย

41 นางสาว วราภรณ์ โภคภิรมย์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7

42 นาง วาสนา ศักดา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.วิชิต

43 นาย วิทวัส อินทรา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต๒ จังหวัดราชบุรี

44 ร้อยตรี เศกสิทธ์ิ เพ็ชรพินิจ นายทหารเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง

45 นางสาว ศศิธร บัวผัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบ้านนา

46 นาง ศิรินทร์ทิพย์ วัชระไพโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลไชโย

47 นางสาว ษลีก์ปรีด์ิยา พลอยงาม นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2

48 นาง สาธนี บัวเผ่ือน จพ.สสช.ชํานาญงาน โรงพยาบาลบ้านตาก

49 นาง สาวรี เงินใส พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

50 นาง สิริมาพร       สุคําภิรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

51 นางสาว สุดารัตน์ อ่ิมเจริญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองม่วง

52 นางสาว สุธาทิพย์ แสงจริง นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) รพ.สต.บ้านหนองม่วง

53 นาง สุรี ยวงลําใย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสัตหีบกม.10

54 นางสาว สุรีพร สังหนู นักจิตวิทยา โรงพยาบาลถลาง 

55 นางสาว หทัยลักษณ์ อินทร์ปั้น นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด

56 นางสาว อภิขณา วงศ์ล้อม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านห้วยปราบ

57 นาย อภิชิต กองเงิน นักวิชาการสาธาณสุขชํานาญการ โรงพยาส่งเสริมสุขภาพตําบลน้ําชุน

58 นาย อรรถกร แก้วไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหล่มสัก

59 นางสาว อําภิกา อินขอ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลบางละมุง

60 นาง อิงอร จันทร์วิเศษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.สวนหม่อน

61 นางสาว อิสรีย์ จันทร์พันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.โนนสัมพันธ์

ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธ์ิ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417

ท่านท่ีได้รับการประกาศรายช่ือต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายช่ือ ภายใน 7 วัน 


