
ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่ง หน่วยงาน

1 นาย เกรียงไกร อยู่สุข นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลแกง่กระจาน

2 นาย ไกรเดช นุ่นจันทร์ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ช านาญงาน เรือนจ าจังหวัดกระบี่

3 นาย กรกช ทาจินะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบนักลัยาณ์ราชนครินทร์

4 นางสาว กวินธิดา จุลอลุ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ สบยช.

5 พันจ่าอากาศเอก กติติพงษ์ ธรรมโหร พยาบาลเทคนิค เวชศาสตร์ปอ้งกนั กองบนิ 23

6 นาย จเร กว้างขวาง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแกลง

7 เรืออากาศเอกหญิง จิรภัทร์ ศักด์ิสิทธ์ิ นายทหารพยาบาล โรงพยาบาลกองบนิ บน.๑

8 นางสาว จิราภรณ์ สุจินพรัหม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์

9 นาง จุไรรัตน์ กระจ่างสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข19วงศ์สว่าง

10 นาง จุฑามาศ ผดุงญาติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลปา่โมก

11 นางสาว จุรีรัตน์ นาคนิยม นักจิตวิทยาคลินิก สถาบนันิติวิทยาศาสตร์

12 นาวาอากาศตรีหญิง จุฬารัตน์ เคนศิลา พยาบาลวิชาชีพ เวชศาสตร์ปอ้งกนั

13 นาง ชญานี โตพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลหนองฉาง

14 นางสาว ชฎากาญจน์ ชาลีรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบรีุ

15 นาย ชัยเดช ทองจิตร์ หวัหน้างานชุมชนบ าบดั เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช

16 นาย ชาญปวีณ หาพุทธา นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

17 นางสาว ณัฏฐิยาภรณ์ ประเสริฐกลาง นักจิตวิทยา โรงพยาบาลมะขาม

18 นาย ณัฐวุฒิ ขวัญสุข นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.กระแสบน

19 นาย ทวีศักด์ิ บญุเกดิ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บา้นโพธิฐาน

20 นางสาว นิสารัตน์ ปานนาค นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

21 นางสาว นุชนาถ ฤกษดี์ นักจิตวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลบางสะพาน

22 นางสาว เบญจมาศ ล่ิมล้ี พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลบางละมงุ

23 นาย ประยุธ โอทาน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.กร่ า

24 นาง ปรียา ช านาญกจิ พยาบาลเทคนิคช านาญงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข16ลุมพินี

25 นางสาว ปญุญิศา โชคดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.วัดพระญาติการาม

26 นาง พิราภรณ์ แหลมสัก พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเขาพนม

27 นาย เพงสวรรค์ โพธิ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ โรงพยาบาลหนองเสือ

28 นาย ไพฑูรย์ พันธ์แตง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบอ่ทอง

29 นางสาว พนิดา เจริญวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นคลองคา

30 นางสาว พรจันทร์ เกษี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมะขาม

31 นาย พลวัต หนูแดง นักจิตวิทยา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

32 นาง พิกลุ ยอดอานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลหนองหงส์

33 นาย พีระพล เหง้าแกว้ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปลวกแดง

34 นางสาว ภารตรี หาญชนะชัย นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพุทธโสธร

35 นาง รัชชุพรรณ  แดนอดุม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลคีรีมาศ

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม (เรียงตามอักษร)

หลกัสตูรการบ าบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลีย่นความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) Level I

อบรมรุ่นที ่2 วันที ่26 กุมภาพันธ์ - 1 มนีาคม 2562

ณ หอ้งประชุม 9 ช้ัน 5 สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแหง่ชาติบรมราชชนนี



36 นางสาว รัตนาภรณ์ วัฒนรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ เรือนจ ากลางนครปฐม

37 นาง ราววรรณ์ ฉันท์ธนกลุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบา้นฉาง

38 นาง ลัดดาวรรณ   อนิยา พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ โรงพยาบาลธัญญารักษแ์มฮ่่องสอน

39 นางสาว วนัดภรณ์ อยู่ครบ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บา้นสองพี่น้อง

40 นางสาว วราภรณ์ แสงอรุณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.กองดิน

41 นาย วราฤทธ์ิ ไชยเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บา้นคลองเขต

42 นางสาว วาธินี ทองทวี นักจิตวิทยา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามนีบรีุ)

43 นางสาว วาสนา ดีอดุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบติังาน รพ.สต.บา้นเขาสิงหโ์ต

44 นางสาว วิไลภรณ์ ค าสิน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแกว้

45 นางสาว วิจิตรา เพ็ญปภาสิทธ์ิ นายแพทย์ปฏิบติัการ โรงพยาบาลบางแพ

46 พ.ต.อ. วินัย ธงชัย นักจิตวิทยา (สบ 4) โรงพยาบาลต ารวจ

47 นาง วิลาสินี ดุษฎืเสนีย์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ โรงพยาบาลอมัพวา

48 นางสาว ศิริลักษณ์ อะยังกลุ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลปากเกร็ด

49 นางสาว สมจิตร์ พาเจริญ เภสัชกรช านาญการ สบยช.

50 นางสาว สมรัตน สีหบณัฑ์ นักจิตวิทยาคลินิก สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ 

51 นาง สายหยุด ชาวนา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นวังจันทร์

52 นางสาว สาระญา ข าเนตร นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการส านักงาน ป.ป.ส.

53 นางสาว ส าเนียง จันทร์รุ่งเรือง พยาบาลเทคนิค ช านาญงาน โรงพยาบาลหนองเสือ

54 นาย สุเพ็ญ เที่ยงชัด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บา้นเนินหย่อง

55 นางสาว สุธิดา พลพิพัฒน์พงศ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี

56 นาย สุภาพ พลส าโรง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สบยช.

57 นางสาว สุภาภรณ์ ทองน่ิม นักจิตวิทยาช านาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

58 นาย อนันต์          สังเกตุใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลธัญญารักษแ์มฮ่่องสอน

59 นางสาว อญัชิสา จันทรนสมบติั นักจิตวิทยา โรงพยาบาลหนองเสือ

60 นางสาว อารยา ทองสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บา้นสันติสุข

61 นางสาว อนิทิรา แสงอรุณ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพุทธโสธร

ท่านที่ได้รับการประกาศรายช่ือต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายช่ือ ภายใน 7 วัน 

ถ้าไมย่ืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417


