
ที่ สธ ๐๓๑๓/ว 88      สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟู 
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

     ต าบลประชาธิปัตย์  อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๓๐ 

          23 เมษายน  ๒๕62 

เรื่อง   ขอเปล่ียนแปลงวันจัดอบรม 

เรียน   ตามรายช่ือแนบ 

อ้างถึง    หนังสือสถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่ งชาติบรมราชชนนี ที่ สธ 0313/ว 62        
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี       
จะจัดการอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด จ านวน 2 หลักสูตร คือ ๑. หลักสูตรเวชศาสตร์
สารเสพติดส าหรับพยาบาล จัดการอบรมระหว่างวันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2562, ๒. หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยา
และสารเสพติดเพื่อการบ าบัดและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : 
SBIRT) จัดการอบรมระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 และระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2562
ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน  

สถาบันฯ ขอเปล่ียนแปลงวันจัดการอบรมหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อการบ าบัด
และส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : SBIRT) ดังต่อไปน้ี 

1. วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 เปล่ียนแปลงเป็นวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562   
2. วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2562 เปล่ียนแปลงเป็นวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 

และจะประกาศรายช่ือในวันที่ 26 มิถุนายน 2562  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องด้วย จะเป็นพระคุณ 

                                            ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 
                                                               (นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา)  
                                     ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี   
 
 
 
กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ                              นรินทร์/ร่าง/พิมพ์ 
โทร. ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๘ ต่อ ๔17                                                                   ................../ตรวจ                
โทรสาร ๐ ๒๕๓๒ ๕๑๘๗             .......เม.ย. 62 

 



ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
ช่ือ – สกุล ........................................................................ ... ต าแหน่ง.................................................................. 
หน่วยงาน.......................................................................................... ต าบล.......................................................... 
อ าเภอ......................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร..................................................มือถือ....................................... 
E-mail……………....................................................................รับประทานอาหาร  ทั่วไป/มังสะวิรัต/อิสลาม      . 

(พิมพ์/เขียนช่ือให้ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของท่าน) 
 
 ใน  หลักสูตรที่ท่านต้องการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
1.หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดส าหรับพยาบาล  
 ผู้เข้ารับการอบรม พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ท างานด้านยาเสพติด มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และ/หรือ
จบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต /เวชปฏิบัติ และ/หรือจบหลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต 
จิตเวช หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จ านวน 40 ท่าน  
  วันที่ 3 – 14 มิถุนายน 2562  ประกาศรายช่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
 
2.หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบ าบัดและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and 
Referral to treatment : SBIRT)      
 ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบ าบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับปฐมภูมิ จ านวน 2 รุ่น 
รุ่นละ 50 ท่าน  
  ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 เปล่ียนแปลงเป็นวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562   
  ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2562 เปล่ียนแปลงเป็นวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 
ประกาศรายช่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
 
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมทาง เว็บไซต์สถาบันฯ (http://www.pmnidat.go.th)           
ตามวันที่ก าหนดแต่ละหลักสูตร 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

ยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน  
ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417 

 

                      สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์     
           สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี       
           http://www.pmnidat.go.th หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code 

http://www.pmnidat.go.th/


ล าดับ ค าน าหน้าชือ่ ชือ่ นามสกุล ต าแหน่ง ต าบล/แขวง

1 นางสาว กันต์ฤทัย มหาวงศนันท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางบัวทอง2

2 นางสาว กาญจนา ชืน่อิสรา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ป่าเปือย

3 นางสาว กิง่กาญจน์ ศิริรักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บางใหญ่

4 นาง กิตติมา ชืน่จิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลกุยบุรี

5 นาง กุลนาถ อยู่ทองอ่อน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

6 นางสาว งามจิตร เก้าสุวรรณวรกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.โนนสมบูรณ์

7 นาย จเร กว้างขวาง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแกลง

8 นางสาว จันทร์เพ็ญ ฉายแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ตากแดด

9 นาย จิรพงศ์ วสุวิภา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.หัวทุง่

10 นาง จุไรรัตน์ กระจ่างสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข19

11 นาง จุฑารัตน์ จิราพงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลแปลงยาว

12 นางสาว จุฬารัตน์ เคนศิลา พยาบาลวิชาชีพ กองบิน 23

13 นาย ชัชวาลย์ ย้ิมภาพันธ์ุ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลหนองมะโมง

14 นาย ชาญชัย สุดตาด้วง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลชุมตาบง

15 นางสาว ญาณิศา พลสิงห์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบุณฑริก

16 นาง ฐิติกานต์ แป้นจุย้ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพิชัย

17 นางสาว ฐิติมา แบนเพชร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา

18 นาง ณทลดา งามจิตจรัส พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา

19 นาง ดวงเนตร นาคฤทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ป่ากอ

20 นาง ดวงใจ จิตงามข า พยาบาลวิชีพช านาญการ โรงพยาบาลราชบุรี

21 นางสาว ทิพย์วรรณ ย้ิมจัน่ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบึงนาราง

22 นางสาว ทิพวรรณ บุญช่วย นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลป่าต้ิว

23 นางสาว ทิพวรรณ คิตเสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ยาเสพติด

24 นาง ธนัชพร ปักษาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลนาตาล

25 นาย ธาราเทพ กอรุ่งรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลห้วยพลู

26 นางสาว ธีระนาต แสงประเสริฐ หัวหน้างานให้การปรึกษา ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

27 นาง นงลักษณ์ ห้อยระย้า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

28 นพรัตน์ มหาโชคชัย เจ้าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษา ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

29 นางสาว นฤมล ยศบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.นาง้ิว

30 นาย นฤสรน์ โพธ์ิชัย พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.เขาสวนกวาง

31 นางสาว นันทิญา ภัทราณันธกิจ พยาบาลวิชาชึพช านาญการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

32 นาย นิเวศน์ โพธ์ิศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่สรวย

33 นางสาว นิภาวัน บริสุทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลกระบุรี

34 นางสาว นุจรี สมถวิล พนักงานช่วยงานด้านจิตวิทยา ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร

35 นาย ประดิษฐ์ ชัยฤทธ์ิ เจ้าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาและดูแล ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

36 นางสาว ปริศนา บุญยะวัน เจ้าหน้าทีใ่ห้การปรึกษา ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

37 นางสาว ปิยภา เอีย่มงาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยบาลบ้านคา

38 นางสาว ปิยะพร โอ้วมัน่คง พยาบาลวิชาชีพ สบยช.(มุกดา)

39 นาย พัฒนา ไตรยขันธ์ จพ.สาธารณสุข โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม (เรียงตามอักษร)

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

อบรมวันที ่22 – 24 พฤษภาคม 2562 (เปลีย่นแปลงวันจากเดิม 1 - 3 พฤษภาคม 2562)

ณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 4 สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี



40 นาย พัทธนันท์ คงมาก เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านอ่าวลึกน้อย

41 นางสาว พิชชนันท์ อุยยานุกูล นักสังคมสงเคราะห์ สบยช.

42 นาง ภัทร์ธิรา  โพธ์ิชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ดงเมืองแอม

43 ภัทรานิษฐ มีครัว หัวหน้างานคินิก ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

44 นาง ภาณุมาศ จันทร์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.หนองกุง

45 นาย ภานุพล ปุริสพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.รัตนะ

46 นางสาว เรืองรอง  สกุลสินเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สุขภาพจิต จิตเวช ยาเสพติด

47 นาง รินธิญา ประเสริฐศักด์ิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่ายาง

48 นาง ล่ีเฟิรน์ ดีเป็นธรรม พยาบาล คลืนิกแพทย์วิเชียร 

49 นางสาว วรกมล ค าศรี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

50 นางสาว วัชราภรณ์ หุนตระนี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลนางรอง

51 นาง วิภาวรรณ นิม่เดช พยาบาลวิาีพช านาญการ โรงพยาบาลสามโคก

52 นางสาว ศิริชัย จารุพิทยะ เจ้าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษา มูลนิธเพือ่นพนักงานบริการ

53 นาง ศิริพร ล็อกเก็ตต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.โคกศรีสุพรรณ

54 นางสาว ศิริพร โนนน้อย เจ้าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษา มูลนิธิเพือ่นพนักงานบริการ

55 นางสาว ศิริลักษณ์ อะยังกุล นักจิตวิทยา โรงพยาบาลปากเกร็ด

56 นาย ศุภชัย นวลสุทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

57 นางสาว สนมน้อย มูลสระ นักวิสาธารณสุขช านาญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

58 นาง สาธนี บัวเผ่ือน จพ.สสสช.ช านาญงาน โรงพยาบาลบ้านตาก

59 นางสาว หนูพวง สมพะวัง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู

60 นาย อภิธน ระบ าเพลิง นวก.สาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์

61 นางสาว อรัญญา ค าพึง่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพิชัย

62 อัฐชัย พันธ์กร เจ้าหน้าทีป่ระจ าคลินิก ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

63 นาง อัศราภรณ์ กองทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอุทัย

64 นาง อาภรณ์ ภูมี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

65 นางสาว อารยา นางทะราช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.หนองแวงเรือ

66 นางสาว อ าไพ สุขสอาด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบางกรวย

67 นางสาว อุทัยวรรณ แก้วพิจิตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพึง่ 2

ท่านทีไ่ด้รับการประกาศรายช่ือต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายช่ือ ภายใน 7 วัน 
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