
ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน
1 นางสาว กนกวรรณ จ าปาวัน พยาบาลวิชาชีพ ผู้ปุวยนอก
2 นางสาว กานติมา เสมอว่ม พยาบาลวิชาชีพปฏบิัติการ สถาบันกลัยาราชนครินทร์
3 นางสาว กามลิะ มะลี ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ร.พ.วชิระภเูกต็
4 นาย กจิจา ประกอบกจิ เจ้าหน้าทีไ่หค้ าปรึกษา บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
5 นางสาว กติิยา กดุกงุ นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ เรือนจ ากลางขอนแกน่
6 นาย แกน่เพชร พรหมศิริ เจา้พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปาง
7 นางสาว จงรักษ์ หมายดี นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าหลวง
8 นางสาว จารวี วัฒนะวงศ์กลู นักจิตวิทยา โรงพยาบาลฟากท่า
9 นาง จิณหน์ิภา สร้างช้าง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลปากคาด
10 นาง จิราพร ศิลาเลิศ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปากเกร็ด
11 นางสาว จุฑามาศ ปัน้จั่น นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
12 นาย ไชยวัฒน์ องิไธสง พยาบาลวิชาชีพปฏบิัติการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเเละเยาวชนชายบ้านมทุิตา
13 นางสาว ดวงกมล เครือรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอกกราย
14 นาง ทองพูน  ชาบุญมี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
15 นางสาว ทิพวรรณ คิตเสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลโซ่พิสัย
16 ร.ท.หญงิ ธนภรณ์ จันทร์พานิชยกลุ หวัหน้าฝุายส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
17 จ่าอากาศเอก ธรรมสาร อนันต์สลุง เจา้หนา้ที่บ าบดัผู้ติดยาเสพติด ระดับ 5 ศูนยฟ์ื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบนิ 4 กองทพัอากาศ

18 นาง ธัญชนก สุวรรณรงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านหนองค้อ
19 นางสาว ธัญญาภรณ์ ล าลอง นักจิตวิทยา โรงพยาบาลค าตากล้า
20 นางสาว ธิดาพร อิ่นค า นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลแมส่รวย
21 นางสาว นฤมล ยอดด าเนิน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
22 นางสาว นิศารัตน์ เอี่ยมชาญบรรจง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลบ้านโปุง
23 นาง นุษรา เทียมศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลวังน้ าเย็น
24 นาง เนตรนิภา จันตระกลูชัย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอู่ทอง
25 นางสาว บวรลักษณ์ บุญกรุงทอง เภสัชกร สบยช. 
26 นาย บ ารุง ดุลยะคง รองผู้อ านวยการ บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
27 นางสาว ปรียานุช บุญกล่ัน นักวิชาการสาธารสุข ร.พ.สต.บ้านบึงตาต้า
28 นาย พงษ์ศักด์ิ ปัญญา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลแมส่าย
29 นาง พนิดา ทัพทวี ผู้อ านวยการ บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
30 นางสาว พรทิพย์ ดันมแีกว้ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
31 นางสาว พรรณธิภา มาเนตร นักจิตวิทยาปฏบิัติการ โรงพยายาลลับแล
32 นาง พัฒนา นามพุทธา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาลชุมชน รพ.เลย
33 นาง พันธิตรา สิถิละวรรณ พยาบาลสวิชาชีพช านาญการ รพ.ตระการพืขผล จ.อบุลราชธานี

หลกัสตูร การบ าบัดฟ้ืนฟูรูปแบบการสร้างแรงจงูใจในผู้ป่วยยาเสพตดิ

ประกาศรายชื่อผู้สทิธิ์เขา้รับการอบรม  (เรียงตามหมวดอักษร)

ระหว่างวันที ่5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชมุ 9 ชั้น 5 ตกึอ านวยการ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

ท่านที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน ถ้า
ไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417  



34 นางสาว พิชาภรณ์ กอ้นแกว้ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
35 นางสาว พิมพ์สฐิดา วรรณโคตร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสิรินธร
36 นาย พีระพงษ์ เพียรพิทักษ์ เจ้าหน้าทีไ่หค้ าปรึกษา บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
37 นางสาว ภารตรี หาญชนะชัย นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพุทธโสธร
38 นางสาว ภาวินี อมัพร เจ้าหน้าทีบ่ัญชี บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
39 นาย มนัส ธีระรังสิกลุ เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลบางเลน
40 นางสาว มณัฑนา ศรีภมูี นักจิตวิทยา โรงพยาบาลบ้านมว่ง
41 นางสาว มิ่งขวัญ จรูญแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
42 นางสาว รวงข้าว ขวัญนาค นักจิตวิทยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
43 นาย รุ่งคุณ มทีรัพย์คุณติสุข รองผู้อ านวยการ บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
44 นาง วราภรณ์ เพ็งพุด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
45 นางสาว วรายุภสัร์ เพียรทองสงฆ์ นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลบางละมงุ
46 นาง วริญญาภรณ์ แสงโสมสุวิมล พยาบาลวิชาชีพพยาบาล โรงพยาบาลระนอง
47 นาย วัชระ พรหมฉวี พยาบาลวิชาชีพ งานใหค้ าปรึกษา/ยาเสพติด  
48 นางสาว วาสนา แจ่มอมัพร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
49 ร.อ.หญงิ วิริยา สงเคราะห์ นายทหารพยาบาล รพ.กองบนิ บน.56 รพ.กองบิน บน.56
50 นางสาว วิรุฬรัตน์ สีหล่ิง พยาบาลวิชาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลโคกเจริญ
51 นาง ศิริพร ล็อกเกต็ต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
52 ร้อยเอกหญงิ สุขฤทัย ตันสงวน พยาบาลวิชาชีพปฏบิัติการ ศบส.29 ช่วง นุชเนตร
53 นาง สุชาดา มว่งลี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีธัญญา
54 พันจ่าอากาศเอก สุนทร ศุภสาร เจ้าหน้าทีบ่ าบัดศูนย์ฟืน้ฟู ศูนยฟ์ื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส าหรับเยาวชน กองทพัอากาศ

55 นางสาว สุภาวดี พิสัยพันธุ์ พยาบาลวิชาชี โรงพยาบาลหนองคาย
56 นางสาว สุรางคนา อยู่ปาน พยาบาลวิชาชีพปฏบิัติการ สถาบันกลัยาณ์ราชนครินทร์
57 นาย สุวรรณ์ สมเทพ เจ้าหน้าทีไ่หค้ าปรึกษา บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
58 นาย เสกสรร อารีศรีสม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนยอ์ านวยการปอูงกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวัดอา่งทอง

59 นาย เสรี โต๊ะเด็น นักวิชาการสาธารณช านาญการ รพ.สต.นาสีทอง  สสอ.รัตภมูิ
60 นาย อธิฏฐ์ รุ่งเรืองฤทธิ์ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลวิเชียรบุรี


