
ล าดับ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน
1 นางสาว กนกพร ศรีรักษา นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองบอน
2 นาย กัมปนาท รูปขาว นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบรูณ์
3 นางสาว กานดา กวีระพฒันา พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ สบยช.
4 นาย แก่นเพชร พรหมศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปาง
5 นางสาว จริยา เวียงนนท์ พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ ส านักงานปอ้งกันและบ าบดัการติดยาเสพติด อนามัย
6 นางสาว จันทกานต์ แจ่มใส พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางละมุง
7 นางสาว จุฑามาศ เรืองศิลป์ นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสันทราย
8 นางสาว จุฑารัตน์ แคล่วคล่อง นักสังคมสงเคราะหป์ฏบิติัการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน
9 นางสาว ชฎากาญจน์ ชาลีรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบรีุ
10 นางสาว ชมพนูุช พนูศรี นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารรสุขอ าเภอศรีราชา
11 นาย ชัชชัย โพธิเ์จริญ ผู้อ านวยการสถานฟื้นฟฯู สถานฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบา้นบญุฤทธิ์
12 นางสาว ชัชฎาภรณ์ อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลกะเปอร์
13 พนัจ่าอากาศเอก ชาญณรงค์ มงคลดี เจ้าหน้าที่บ าบดัฟื้นฟ ู ศูนยฟ์ื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส าหรับเยาวชน กองทัพอากาศ

14 นางสาว ณัจยา เกียรติเกษม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมะขาม
15 นางสาว ณิชชา ความคุ้นเคย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังน้อย
16 นางสาว ณิฌานันท ์ สุคนธมาลี นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางบวัทอง
17 นาย ดิษยพงศ์
 รีรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ฟา้หลวง
18 นางสาว เตชินี ฉัตรพชิัย พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ โรงพยาบาลกะเปอร์
19 นางสาว ทพิวรรณ คิตเสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลโซ่พสัิย
20 เรืออากาศเอก ธณกร พึ่งพมิาย นายทหารสุขาภบิาล โรงพยาบาลกองบนิ กองบนิ 4
21 นาย ธนะรัชต์ นามผลดี หวัหน้างานพฒันาระบบบริการฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
22 นางสาว ธัญญาภรณ์ ล าลอง นักจิตวิทยา โรงพยาบาลค าตากล้า
23 นาย ธีรนาถ บญุญาธิการ พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
24 ว่าที่ร.ต.หญิง นภสัญาณ์ สังวาลย์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นปากแพรก
25 นาย นาวีน บตุรค าชิต นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลภกูระดึง
26 นางสาว เบญจมาศ ล่ิมล้ี พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ โรงพยาบาลบางละมุง
27 นางสาว ปณิชา รุ่งอรุณสุนทร นักจิตวิทยา สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
28 นางสาว ปนัดดา คงปญัญา นักจิตวิทยาปฏบิติัการ ส านักงานปอ้งกันและบ าบดัการติดยาเสพติด อนามัย
29 นาง ปองกานต์ ฤทธิภ์ู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพรเจริญ
30 นาง ปณัพร ทองตะนุนาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมโนรมย์
31 นางสาว ปณุรดา ชัยนรินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองน้ าแดง 
32 นาย พงษ์พนัธ์  วงศ์กาฬสินธุ์ พยาบาลวิชาชีพ  ฺโรงพยาบาลค่ายกฤษ ณ์สี วะรา
33 นางสาว พรจันทร์ เกษี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมะขาม
34 นางสาว พชิญา วินา พนักงานบริการ โรงพยาบาลปลวกแดง
35 นางสาว พมิพร เงินค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบอ่วิน
36 ว่าที่ร.ต. พทุธิพงษ์ เทโว นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองค้อ
37 นางสาว พทุปราณี ยุน้องอาจ นักสังคมสงเคราะหช์ านาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
38 นางสาว มัณฑนา ศรีภมูี นักจิตวิทยา โรงพยาบาลบา้นม่วง

ประกาศรายชือ่ผู้สิทธิเ์ข้ารับการอบรม  (เรียงตามหมวดอักษร)

หลักสูตร การคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพ่ือการบ าบดัและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : SBIRT) รุน่ 1

ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

ณ หอ้งประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทรู แสงสิงแก้ว ชัน้ 5 ตึกอ านวยการ สถาบนับ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแหง่ชาติบรมราชชนนี

ท่านที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน ถ้าไม่ยืนยันจะถือ
ว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417  



39 นางสาว เมธานี ผลอุดม พยาบาลวิชาชีพ รพ.พยาบาลสถานพระบารมี
40 นาย ยิง่ยศ เทศหร่ิง พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง
41 เรืออากาศเอกหญิง รุ่งรวี ศรีอินทร์ นายทหารพยาบาล โรงพยาบาลกองบนิ กองบนิ 4
42 นางสาว ลดาวัลย์ ขานคุปต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลหว้ยคต
43 นางสาว ละอองดาว มากศรี นักจิตวิทยา โรงยาบาลวชิระภเูก็ต
44 นางสาว วรพรรณี พสิิษฐพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสขจังหวัดสกลนคร
45 นาย วัชระ พรหมฉวี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกะเปอร์
46 นางสาว วีระวรรณ แสนจ าหน่าย พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ สบยช.
47 นางสาว ศิริรัตน์ ม้าจีน นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีราชา
48 ร้อยตรี เศกสิทธิ์ เพช็รพนิิจ นายทหารเวชกรรมปอ้งกัน โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง
49 นาย สุเทพ เขม้นจันทร์ เจา้หนา้ที่ใหค้ าปรึกษาและดูแลสมาชกิ สถานฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบา้นบญุฤทธิ์
50 นางสาว สุธารดี รักพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณอ าเภอเมืองนครนายก
51 นางสาว สุภาวี บวัผัน พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ สบยช.
52 นางสาว สุรีพร ตาจันทะฟ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเขาค้อ
53 นาง สุวิมล เกิดอินทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลลานสัก
54 นาย แสงชัย โกดแก้ว เจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมูลงานยาเสพติด โรงพยาบาลแม่ฟา้หลวง
55 นาวาโทหญิง แสงดาว การุณยวนิช พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
56 นางสาว อภญิญา พรมพยอม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สบยช.
57 นาย อภวิัฒน์ ทองดีนอก เจ้าพนักงานราชทณัฑ์ปฎบิติังาน เรือนจ ากลางนครปฐม
58 นาง อรอนงค์ ดีพนัธุ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลโพธาราม
59 นางสาว อันธิกา อ่ าคิด นักจิตวิทยา โรงพยาบาลบางใหญ่


