
ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน
1 นางสาว กมลรัตน์ อ า่เพียร พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ ศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
2 นาง กัญญ์พิดา  ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลองครักษ์
3 นาย กัมปนาท รูปขาว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
4 นาง กัลยา สังวาลย์ทอง พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
5 นางสาว เกศิณี วิสุทธิเทพกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญรักษ์แม่ฮ่องสอน
6 นาย แก่นเพชร พรหมศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช่านาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลคลองปาง
7 นางสาว ขวัญธิดา ปิดสาโย นักจิตวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราช ท่าบ่อ
8 นางสาว จิรานุช เตปามูล นักจิตวิทยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
9 นาง จิราพร ศิลาเลิศ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปากเกร็ด
10 นางสาว ณัฏฐิยาภรณ์ ประเสริฐกลาง นักจิตวิทยา โรงพยาบาลมะขาม 
11 นางสาว ดวงมณี นวนนุ่ม พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ สบยช.
12 นาย ธนวรรธน์ เกิดจันทร์ นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
13 นาง ธนัชพร หอเที ยงธรรม นักกิจกรรมบ่าบัด สบยช.
14 นางสาว ธาราพิมพ์วรรณ แววนกยูง พนักงานคุมประพฤติ ศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
15 นาง นวลฉวร คงมณี พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
16 นางสาว นิรดา ศรีษะนาราช พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ สบยช.
17 นางสาว นิรมล จิตต์สุข พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลปราณบุรี
18 นางสาว นิศารัตน์ อินทะเสวก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกรุณา
19 นาย บ่ารุง ดุลยะคง รองผู้อ่านวยการ บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ่ากัด

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เขา้รับการอบรม  (เรียงตามหมวดอักษร)

หลักสูตร การดแูลผู้ป่วยยาเสพตดิทีม่ภีาวะบกพร่องทางมอง (Cognitive impairment)

ระหว่างวันที ่4 - 6 มนีาคม 2563

ณ ห้องประชมุพลเรือตรีนายแพทย์วิทูร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตกึอ านวยการ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

ท่านที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน ถ้าไม่
ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417  



20 นางสาว ประภา มนสมโนธรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
21 นาย พงศ์เดช กิจติราช เจ้าหน้าที ให้ค่าปรึกษา บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ่ากัด
22 นาง พนิดา ทัพทวี ผู้อ่านวยการ บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ่ากัด
23 นางสาว พรจิตต์ ทองบัณฑิต พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรพยาบาลบ้านบึง
24 นางสาว พรพัชร ศิริอินทราทร นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
25 นางสาว พลอยนภัส ปัญญารัตนนุกุล นักจิตวิทยา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
26 นางสาว พอใจ มหาเทพ นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสารภี
27 นาง พัชราภา วาจนสุนทร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครพนม
28 นางสาว พัชรี ทรัพย์พาลี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
29 นาง พันธิตรา สิถิละวรรณ พยาบาลสวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลตระการพืขผล
30 นาย พิสิษฐ์กร โพธิศ์รี นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ โรงพยาบาลหนองฮี
31 นาย พีระพงษ์ เพียรพิทักษ์ เจ้าหน้าที ไห้ค่าปรึกษา บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ่ากัด
32 นางสาว เพ็ญพิรุฬห์ ปิน่คล้าย นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลบางพลี
33 นางสาว ภาวินี อัมพร เจ้าหน้าที บัญชี บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ่ากัด
34 นาย มูฮีมหมัดอิซซุดีน บินอาลี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
35 นางสาว เมธานี ผลอุดม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
36 นาย รุ่งคุณ มีทรัพย์คุณติสุข รองผู้อ่านวยการ บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ่ากัด
37 นาง เรณู สุรสิทธินุสรณ์ พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลบ้านตาก
38 นาง ลัดดาวัลย์ ธีรภาพชัยศรี พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลบางเลน
39 นางสาว วนิดา ตันพงษ์ พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
40 นางสาว วราภรณ์ บุญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
41 นาย วัชระ พรหมฉวี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกะเปอร์
42 นางสาว ศิริพร ยาวิราช พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
43 นางสาว สุปรียา สาธารณะ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
44 นางสาว อนุธิดา พลแสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
45 นางสาว อุดมลักษณ์ เนื องแสง พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลบางพลี


