
ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน
1 นางสาว กรรวี แกว้มณี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ฯ
2 นาย กมัปนาท รูปขาว นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
3 นาง กติติมา ชื่นจิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลกยุบุรี
4 นาย กติิกร พรมา พยาบาลวิชาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 นางสาว กรีติยาศ์ นันทะโย นักจิตวิทยา โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกยีรติ
6 นาย แกน่เพชร พรหมศิริ เจ้าพนกังานสาธารณสุขช านาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปาง
7 นางสาว จันทกานต์ แจ่มใส พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบางละมุง
8 นาย จีระเดช งามสีสรรค์ นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลบางละมุง
9 นาย ชัชวาลย์ ยิม้ภาพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาลหนองมะโมง
10 นาย ชุติไกร ตันติชัยวนิช นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองมว่ง
11 นางสาว ทิชา แกว้กนัใจ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
12 ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต กลุภาอนนท์ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลปากเกร็ด
13 นางสาว ธัญชนก ลีธีระ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 นาง นพรัตน์ พรมจาด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15 นางสาว นภาพร จันทร์รุ่งแสง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอทุศิ
16 นาย นิทัศน์ นาประทุม เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
17 นางสาว นิศารัตน์ อนิทะเสวก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บา้นกรุณา
18 นางสาว นิสารัตน์ ปานนาค นักจิตวิทยา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
19 นาง เนตรนิภา จันตระกลูชัย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอู่ทอง
20 นาย ฐากร สนิทวงศ์ ณ อยธุยา เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
21 นางสาว ปทิตตา พัฒนกลุ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข52 สามเสนนอก
22 นาย ประเจตน์ วิจารณ์ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ศูนย์ชุมชนบ าบัด เรือนจ ากลางนครปฐม
23 นาง ปุณญาดา ชยากรคุณภัทร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
24 วา่ที่ ร.ต.หญิง ฝนมณีวรรณ ไชยสุวรรณ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลสีค้ิว
25 นาง พนิดา ทัพทวี ผู้อ านวยการ บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
26 นาง พัชรินทร์ ภาคกลุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบางคล้า 
27 นางสาว พัชรี พิลาวงษ์ พี่เล้ียงผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูฯ ลาดหลุมแกว้
28 นาย พงศ์เดช กจิติราช เจ้าหน้าที่ไห้ค าปรึกษา บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
29 นางสาว เพ็ญพิรุฬห์ ปิ่นคล้าย นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลบางพลี
30 นางสาว ภัทรวดี ศิษฏิวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วฯ
31 นาย มาฆะ เวตติวงษ์ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลสมุทรปราการ
32 นางสาว เมธานี  ผลอดุม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
33 นาย รุ่งคุณ มีทรัพย์คุณติสุข รองผู้อ านวยการ บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากดั
34 นางสาว ลดาวัลย์ ขานคุปต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลห้วยคต

ประกาศรายชื่อผู้สทิธิเ์ขา้รับการอบรม  (เรียงตามหมวดอักษร)

หลกัสตูร การบ าบัดผู้ป่วยยาและสารเสพตดิดว้ยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤตกิรรม (CBT) Level I

ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2563

ณ ห้องประชมุ 9 ชั้น 5 ตกึอ านวยการ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

ท่านที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ 
ภายใน 7 วัน เพื่อรับหนังสือตอบรับเข้ารับการอบรม หากไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ 

โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417  



35 นาง ลัดดาวัลย์ ธีรภาพชัยศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบางเลน
36 นาย วัชระ พรหมฉวี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกะเปอร์
37 นางสาว วิลาวรรณ ประสพบุญ พยาบาลเทคนิคช านาญงาน สบยช.
38 นาง ศิริพร ล็อกเกต็ต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
40 นางสาว สลิลทิพย์ มาตรา นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
41 นางสาว สิรินดา แข่เจริญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
42 นาง สุกญัญา กะแตเซ็ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม
43 นาง สุภาณี เรรุราช พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองแค
44 นาง สุภาวดี นายาว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์ฟื้นฟูฯ ลาดหลุมแกว้
45 นาย อดิศร รักสกลุ พยาบาลวิชาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
46 นาง อจัรา แกว้กริิยา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ สบยช.
47 นาง เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร นักวิชาการศึกษา สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ










































