
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน

1 นางสาว กนกวรรณ อรรคนันท์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธานี

2 นาง กรรณิกา ภิงคะสาร พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเอราวณั

3 นางสาว ชลิดา เจริญปัดถวี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม

4 นาย ชัชวาลย์ ยิ้มภาพันธุ์ พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลหนองมะโมง

5 นาย ชุติไกร ตันติชัยวนิช นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองม่วง

6 นางสาว ญาณี รัตนวนั พนักงานช่วยสาธารณสุขด้านจิตวทิยา ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 

7 นางสาว ณชญา จีนค าตุ้ย พนักงานทัว่ไป เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

8 นางสาว ดวงกมล เครือรัตน์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอกกราย

9 พันจ่าอากาศเอก แทนไท วฒิุรัญญกูล เจ้าหน้าทีบ่ าบัดศูนย์ฟืน้ฟู ศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ กองทัพอากาศ

10 วา่ทีร้่อยตรี ธนกฤต กุลภาอนนท์ นักจิตวทิยา โรงพยาบาลปากเกร็ด

11 นาวาอากาศโทหญิง ธญัรัศม์ ทองสุข หัวหน้าศูนย์ฟืน้ฟูฯ ศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ กองทัพอากาศ

12 นางสาว ธดิาพร อิ่นค า นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่สรวย

13 นาง นวลฉวร คงมณี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี

14 นาย นิทัศน์ นาประทุม เจ้าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษา บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากัด

15 นาง เนตรนิภา จันตระกูลชัย พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลอู่ทอง

16 นาย บ ารุง ดุลยะคง รองผู้อ านวยการ บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากัด

17 นาย ประเจตน์ วจิารณ์ นักทัณฑวทิยาปฏิบัติการ ศูนย์ชุมชนบ าบัด  เรือนจ ากลางนครปฐม

18 ร.ต.หญิง ประไพพรรณ ดาราวลี นายทหารเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักด์ิ

19 นางสาว ปรียานุช บุญกล่ัน นักวชิาการสาธารสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบึงตาต้า

20 นางสาว ปุญชรัสมิ์ จันทร์วงศ์ นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบ่อพลอย

21 นาง พนิดา ทัพทวี ผู้อ านวยการ บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากัด

22 นางสาว พัทธธ์รีา แจ้งจันทร์ นักจิตวทิยา โรงพยาบาลพุทธมณฑล

23 นางสาว พัทธยา สีธสิงค์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สบยช.

24 นาย พิสิษฐ์กร โพธิ์ศรี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลหนองฮี

25 นาย พีระพงษ์ เพียรพิทักษ์ เจ้าหน้าทีไ่ห้ค าปรึกษา บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากัด

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการอบรม  (เรียงตามหมวดอักษร)

หลักสูตร การคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพ่ือการบ าบัดและส่งต่อ

ระหว่างวันที ่29 - 31 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทูร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอ านวยการ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : SBIRT) รุ่น 2

ท่านที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน ถ้าไม่ยืนยันจะ
ถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417  



26 นาย พีระพล เหง้าแก้ว นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลปลวกแดง

27 นาย พุฒินันท์ บุญกล่ัน พนักงานบริการ โรงพยาบาลปลวกแดง

28 นาย ภาคภูมิ แพ่งไฉน นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

29 นางสาว ภาวนิี อัมพร เจ้าหน้าทีบ่ัญชี บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากัด

30 นาย มนัส ธรีะรังสิกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลบางเลน

31 นางสาว มัสสุรีย์ ยะภา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย

32 นางสาว ระณินตรา ระณีเนตร พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลบางละมุง

33 นาย รัชต์กนกพัชร์ ประศรีระเก นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลล าลูกกา

34 นาย รุ่งคุณ มีทรัพย์คุณติสุข รองผู้อ านวยการ บริษัท บ้านเพียรพิทักษ์ จ ากัด

35 นางสาว ลลิตา แก้วนา พนักงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์ ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด 

36 นางสาว วรรณภา สะดีวงศ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส าโรง

37 นาง วลิาสินี ดุษฎีเสนีย์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอัมพวา

38 นางสาว ศศิภา พิมพารักษ์ นักจิตวทิยาคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

39 นางสาว ศิรินภา ขอนทอง นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลกงไกรลาศ

40 นางสาว ศิโรรัตน์ สมบัติ นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์

41 นางสาว ษมาศม คุปต์กาญจนากุล นักจิตวทิยา โรงพยาบาลแปลงยาว

42 นาย สหรัฐ น้อยวงศ์ นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองเสือ

43 นางสาว ส าเนียง จันทร์รุ่งเรือง พยาบาลเทคนิคช านาญงาน โรงพยาบาลหนองเสือ

44 นางสาว สิริพัชร์ ศุภากรสิริสรณ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลปากช่องนานา

45 พันจ่าอากาศเอก สุนทร ศุภสาร เจ้าหน้าทีบ่ าบัดศูนย์ฟืน้ฟู ศูนย์ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ กองทัพอากาศ

46 นางสาว สุนิสา ศรีประจันทร์ พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

47 นางสาว สุวจันา คงคล้าย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข16 ลุมพินี

48 นาง แสงเดือน เศษฐสมบัติ พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา

49 นางสาว โสภิดา วเิชียรโชติ แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองค้อ

50 นาย อนุกิตติ ค าเพราะ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สบยช.

51 นาง อัจฉรา พุม่แก้ว พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางละมุง


