
รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชมุวิชาการยาเสพตดิแห่งชาต ิครั้งที ่21 ปี 2563
วันที ่22-24 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องแกรนดไ์ดมอนบอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมอืงทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กรุงเทพ

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง เลขที่ใบอนุญำต(พยำบำล) หน่วยงำน

1 นำงสำว เกศรำ สุขทรัพย์สิน นักสังคมสงเครำะห์ คลินิกบ ำบัดยำเสพติด2ลำดพร้ำว

2 นำย เกรียงไกร จุ่นเจริญ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำรพิเศษ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข46 

3 นำง กฤตยำภรณ์ จันทรำ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 20 บมจ.ธนำคำรนครหลวงไมย

4 นำง กัลยำ อร่ำมศรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 3.3404E+12 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 41 คลองเตย

5 นำงสำว กีรติกำนต์ ล ำดับวงศ์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข31

6 นำย คงสม เชิดชูธรรม นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข53

7 นำย จักรำธร สิงหำทอ นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร ส ำนักงำนปอ้งกันและบ ำบดักำรติดยำเสพติด ส ำนักอนำมัย

8 นำง จำมร เมี้ยนละม้ำย พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร 4611076706 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข43มีนบุรี

9 นำง จิรำภรณ์ ศิริอมรสุข พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4511001102 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข23 ส่ีพระยำ 

10 นำง จิรกุล อภิสิทธิรัตนำกร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4511049720 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 31

11 นำงสำว จุฑำรัตน์ แคล่วคล่อง นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข51วัดไผ่ตัน

12 นำงสำว จุฑำวลี เล็กเชำวน์ไว นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ส ำนักงำนปอ้งกันและบ ำบดักำรติดยำเสพติด ส ำนักอนำมัย

13 นำง ฉัตรประไพ จันทร์สว่ำง นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข11ประดิพัทธ์

14 นำงสำว ชนิดำ  รัตนวิจิตร นักวิชำกำรสถิติปฏิบัติกำร ส ำนักงำนปอ้งกันและบ ำบดักำรติดยำเสพติด  ส ำนักอนำมัย  

15 นำงสำว ชลิตำ เจริญปัดถวี นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม 

16 นำงสำว ณัฐปภัสร์ ธัญญ์สิริธนำกร นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำรพิเศษ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข61 สังวำลย์ ทัสนำรมย์

17 นำย ดรณ์ ศรศิลป์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข64 คลองสำมวำ

18 นำงสำว ดำรำรัตน์ ชัดไพบูลย์ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 32 มำริษ ตินตมุสิก 

19 นำง ทวีทรัพย์ นิลคง นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 59 ทุง่ครุ
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20 นำง ทิพย์วรรณ  ศิริพันธุ์ นักสังคมสงเครำะห์ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 9 ประชำธิปไตย

21 นำงสำว ธนพรพรรณ เลิศลีลำวงศ์ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 4 ดินแดง

22 นำงสำว แน่งน้อย โรจนประดิษฐ นักจิตวิทยำช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข4ดินแดง

23 นำงสำว นงนภัส แจ่มศิลำ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข13 ไมตรีวำนิช 

24 นำงสำว นภำพร จันทร์รุ่งแสง นังสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข48นำควัชระอุทิศ

25 นำงสำว นวลพร ยังรอต นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร 0200 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์

26 นำงสำว นิตยำ บุญหนัก นักจิตวิทยำช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 3 บำงซ่ือ

27 นำง นุกูล ฤทธิเดช นักจิตวิทยำช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 21 วัดธำตุทอง

28 นำงสำว เบญจมำศ ทองคง นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร ส ำนักงำนป้องกันและบ ำบัดกำรติดยำเสพติด

29 นำง ปัณณพร เจียรวรชัย นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 21 วัดธำตุทอง

30 นำงสำว ปนัสยำ ชะเอม นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนป้องกันและบ ำบัดกำรติดยำเสพติด

31 นำง ประสมศรี พงศ์สมบัติวัฒนำ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 26 เจ้ำคุณพระประยุรวงศ์

32 นำงสำว ปัฐพร ตุกชูแสง นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร ส ำนักงำนปอ้งกันและบ ำบดักำรติดยำเสพติด ส ำนักอนำมัย 

33 นำงสำว ปัฐมำภรณ์ ธรรมสรศักด์ิ นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร - ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 67 ทวีวัฒนำ

34 นำง ปัทมำ ชื่นค้ำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4511001375 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข40บำงแคส ำนักอนำมัย

35 นำงสำว ปิยะนุช ดวงกำงใต้ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร 1009 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 35 หัวหมำก ส ำนักอนำมัย 

36 นำงสำว เพ็ญนภำ เอี่ยมทวีเจริญ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 18 มงคล วอน วังตำล

37 นำงสำว พจวรรณ ด่ำนชัย นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 17 ประชำนิเวศน์

38 นำงสำว พยุง ลำวิณห์ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำรพิเศษลงทะเบียน1861 ส ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร

39 นำงสำว พรพิมล พลำยน้อย นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 30 วัดเจ้ำอำม

40 นำง พัชรำภำ มงคลวรผล นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข19วงศ์สว่ำง
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41 นำงสำว พิมพ์ขวัญ พันธุมำศ นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 7 

42 นำงสำว พิมพ์พิชชำ ฝนทองมงคล นักสังคมสงเครำะห์ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 28 กรุงธนบุรี 

43 นำงสำว พิรดำ ฮัดซัน ผู้ช่วยนักสังคมสงเครำะห์ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 45 ร่มเกล้ำ ลำดกระบัง

44 นำง ภคพร บุศย์ประจง นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข40บำงแค 

45 นำย ภำณุวัฒน์ หำทรัพย์ นักวิชำกำรสถิติช ำนำญกำร ส ำนักงำนป้องกันและบ ำบัดกำรติดยำเสพติด ส ำนักอนำมัย  

46 นำงสำว เมทินี ไตรพิพัฒน์ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 37 ประสงค์-สุดสำคร ตู้จินดำ 

47 นำง มลฑำ ชื่นชอบ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 64 คลองสำม  

48 นำงสำว มัสสุรีย์ ยะภำ นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 41 คลองเตย

49 นำงสำว เรณุกำ ทัพเวช นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสึข 23 ส่ีพระยำ

50 นำย รณรงค์ จงมีไชย นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร 1316 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 10 สุขุมวิท

51 นำงสำว รสยำ ยุวพรพำณิชย์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4511046574 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 36 บุคคโล

52 นำงสำว รัชนีกร ซัวเกษม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4611096821 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 39 รำษฎร์บูรณะ

53 นำงสำว รัตนำวรรณ ตันกุระ นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข12 จันทร์เทีย่ง เนตรวิเศษ

54 นำง โลน่ำ ปักเกโส นักสังคมสงเครำะห์ชำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข19

55 นำงสำว วนิดำ ไคลคลำ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 55 เตชะสัมพันธ์

56 นำย วรำ ยุทธ เกตุ ประดิษฐ นักสังคมสงเครำะห์  ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 57 บุญเรือง ล ำเลิศ

57 นำง ศศะพินทุ์ กันกำ นักสังคมสงเครำะห์ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 1 สะพำนมอญ

58 นำงสำว ศศิวิมล จุลศักด์ิ นักจิตวิทยำช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข9ประชำธิปไตย

59 นำงสำว ศิริพร ศรีทอง พยำบำลวิชำชีพ 6111283187 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 22 วัดปำกบ่อ

60 นำงสำว ศิริลักษณ์ มุ่งธัญญำ นักสังคมสงเครำะห์ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 29

61 นำง เสำวนีย์ อุ่นเสมำธรรม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 4511024104 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 22 วัดปำกบ่อ
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62 นำย สมชำย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันและบ ำบัดกำรติดนำเสพติด ส ำนักงำนป้องกันและบ ำบัดกำรติดยำเสพติด

63 นำง สมพร มณีสุวรรณ นักสังคมสงเครำะห์ 0322 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 49 วัดชัยพฤกษมำลำ

64 นำย สันติ จันทร เสนำ วงค์ นักจิตวิทยำช ำนำญกำร  ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข29ช่วงนุช เนตร  

65 นำง สำยฝน เลิศวำสนำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 4511056601 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข48นำควัชระอุทิศ

66 นำง สำยรุ้ง โกวิทคณิต นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข39 รำษฎร์บูรณะ 

67 นำง สำล่ี ตัณโสภำลักษณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 4511049714 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข48นำควัชระอุทิศ

68 นำง สิริทัย จำรุพูนผล นำยแพทย์เชี่ยวชำญ(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข23ส่ีพระยำ

69 นำง สุกัญญำ เจริญสุข พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4511025080 ศูนย์บริกำสำธำรณสุข3 

70 นำง สุกัญญำ กะแตเซ็ง นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข50 บึงกุ่ม

71 นำง สุภำพร แก้วคูณ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4511031034 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 4 ดินแดง

72 นำง สุรีย์รัตน์ ตำลำนนท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 4511001703 คลินิกบ ำบัดยำเสพติด ศูนย์ฯ 21 วัดธำตุทอง

73 นำงสำว สุอัยดำ เดชเลย์ นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง

74 นำงสำว หทัยลักษณ์ อินทร์ปัน้ นักสังคมสงเครำะห์ปฎิบัติกำร ส ำนักงำนป้องกันและบ ำบัดกำรติดยำเสพติด ส ำนักอนำมัย 

75 นำงสำว แอน ทองค ำ นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร 0172 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข25ห้วยขวำง

76 นำง อนิสรำ ชูเดช พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 4511054852 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 5 จุฬำลงกรณ์

77 นำงสำว อนุตตรำ อนุเรือง นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม

78 นำงสำว อภิษฐำ พละศึก นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร ส ำนักงำนป้องกันและบ ำบัดกำรติดยำเสพติด

79 นำงสำว อมรรัตน์ อุตรชน นักจิตวิทยำปฏิบัติกำร ส ำนักงำนป้องกันและบ ำบัดกำรติดยำเสพติด ส ำนักอนำมัย 

80 นำง อรทัย สกุลนำค พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4511032411 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข9

81 นำง อังคณำ อธิปัญจพงษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4511057102 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข24บำงเขน

82 นำง อัญชลี เสกตระกูล นักสังคมสงเครำะห์ช ำนำญกำร ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 34 โพธิศ์รี



รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชมุวิชาการยาเสพตดิแห่งชาต ิครั้งที ่21 ปี 2563
วันที ่22-24 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องแกรนดไ์ดมอนบอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมอืงทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กรุงเทพ

83 นำง อุบลรัตน์ พรหมมำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 5211101432 ส ำนักงำนป้องกันและบ ำบัดกำรติดยำเสพติด


