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  ณ ห้องแกรนดไ์ดมอนบอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมอืงทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง เลขที่ใบอนุญำต(พยำบำล) หน่วยงำน

1 แพทย์หญิง เกวลิน จิรวิทยำภรณ์ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร โรงพยำบำลตำกสิน

2 ร.ต. เกื้อพิศุทธิ์ ประพรหม นักจิตวิทยำ จค.744 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

3 เรืออำกำศเอกหญิง กติกำ กมลรัตนะสมบัติ นวก.กวก.พอ. 5311216256 กองวิทยำกำร กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

4 นำงสำว กนกลักษ์ ซองกิ่ง นักจิตวิทยำคลินิกปฎิบัติกำร โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี

5 พ.ต.หญิง กรรณิกำร์ เหวัน หัวหน้ำหอผู้ป่วยจิตเวชหญิง 15/1

6 พ.อ.ต. กฤษฎำ อำษำรำช พยำบำล 5812256916 กองเวชศำสตร์ป้องกันกรมแพทย์ทหำรอำกำศ

7 นำงสำว กิ่งกำญจน์ วงศ์ทอง เจ้ำพนักงำนธุรกำร โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี

8 นำยแพทย์ กิตติพงศ์ แซ่เล้ำ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร โรงพยำบำลตำกสิน

9 น.อ.หญิง คมคำย กรีพำนิช ประจ ำพอ. 4611108719 กวป.พอ.

10 พันจ่ำอำกำศเอก เจนภพ ตำมสัตย์ เจ้ำหน้ำทีบ่ ำบัดฟืน้ฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด5612246047 กองเวชศำสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

11 นำง จันทนำ เจริญสุวรรณ นักจิตวิทยำ โรงพยำบำลสงฆ์

12 เรืออำกำศเอกหญิง จำรุเนตร เลิศศรีสุวัฒนำ พยำบำลห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์5611243178 โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช

13 นำวำอำกำศเอกหญิง จ ำรูญ ฉลำดคิด ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กองทัพอำกำศ 4511060395 ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กองทัพอำกำศ

14 นำงสำว จิตรำ สดสะอำด นักสังคมสงเครำะห์ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

15 พ.อ.อ. จิรวัฒน์ โบสิทธิพิเชฎฐ์ ท ำหน้ำที ่นำยทหำรบ ำบัดยำเสพติด 5211176171 กองเวชศำสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

16 นำงสำว จิรำลักษณ์ ศิลปสำย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4311154071 สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม

17 นำย จีระเดช พรมบุ เจ้ำหน้ำทีพ่ยำบำล 5312219513 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ พร.

18 น.ท.หญิง ไฉไล อยู่นุช ประจ ำกรมแพทย์ทหำรอำกำศ 11614 กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

19 พ.ท.หญิง ชญำณ์พิมพ์ อุดงำม หน.เทคโนโลยีสำรสนเทศ กสพร.กห. 4511173880 สพร.กห.
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20 เรืออำกำศเอกหญิง ชนิกำ เสนำงค์นำรถ นำยทหำรพยำบำลแผนกอนำมัยกองเวชศำสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหำรอำกำศ5311219477 กองเวชศำสตร์ป้องกันกรมแพทย์ทหำรอำกำศ

21 น.ต.หญิง ชมพู วิพุธำนุพงษ์ พยำบำล 5211209702 กองทัพอำกำศ

22 เรืออำกำศเอกหญิง ชวนพิศ โภคทรัพย์ นำยทหำรส่งเสริมสุขภำพ แผนกส่งเสริมสุขภำพ กองเวชศำสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหำรอำกำศ5311216269 กองเวชศำสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

23 น.ท.หญิง ช่อแก้ว หำญวิชำ ประจ ำ พอ. 4511061000 กองเวชศำสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

24 พันจ่ำอำกำศเอก ชำญณรงค์ มงคลดี เจ้ำหน้ำทีบ่ ำบัดและฟืน้ฟูผู้ติดยำเสพติด 5712255297 ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดส ำหรับเยำวชนกองทพัอำกำศ

25 สิบต ำรวจตรี ชิโณรส สุรำงครัตน์ ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด รพ.ตร. โรงพยำบำลต ำรวจ

26 นำงสำว ชื่นจิตร แก้วฉย พยำบำลเวชศำตร์กำรบิน 4511007738 สถำบันเวชศำตร์กำรบินกองทัพอำกำศ

27 นำย ชุติมันต์ เสมำพิทักษ์ จนท.บริกำรสุขภำพ ฝบส.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.5312221091 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ

28 พันจ่ำอำกำศเอก ฐำกร เลียงครุธ เจ้ำหน้ำทีบ่ ำบัดรักษำและฟืน้ฟูผู้ติดยำเสพติด ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดส ำหรับเยำวชน กองทพัอำกำศ

29 พ.อ.อ. ณรงค์ชัย ธรรมกิจจำ เจ้ำหน้ำทีสั่นทัดงำนแผนกกำรพยำบำลสร้ำงเสริมสุขภำพ กพย.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.5112203775 โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช

30 พ.ท.หญิง ณัฐพร รัตนำจำรย์ พยำบำล 4511021105 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

31 เรือตรีหญิง ทวิภัค หำญค ำภำ พยำบำลวิชำชีพ 5011183498 โรงพยำบำลสมเด็จพระปิน่เกล้ำ

32 นำวำอำกำศตรีหญิง ทิพวรรณ กำรดี นำยทหำรวิทยำกำร กองวิทยำกำร กรมแพทย์ทหำรอำกำศ4311157193 กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

33 นำวำอำกำศโทหญิง ธัญรัศม์ ทองสุข นำยทหำรประจ ำกรมแพทย์ทหำรอำกำศ 4511001338 กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

34 นำย ธีรพร สุขส ำรำญ พยำบำลวิชำชีพ 5711213984 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ 

35 พ.อ.ต. ธีรวัฒน์ ดีเจย จนท.ส่งเสริมสุขภำพ ผสส.กวป.พอ. 5812256921 กองเวชศำสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

36 นำย นภำพงษ์ เกตุคง พยำบำลวิชำชีพ 5111170542 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ

37 นำง นัทธมน เสง่ียมงำม พยำบำลวิชำชีพ 5611021147 โรงพยำบำลคลองตัน

38 พันเอกหญิง นันทิดำ อุ่นจันทร์ ประจ ำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม 4511059778 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

39 นำงสำว นิชำภำ ตันเจริญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลตำกสิน

40 พ.อ.หญิง นุสรำ จันทรศรีวงศ์ ประจ ำส ำนักปลัดกระทรวงกลำโหม 6311007867 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม
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41 ร.ต.หญิง เบญจมำศ  วัฒนำศิริ พยำบำล 5111203462 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

42 พ.ท.หญิง บวรลักษณ์ สุวิเศษพงษ์ พยำบำล 4511046528 โรงพยำบำลพระมงกุฏเกล้ำ

43 นำวำอำกำศตรี บัญชำ ลำยประดิษฐ์ หัวหน้ำศูนย์ฯ ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดส ำหรับเยำวชน กองท ำอำกำศ

44 พันเอกหญิง บุญเรือน เหมศรี ผู้ช่วยนำยทหำรคนสนิท ปลัดกระทรวงกลำโหม ส ำนักงำนแพทย์ ส ำนักงำนสนับสนุน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

45 นำงสำว ปนัดดำ ปุม่ฆอ้ง โรงพยำบำลภูมิพล

46 เรืออำกำศตรี ปรเมศ มหำบำรมีสกุล เจ้ำหน้ำทีบ่ ำบัดรักษำและฟืน้ฟูผู้ติดยำเสพติด กองทัพอำกำศ

47 ร.ตหญิง ประภัสสร  พรหมเพ็ญ พยำบำล 5311216197 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

48 จ.อ. ประวิทย์ บุญภิรมย์ ช่ำงโยธำแผนกบริกำร กพ.บก.ขส.ทร. กรมกำรขนส่งทหำรเรือ

49 น.ท.หญิง ปรำณี อินทรีย์ หัวหน้ำแผนก ชันสูตรโรค 5311193267 กองเวชศำสตร์ป้องกัน  กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

50 พันโท หญิง ปรียำภรณ์ บุนนำค พยำบำล 4911197449 ฝ่ำยกำรแพทย์ สน.สกบ.กอ.รมน.

51 นำง ปิยะรัตน์ แดงดีเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ4511007799 กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร

52 นำง เพียงตำ อิงคุทำนนท์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4511067071 โรงพยำบำลพญำไท2

53 ร.ต.หญิง  พรปวีณ์   ยังปักษี พยำบำล 6211295331 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

54 นำวำอำกำศโทหญิง พรจิรำ จันทรโรจนกิจ ประจ ำพอ. 4511047624 ห้องฉุกเฉิน

55 พันเอกหญิง พรทิพำ พวงล ำเจียก ผู้ช ำนำญกำรเฉพำะสำขำ 4511046420 กรมแพทย์ทหำรบก

56 นำวำอำกำศโทหญิง พรพรรณ ธิติศักด์ิ ประจ ำกรมแพทย์ทหำรอำกำศ 4511047643 กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

57 นำวำอำกำศโทหญิง พรพิมล  แก้วมะเริง หัวหน้ำแผนกเวชกรรมป้องกัน โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร4511047610 โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร  

58 ร้อยเอกหญิง พัชมณ มำสกุล Director of Preciosa Thaoland 4511006708 Preciosa Thailand

59 พันเอกหญิง พัชยำ ศรีณรงค์ พยำบำลวิชำชีพ 4511020956 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

60 นำวำอำกำศโทหญิง พัชรินทร์ อุ่นทรัพย์ ประจ ำ กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 4511019067 กองเวชศำสตร์ป้องกัน

61 ร.อ.หญิง พัชรีญำ  ฤทธิสำร พยำบำล 5211213970 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ
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62 นำงสำว พุธันวำ มหำทรัพย์สมบัติ นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร โรงพยำบำลตำกสิน

63 นำย ภัทรวีร์ มีสำโท นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร โรงพยำบำลตำกสิน

64 นำงสำว ภูริชญำ นวลแก้ว พนักงำนช่วยงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์ กลุ่มพัฒนำกำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 

65 พันโทหญิง มนชยำ สัตตบุศย์ หัวหน้ำแผนกเตรียมกำร โรงเรียนเสนำรักษ์ กรมแพทย์ทหำรบก ปฏิบัติหน้ำที ่หัวหน้ำกองกิจกำรพลเรือน กรมแพทย์ทหำรบก4511056721 กรมแพทย์ทหำรบก

66 พ.ท.หญิง มรกต บุญมี พยำบำล 4511054137 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

67 นำวำอำกำศเอกหญิง มัลลิกำ เสำวดี ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กองทัพอำกศ 4511003398 ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กองทัพอำกำศ

68 นำงสำว มินรญำ นะศิลป์ พยำบำล 5811257380 โรงพยำบำลพญำไท2

69 พันจ่ำอำกำศเอก รณชัย ใหม่มำก จนท.ควบคุมโรคติดต่อ ผคต.กวป.พอ. 6021279358 กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

70 นำวำอำกำศเอกหญิง รัชนีวรรณ เวชศิลป์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กองทัพอำกำศ 4511000823 ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กองทัพอำกำศ

71 นำงสำว รัชนก วันทอง หน.แผนกประสำน 4511048619 โรงพยำบำลสมเด็จพระปิน่เกล้ำ

72 น.ต.หญิง รัตติกำล ศรีงำม นำยทหำรบ ำบัดยำเสพติด 4711179390 กองเวชศำสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

73 นำวำอำกำศเอกหญิง ร ำเพย ชูโชติ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กองทัพอำกำศ 4511003776 ข้ำรำชกำรบ ำนำญ กองทัพอำกำศ

74 พ.ท.หญิง ลักษมี โรหิตำคนี ประจ ำส ำนักเวชศำสตร์ครอบครัว 4511055936 กรมแพทย์ทหำรบก

75 น.ท.หญิง วนิดำ ป้อมประสิทธิ์ ประจ ำ พอ. 4511048130 โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช

76 นำวำอำกำศโทหญิง วรรณธิดำ อิทธิธำนันท์ นำยทหำรเวชศำสตร์ป้องกัน กองเวชศำสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหำรอำกำศ/หน.หน่วยงำนเสพติด ผสส.กวป.พอ.4511034892 กองเวชศำสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหำรอำกำศ 

77 พ.อ.หญิง วิไลวรรณ เพิม่ศิลป์ นักวิชำกำรประเมินผล 4511054164 ศปป.5 กอ.รมน. ถ.รำชด ำเนินนอก

78 นำงสำว วีณำ พินอจวัฒนำ พยำบำล 4511054645 โรงพยำบำลรำมำธิบดี

79 พ.อ.หญิง วีรยำ จันทรเสนำ ผอ.กพย.สนพ.สสน.สป. 4511082960 ส ำนักงำนแพทย์ ส ำนักงำนสนับสนุน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

80 พ.ต.หญิง ศรินยำ ปิน่ ตัน หัวหน้ำห้องตรวจโรคผู้ป่วยจิตเวช 461109510 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

81 นำงสำว ศรีนวล หอสกุลขัย พยำบำล 4511034477 โรงพยำบำลรำมำธิบดี

82 พ.ท.หญิง ศรุตยำ พลสิทธิ์ นักจิตวิทยำ จค.565 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ



รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชมุวิชาการยาเสพตดิแห่งชาต ิครั้งที ่21 ปี 2563
วันที ่22-24 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องแกรนดไ์ดมอนบอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมอืงทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กรุงเทพ

83 น.ท. ศิริชัย บุญรอด หัวหน้ำบริกำร กพ.บก.ขส.ทร. กรมกำรขนส่งทหำรเรือ

84 พ.อ.อ. ศุภชัย สุภำสี เจ้ำหน้ำทีว่ิจัยและก ำหนดคุณลักษณะ ผวค.กวก.พอ.ทอ.5011201801 กองวิทยำกำร กรมแพทย์ ทหำรอำกำศ

85 นำวำโทหญิง แสงดำว กำรุณยวนิช พยำบำลวิชำชีพ 4511055986 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ

86 นำงสำว โสภิดำ ยะมณี นักสังคมสงเครำะห์ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

87 ร.ต. สมพบ กุณำรบ นำยทหำร บริกำรสุขภำพ 5211056142 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ 

88 นำย สรชัย สำคร ธรรม รักษ์ พยำบำลวิชำชีพ 6111201813 โรงพยำบำลภูมิพล อดุลยเดช 

89 นำวำอำกำศเอก ส ำฤทธิ์ จินตนำวงศ์ ผู้ช่วย ผอ.กวป.สนพ.ยบ.ทหำร 4511055004 สนพ.ยบ.ทหำร

90 นำงสำว สิริกำนต์ ก ำลังเเพทย์ พนักงำนช่วยงำนด้ำนสังคมสงเครำะห์ กลุ่มพัฒนำกำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 

91 พ.อ.อ. สุนทร ศุภสำร จนท.บ ำบัดและฟืน้ฟูสมรรถภำพ 3.6703E+11 ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดส ำหรับเยำวชน กองทพัอำกำศ

92 น.ท.หญิง สุนันทำ บุญมี พยำบำล 4511001315 โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช

93 นำงสำว สุนิษำ เชือกทอง พยำบำล 186471 โรงพยำบำลเวชศำสตร์เขตร้อน

94 น.ท.หญิง สุปรำนี ยิ่งสวัสด์ิ ประจ ำ พอ กวป.พอ

95 น.ท.หญิง สุพัตรำ วรรณพัฒน์ พยำบำล 4511054997 โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช

96 นำงสำว สุภำพร ทัศน์ทอง พยำบำล 4711177454 โรงพยำบำล.พระมงกุฎเกล้ำ 

97 พันต ำรวจเอก สุรัตน์ ทรงพำนิช หัวหน้ำกลุ่มงำนจิตเวชและยำเสพติด รพ.ตร. โรงพยำบำลต ำรวจ

98 ร.ต.หญิง อณิรดำ กำรีกล่ิน นักจิตวิทยำ จค.732 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ

99 นำง อริศรำ เครือเช้ำ พยำบำล 4511060050 โรงพยำบำลศิริรำช

100 น.ท.หญิง อิสริยำภรณ์ หนุนธรรม หน.ผคต.กวป.พอ. 4611097958 กวป.พอ.

101 พ.จ.อ. อุเทน ปำนผ่อง เจ้ำหน้ำทีบ่ริกำรสุขภำพ กองสุขภำพจิตและบ ำบัดยำเสพติด 6212185475 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ 


