
ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน

1 นางสาว กนกวรรณ พันธมาศ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลทองแสนขัน

2 นาง ขนิษฐา จุย้ย้ิม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็ยจพระยุพราชท่าบ่อ

3 นาง จอมขวัญ รุ่งโชติ พยาบาลวิชาชีพ สองคุณหมอคลินิกเวชกรรม

4 นาย ฉลาด บุญจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอแปลงยาว

5 นางสาว ชญานิศ ชมบุญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านใน

6 นาย ไชยา นพโสภณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าตะเกยีบ

7 นางสาว ฐิติมา ภู่พูลเพียร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสองคลอง

8 นางสาว ณัชชา ตรีสุวรรณ พยบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.

9 นางสาว ณัฏฐพัชร สุนทโรวิทย์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

10 ส.อ.หญิง ณัฑริกา ไชยยศ ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

11 นาย ถิรเดช กองสินแกว้ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.แหลมประดู่ 

12 นาย ธนพล สุทธิสาพรสรรค์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สาธารณสุขอําเภอวังจันทร์

13 นางสาว นฤมล ศรีเสริม นักวิสาธารณสุขชํานาญการ สํานัสาธารณสุขอําเภอวังจันทร์

14 นางสาว น้ําเพชร สมวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลตากสิน

15 นางสาว นิตยากรณ์ วรนันพิพัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางเสาธง

16 นาย บรรพต สุวรรณบุปผา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สาธารณสุขอําเภอคลองเขือ่น

17 นางสาว ปทิตตา พัฒนกลุ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก

18 นางสาว ปภากร วงศ์รักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ รพ.สต.บ้านพลงตาเอี่ยม

19 นาย ประกอบ พุทธเมฆ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอําเภอบ้านโพธ์ิ

20 นางสาว ภัทธิรา ศุภสินถาวรกลุ นักจิตวิทยา จิตเวชและยาเสพติดรพ.ระนอง

21 นาย ภูริภัทร์ หมั่นดี นัดวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านพลงตาเอี่ยม

22 นางสาว มทันา งามสุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองมว่ง

23 นางสาว เมธานี ผลอดุม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี

24 นางสาว ยุพา ดาวเรือง พยาบาลวิชาชีพ บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) จํากดั

ประกาศรายช่ือผู้สทิธิเ์ข้ารบัการอบรม  (เรยีงตามหมวดอักษร)

หลกัสตูร การคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพ่ือการบ าบัดรกัษาและสง่ต่อ

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มนีาคม 2565

ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคารฟ้ืนฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม สถาบันบ าบัดรกัษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

(Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : SBIRT)

ท่านท่ีได้รับการประกาศรายช่ือต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังประกาศรายชื่อ 
ภายใน 7 วัน (สแกน QR code ท่ีแนบมาพร้อมนี้)  

เพื่อรับหนังสือตอบรับเข้ารับการอบรม หากไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์  
โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417 / 086 351 9626 

ยืนยันสิทธิ ์



25 นางสาว รอซีดะห์ สนอมวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรือเสาะ

26 นางสาว ฤทัยรัตน์ หมู่หนอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

27 นางสาว ลริตา วงค์คง นักจิตวอทยา โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

28 นางสาว วรรษา วงศ์เพ็ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ โรงพยาบาลอทุัยธานี

29 นางสาว วราทิพย์ เกดิผล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านเขาตาอิ๋น

30 ส.ท.หญิง วาสนา โกกระบูรณ์ ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

31 นางสาว ศิริลักษณ์ มะสุวรรณ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลหนองแซง

32 นางสาว ษมาศม คุปต์กาญจนากลุ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ โรงพยาบาลแปลงยาว

33 นางสาว สกณุา บัวเขียว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมอืงยโสธร

34 นางสาว สาวิตรี คุ้มเกดิ นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนามชัยเขต

35 นาง สุกณัฑา หมวดทอง เภสัชกรชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแกน่

36 นางสาว สุดารัตน์ ชมวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางเสาธง

37 นางสาว สุพรรณี ปทุมเพรช เจ้าพนักงานทัตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต. บ้านคลองเขต

38 นาง สุวิมล เกดิอนิทร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลลานสัก

39 นาง สุวิมล เกดิอนิทร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลลานสัก

40 นาย เสนาะ นพโสภณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอราชสาส์น

41 นาย แสงชัย โกดแกว้ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลู โรงพยาบาลแมฟ่้าหลวง

42 นางสาว หทัยภัทร ดวงศรี นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมอืงฉะเชิงเทรา

43 นางสาว อนุตตรา อนุเรือง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม - พมิเสน ฟกัอุดม

44 นางสาว อดุมพร กาฬภักดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

45 นาย เอนก จันทร์ไพร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางคล้า


