
ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน

1 นางสาว กนกวรรณ แดงกระจ่าง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเกาะจันทร์
2 นางสาว กมลวลัย์ รุ้งเฟื่องฟู พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเสิงสาง
3 นางสาว กรรณิการ์ ค าสมัย นักจิตวทิยา โรงพยาบาลแก้งคร้อ
4 นางสาว กัลยกร พัฒนมาศ นักจิตวทิยาคลินิก โรงพยาบาลมะการักษ์
5 นางสาว การิยะ วเิชียร นักจิตวทิยาคลินิก โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
6 นางสาว ขวญัธดิา ปิดสาโย นักจิตวทิยา ปฏบิัติ การ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
7 นางสาว จีรวรรณ วงศ์ค าแสง นักจิตวทิยาปฏบิัติการ โรงพยาบาลสามง่าม
8 นางสาว ชญานิศ ชมบุญ นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใน
9 นางสาว ชยาภรณ์ ปัญญาวชัราภรณ์ นักจิตวทิยา โรงพยาบาลชลบุรี
10 นางสาว ชลธริา ชุ่มมณี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลนามน
11 นางสาว ช่อผกา สูบไธสง นักสังคมสงเคราะห์ปฏบิัติการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
12 นางสาว ฐาฏญาณี นิลเกตุ นักสังคมสงเคราะห์ปฏบิัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร

13 นาย ณัฐพงศ์ เตียนพลกรัง นักทัณฑวทิยาปฏบิัติการ เรือนจ ากลางนครราชสีมา
14 นาย ณัฐพล มูลวริิยกิจ นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากช่อง
15 นาย ดิษยพงศ์ รีรักษ์ นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
16 นางสาว ทัศน์วรรณ เทพประสิทธิ์ นักจิตวทิยาปฎบิัติการ โรงพยาบาลสวา่งอารมณ์
17 นาย ธนกร บุญเจือ พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ รพ.สต.บ้านธรรมรัตน์
18 วา่ที่ร้อยตรี ธนกฤต กุลภาอนนท์ นักจิตวทิยา โรงพยาบาลปากเกร็ด
19 นางสาว นิภาพร มะโนไชย นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัน่าน
20 นางสาว นุชนาถ ฤกษ์ดี นักจิตวทิยาปฏบิัติการ โรงพยาบาลบางสะพาน
21 นาย ประเจตน์ วจิารณ์ หัวหน้าศูนย์ชุมชนบ าบัด เรือนจ ากลางนครปฐม
22 นางสาว ปาริฉัตร ธนบัตร นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
23 นาย ปิติสรณ์ เจริญ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏบิัติงาน ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
24 นางสาว พยุง ลาวณิห์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด
25 นางสาว พัทธธ์รีา แจ้งจันทร์ นักจิตวทิยาปฏบิัติการ โรงพยาบาลพุทธมณฑล

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเ์ขา้รบัการอบรม  (เรยีงตามหมวดอักษร)

หลักสูตรการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยเสพตดิส าหรบัทีมสนับสนุนการบ าบัดรกัษาและฟ้ืนฟูผู้ปุวยเสพตดิ (Para-medical)

ระหว่างวันที่ 21 มนีาคม - 1 เมษายน 2565

ณ ห้องประชมุ ชั้น 5 อาคารฟ้ืนฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม สถาบันบ าบัดรกัษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

ท่านที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังประกาศรายชื่อ 
ภายใน 7 วัน (สแกน QR code ที่แนบมาพร้อมนี้)  

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

ยืนยันสิทธิ์ 



26 นางสาว พิมพ์วภิา ทาทะวงค์ นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรสาคร
27 นาย พีระพล เหง้าแก้ว นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลปลวกแดง
28 นาย ภรภทัร ตุลยนิษกะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัตรัง
29 นางสาว ภทัรวดี ปะทิ นักจิตวทิยา โรงพยาบาลบางไทร
30 นางสาว เมทินี ควรท า นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
31 นางสาว เมษา สมมา นักจิตวทิยา โรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธานี
32 จ่าอากาศเอก รดิศ สุริหะ เจ้าหน้าที่บ าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองทัพอากาศฯ

33 นาย รุ่งกิจ วจิิตรจันทร์ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลอุดรธานี
34 นาง ลัดดาวลัย์ ธรีภาพชัยศรี พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลบางเลน
35 นาย ศักรินทร์ ค าภริมย์ นักจิตวทิยาปฏบิัติการ โรงพยาบาลปลวกแดง
36 นางสาว ศิริลักษณ์ มะสุวรรณ นักจิตวทิยา โรงพยาบาลหนองแซง
37 นาย สัญญา หาพันธุ์ พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลหนองฮี
38 นาย สิริพงษ์ มาทาเม เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏบิัติงาน ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
39 นางสาว สุดารัตน์ สวา่งวงษ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลปลวกแดง
40 นาย สุทัศน์ วงค์กองแก้ว นักจิตวทิยา โรงพยาบาลตากฟ้า
41 นางสาว สุปรียา สาธารณะ นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
42 นางสาว สุภาวดี สินสิทธปิระเสริฐ นักจิตวทิยาปฎบิัติการ โรงพยาบาลหนองววัซอ
43 นางสาว อภชิญา ศาสนจรรยา นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
44 นาย อภวิฒัน์ ทองดีนอก นักทัณฑวทิยาปฏบิัติการ เรือนจ ากลางนครปฐม
45 นางสาว เมษา สมมา นักจิตวทิยา โรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธานี
46 นางสาว ธรารัตน์ ทินบุตร นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธานี
47 นางสาว สุมิตรา ยังวาสนาสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏบิัติการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน
48 นาย กรวทิย์ มุ่งเจริญ พนักงานช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน
49 นางสาว พิมพิมล สุทธมิูลนาม นักกิจกรรมบ าบัดปฏบิัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
50 นางสาว นิศารัตน์ อินทะเสวก พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


