
ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน

1 นางสาว กันภริมย์ เร่ืองสวสัด์ิ พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลบ้านไร่
2 นางสาว กัลยกร พัฒนมาศ นักจิตวทิยาคลินิก โรงพยาบาลมะการักษ์
3 นาง กัลยา สังวาลย์ทอง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
4 แพทย์หญิง กีรติกานต์ ล าดับวงศ์ นายแพทย์ช านาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วดัธาตุทอง
5 นางสาว กุลธดิา พิพัฒน์จรัสสกุล นักจิตวทิยาคลินิกปฏบิัติการ โรงพยาบาลราชวถิี
6 นาย เกริกเกียรติ แก้วมี นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลเกาะจันทร์
7 นางสาว เกวลี ชุมภขูอด พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่
8 นาง ขนิษฐา จุย้ยิม้ พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลสมเด็ยจพระยุพราชท่าบ่อ
9 นาย เคารพ วฒันยา นายแพทย์ปฏบิัติการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์ อุดรธานี
10 นางสาว เจริญ สมพงษ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลมะการักษ์
11 นางสาว ชญานิศ ชมบุญ นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใน
12 นางสาว ชยาภรณ์ ปัญญาวชัราภรณ์ นักจิตวทิยา โรงพยาบาลชลบุรี
13 นางสาว ชลธชิา บรรณากิจ นักสังคมสงเคราะห์ปฏบิัติการ ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด
14 นางสาว ชลธริา ชุ่มมณี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลนามน
15 นางสาว ชลันตา ธนะนิมิตร พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ สบยช.
16 นาย ชัชวาลย์ ยิม้ภาพันธุ์ พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลหนองมะโมง
17 นางสาว ชุดาภา ปุณณะการี พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลสังขละบุรี
18 นางสาว ณัฐวรรณ สุดซา พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
19 นางสาว ทิพย์วดี อาจพงษา พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลศรีธญัญา
20 นางสาว ธญัวรัตม์ จันทร์ธวิตัรกุล แพทย์ โรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน
21 นางสาว นลิน หันสังข์ พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลบางพลี
22 นาย นิพล ภาระพงษ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สบยช.
23 นางสาว เบญจมาศ ค าดี นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
24 นาย เบญจวฒิุ ครุฑเมือง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลทองแสนขัน
25 นาย ปริญญา วงศ์อนุ นักทัณฑวทิยาปฏบิัติการ เรือนจ ากลางอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเ์ขา้รบัการอบรม  (เรยีงตามหมวดอักษร)
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26 นางสาว ปัญญาวร์ี จันทร์หอม นักจิตวทิยาปฏบิัติการ โรงพยาบาลเก้าเล้ียว
27 นางสาว ปัณณรัตน์ วรเมธศิริพงษ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลบางบ่อ
28 นางสาว ปัทมา พรมมิ พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข21วดัธาตุทอง
29 นางสาว ปาริฉัตร ธนบัตร นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
30 นางสาว ปุณฑริกา ศรีจันทร์ นักจิตวทิยาคลินิกปฏบิัติการ โรงพยาบาลราชวถิี
31 นาย พิทักษ์ชัย เกษมสวสัด์ิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สบยช.
32 นางสาว พิมพิมล สุทธมิูลนาม นักกิจกรรมบ าบัดปฏบิัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
33 นาย เพชร แย้มวนัเพ็ญ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สบยช.
34 นางสาว ภทัรภร เง้ียวเกิด พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลศรีธญัญา
35 นาย ภาณุวฒัน์ มีเดช พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน
36 นางสาว มณีรัตน์ ใจฉลาด พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
37 นาย ไมตรี จันทร์วงั พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
38 นางสาว รุ่งนภา อุตส่าห์ พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ สบยช.
39 นางสาว ลริตา วงค์คง นักจิตวทิยา โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
40 นาง วณิชชา จีนฟุ้ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซ่ือ
41 นาย วชัระ พอกพูนดี นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น
42 นางสาว วาสนา จันทร์ธมิา พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่
43 นางสาว วไิลลักษณ์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น
44 นางสาว ศศิวมิล คงจะแย้ม พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
45 นางสาว สยุมพร ภู่สมัน นักจิตวทิยาคลินิก โรงพยาบาลบางจาก
46 นางสาว สุคนธท์ิพย์ บุญทา นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ โรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น
47 นาง สุดารัตน์ ณะเจริญ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
48 นาย สุทัศน์ วงค์กองแก้ว นักจิตวทิยา โรงพยาบาลตากฟ้า
49 นางสาว สุภสัธดิา ใจสัน นักจิตวทิยา โรงพยาบาลเสริมงาม
50 นางสาว สุรภา เฮงสกุล พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลศรีธญัญา
51 นางสาว สุรีพร ตาจันทะ นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลเขาค้อ
52 นางสาว อนุตตรา อนุเรือง นักสังคมสงเคราะห์ปฏบิัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม - พมิเสน ฟกัอดุม

53 นางสาว อรณิชา พันธวุงศ์ พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ สบยช.
54 จ่าอากาศเอก อาทิตย์ นวลฉวี เจ้าหน้าที่พัสดุ กรมแพทย์ทหารอากาศ
55 นาง อุษา สัมมา พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลแหลมงอบ


