
ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน
1 นาย ADHAM EL Habashy นักกิจกรรมบ าบัด เอกชน
2 นาง กันยา อยูร่อด พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลร้องกวาง
3 นาง คญารัศมิ์ อมรสิทธิศิ์ริ พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
4 นางสาว จิรัชญา สิงหธวชั นักจิตวทิยา โรงพยาบาลราชบุรี
5 นางสาว ชฎากาญจน์ ชาลีรัตน์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสระบุรี
6 นางสาว ชุดาภา ปุณณะการี พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลสังขละบุรี
7 นางสาว ณภสสร ศิริตานันท์กุล พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
8 นางสาว ณิชาดา วรรณรักษ์ นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางปะหัน
9 นางสาว ณิฌานันท์ สุคนธมาลี นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ โรงพยาบาลบางบัวทอง
10 นางสาว ดุษฎี ศิลาเหลือง พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
11 นางสาว ธนัชพร หอเที่ยงธรรม นักกจิกรรมบ ำบัด สบยช.
12 นาย ธนาธปิ หอมหวล พยาบาลวชิาชีพช านาญการ สบยช.
13 นาง ธนิตชา จิตสวสัด์ิ ผู้จัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หน่วยงานเอกชนศูนย์ดูแลพักพิง
14 วา่ที่ร้อยตรี นครินทร์ อินโต๋ นักสังคมสงเคราะห์ปฏบิัติการ โรงพยาบาลหัวหิน
15 นางสาว บุษริน เพ็งบุญ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอินทร์บุรี
16 นางสาว เบญจมาศ เกษมพิมล นักวิชำกำรสำธำรณสุข สบยช.
17 นางสาว เบญจวรณ พวงภู่ พยาบาลวชิสชีพช านาญการ โรงพยาบาลพัฒนานิคม
18 นางสาว ปิยวดี ผูกพันธ์ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร สบยช.
19 นางสาว ภกร สกุลนันทวงวศ์ พยาบาลวชิชาชีพ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
20 นางสาว ภทัรวดี ปะทิ นักจิตวทิยา โรงพยาบาลบางไทร
21 นางสาว ภาณุมาศ เรือนหลวง นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสิงห์บุรี
22 นางสาว เมธาวี ขันธมาล พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
23 นางสาว รติพร คล้ายสุบรรณ นักวชิาการสาธารณสุขปฏบิัติการ สบยช.
24 นางสาว ฤชุกร เพ็ชรรักษ์ พยาบาลวชิาชีพปฏบิัติการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นภาคใต้
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ท่านที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังประกาศ
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25 นาย ววิฒัน์ กมลพันธุ์ ผู้ช่วยดูแลคนไข้ บริษัทไลท์เฮ้าส์
26 นาย วฒิุชัย พละพรม พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
27 นาย วฒิุพงษ์ เจริญวงษ์ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร สบยช.
28 นางสาว ศรสวรรค์ เกตุอาญา พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
29 นางสาว ศิรดา ทรัพย์ทองค า นักกิจกรรมบ าบัด บริษัทไลท์เฮ้าส์
30 นางสาว ศิริมาศ อ านาจกิติกร นักจิตวทิยา ชุมชนบ าบัดภาคเหนือแห่งประเทศไทย
31 นางสาว ศิริรัตน์ วงษ์กวน พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลปทุมธานี
32 นาย ศุภณัฐ เจริญจิตต์ แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล

33 นางสาว สร้อยทิพย์ สุปันต๊ะ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร สบยช.
34 นาง สิริจรรยา ดามาพงษ์ พยาบาลวชิาชีพช านา ญ การ โรงพยาบาลสังขละบุรี 
35 นาง สุภาวดี ต้ังเจริญ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธาณสุขจังหวดัสิงห์บุรี
36 นาย อธิศีล แกว้บุตร พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร สบยช.
37 นาง อนุ ลักษณ์ ใจ วงศ์  พยาบาลวชิาชีพช านาญ การ  โรงพยาบาลร้องกวาง 
38 นาย อภธิน ระบ าเพลิง นักวชิาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์
39 นางสาว อรภญิญา ครุฑพงษ์ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร สบยช.
40 ดร. อรุโณทัย สิงห์ตาแก้ว อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต
41 นางสาว อารีฌา มูลพรม พยาบาลวชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลหวา้นใหญ่
42 นาย อีริค เมสัน นักจิตวทิยา บริษัทไลท์เฮ้าส์
43 นางสาว อุไรวรรณ สีลาแดง ผู้ช่วยพยาบาล บริษัทไลท์เฮ้าส์


