
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ต ำแหน่ง เลขท่ีใบอนุญำตฯ สถำนท่ีท ำงำน

1 ว่ำท่ี ร.ต.ญ. เกศรำ ชนนท์รดำกลุ นักสังคมสงเครำะห์ สถำบันสุเด็กแห่งชำติมหำรำชินี

2 ร.ท. เกื้อพิศุทธ์ิ ประพรหม นำยทหำรจติวิทยำ โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ

3 พ.อ.อ. กติิศักด์ิ บุญเสริม จนท.วิทยำกำร ผวก.กวก.พอ. 5712250435 กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

4 นำง กติกำ กมลรัตนะสมบัติ นำยทหำรวิทยำกำร กองวิทยำกำร กรมแพทย์ทหำรอำกำศ5311216256 กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

5 นำงสำว กนกนันท์ เหล่ียมไธสง นักจติวิทยำคลินิก โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ

6 กฤติยำพร อนิทร์พรหม พยำบำลวิชำชีพ 6011278322 โรงพยำบำลเปำโลพหลโยธิน 

7 นำย กฤษณะ ประทอง จนท.บริกำรสุขภำพ 5312219512 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ

8 นำย กฤษณะชัย บุญคุ้ม พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำร กรมคุมประพฤติ

9 นำงสำว กิ่งกำญจน์ วงศ์ทอง เจำ้พนักงำนธุรกำร โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี

10 นำงสำว กลุธิดำ พิพัฒน์จรัสสกลุ นักจติวิทยำคลินิกปฏิบัติกำร โรงพยำบำลรำชวิถี

11 พันจำ่อำกำศเอก เจนภพ ตำมสัตย์ จนท.สุขำภิบำล ผสภ.กวป.พอ. 5612246047 กองเวชศำสตร์ป้องกนั กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

12 นำงสำว จติรำ สดสะอำด นักสังคมสงเครำะห์ โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ

13 เรืออำกำศตรี จริวัฒน์ โบสิทธิพิเชฎฐ์ นบสต.ผสส.กวป.พอ. 5211176171 กองเวชศำสตร์ป้องกนั กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

14 นำย จรีะเดช พรมบุ พยำบำล 5312219513 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ 

15 นำงสำว จฑุำมำศ เฟื่องเกษม นักจติวิทยำคลินิก โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี

16 นำง เฉลิมวรรณ  รงค์ทอง พยำบำลวิชำชีพ 61110017349 กรมอนำมัย

17 เรืออำกำศเอกหญิง ชวนพิศ โภคทรัพย์ น.ส่งเสริมสุขภำพ ผสส.กวป.พอ. 5311216269 กองเวชศำสตร์ป้องกนั กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

18 พันจำ่อำกำศเอก ชัยวัฒน์ แกน่โพธ์ิ จนท.สุขำภิบำล ผสภ.กวป.พอ. 5712250437 กองเวชศำสตร์ป้องกนั กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

19 พันโทหญิง ณัฐพร รัตนำจำรย์ พยำบำลหัวหน้ำห้องตรวจโรคเฉพำะทำงจติเวช 3.1014E+12 โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ

20 นำง ณัฐิณี พงศ์ภิรมย์ ม่วงแกว้ พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำร กรมคุมประพฤติ

21 ดร. ตฤณห์ โพธ์ิรักษำ ท่ีปรึกษำด้ำนอำชญำกรรมและจติเวช บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ จ ำกดั

22 นำวำอำกำศโทหญิง ทิพวรรณ กำรดี ประจ ำกรมแพทย์ทหำรอำกำศ 4311157193 กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

23 ร้อยโทหญิง ธนกำญจน์ พรหมพันธ์ุ พยำบำลวิชำชีพ 6111286318 โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ

24 นำงสำว ธรินทร ธีรชุติมำนันท์ นำยแพทย์ช ำนำญกำร โรงพยำบำลตำกสิน

25 นำย ธีรพร สุขส ำรำญ พยำบำลวิชำชีพ 5711213984 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ

26 น.ท.หญิง นภัสกมล เพชรนรรัตน์ รองหัวหน้ำกองสุขภำพจติและบ ำบัดยำเสพติด โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ

27 นำงสำว นฤนำฎ จนัท พยำบำล 6411317372 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ

28 นำงสำว เนตรนภำ ออ่นรู้ท่ี พนักงำนคุมประพฤติ กองอ ำนวยกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

29 นำงสำว น้ ำเพชร สมวงษ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 5511234308 งำนผู้ป่วยนอกอนำมัยชุมชน รพ.ตำกสิน 

30 น.ท. บัญชำ ลำยประดิษฐ์ ประจ ำ พอ. รรก.หน.ผจง.กอก.ศปพ.พอ. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดส ำหรับเยำวชน ทอ.

31 พันเอกหญิง บุญเรือน เหมศรี ชรก.สนพ.สสน ส ำนักงำนแพทย์ กระทรวงกลำโหม

32 พล.ต.ท. ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยำ รองประธำนกรรมกำร บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ จ ำกดั (THR)

33 ร.ท.หญิง ประภัสสร พรหมเพ็ญ พยำบำล 5311216197 โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ

34 นำงสำว ปุณฑริกำ ศรีจนัทร์ นักจติวิทยำคลินิกปฏิบัติกำร โรงพยำบำลรำชวิถี

35 นำงสำว ปุณิกำ เกตุพันธ์ พนักงำนคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

36 นำงสำว ไพลิน ดวงมำลำ ผู้จดักำรโครงกำร มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส์

37 นำวำอำกำศเอกหญิง พันธิภำ วิวัฒนขจรสุข ผู้อ ำนวยกำรกองเวชศำสตร์ป้องกนั กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

38 นำง พชรพร ผู้ปฏิเวธ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4511036943 สถำบันจติเวชศำสตร์สมเด็จเจำ้พระยำ

39 นำงสำว พรทิพย์ จริกติยำกร พนักงำนคุมประพฤติ กองอ ำนวยกำรฟืน้ฟสูมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด กรมคุมประพฤติ 

40 นำง พรรณวดี ประเสริฐวัฒนะ พนักงำนคุมประพฤติปฏิบัติกำร กรมคุมประพฤติ

41 นำง พวงผกำ วิลสัน พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำร กรมคุมประพฤติ

42 ร้อนเอกหญิง พัชรีญำ ฤทธิสำร พยำบำล 5211213970 กองจติเวชและประสำทวิทยำ 

กรุงเทพมหานคร

เขตบริการสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร

รายช่ือผู้เขา้ร่วมประชุมวชิาการยาเสพติดแห่งชาติ คร้ังท่ี 22 ปี 2565
วนัท่ี 23-25 สิงหาคม 2565

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อมิแพ็คฟอร่ัม เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี



43 นำงสำว พัชสนันท์ พิชญสุนันท์ พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำร กรมคุมประพฤติ

44 พันจำ่เอก พิชัย ยอดเงิน เจำ้หน้ำท่ีบริกำรสุขภำพ กภส.รพ.ฯ 5221211949 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ

45 นำงสำว พุทธชำติ โฮ่อนิ พนักงำนคุมประพฤติปฎิบัติกำร กรมคุมประพฤติ

46 พันจำ่เอก ภัทรพล เพชรเมือง จนท.บริกำรสุขภำพ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. 6412191645 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ 

47 นำงสำว มนิตำ สิงเอี่ยม พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำรพิเศษ กรมคุมประพฤติ

48 นำวำตรีหญิง ยุวดี วงษ์แสง อำจำรย์ 4711186544 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรือ

49 น.ต.หญิง รัตติกำล ศรีงำม นำยทหำรบ ำบัดยำเสพติด แผนกส่งเสริมสุขภำพ กองเวชศำสตร์ป้องกนั กรมแพทย์ทหำรอำกำศ4711179390 กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

50 นำง รุ่งทิวำ อนุวงศ์ตรีนำถ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4311154952 โรงพยำบำลรำชวิถี

51 นำงสำว รุ่งฤดี พันธ์จนัทร์ พยำบำล 6411317375 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ

52 นำงสำว ลลิตำ รัตนพรชัย พนักงำนคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

53 นำวำอำกำศตรีหญงิ วรำรัตน์ ศรีแกว้ รอง หน.ผวก.กวก.พอ. 4711179405 กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

54นำวำอำกำศเอกหญิง วรรณธิดำ อทิธิธำนันท์ นปก.ประจ ำ สง.ปรมน.ช่วยรำชกำร กวป.พอ. 4511034892 กองเวชศำสตร์ป้องกนั กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

55 พญ. วรีรัตน์ ยมจนิดำ CEO of Hospitel, Field Hospital & Command Center โรงพยำบำลธนบุรี บ ำรุงเมือง

56 นำย วำรุจย์ี ชูจติร ขำ้รำชกำรบ ำนำญ :อดีตพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ4511049008 โรงพยำบำลรำชวิถี

57 วิลำสินี โกมำรศรี พยำบำลวิชำชีพ 6211296104 โรงพยำบำลเปำโลพหลโยธิน 

58 นำย วีรพงษ์ กอ่ไพบูลย์สิริ เจำ้หน้ำท่ีฝ่ำยกฏหมำย มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส์

59 นำงสำว ศรีสุภำ ด้วงลำ พนักงำนคุมประพฤติ กองอ ำนวยกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

60 นำง ศิริวรรณ ชีโพธ์ิ พยำบำลวิชำชีพ 5011054047 จติเวชและงำนยำเสพติด

61 นำย เสถยีร ทันพรม เจำ้หน้ำท่ี มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส์ FAR

62 ร.อ.หญิง เสำวรส คงคล้ำย นำยทหำรสังคมสงเครำะห์ โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ

63 นำงสำว เสำวลักษณ์ ปล่ังเกยีรติยศ พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำรพิเศษ กรมคุมประพฤติ

64 นำวำโทหญิง แสงดำว กำรุณยวนิช พยำบำลวิชำชีพ 4511055982 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ

65 เรือเอก สมคิด แป้นแกว้ นำยทหำรบริกกำรสุขภำพ กภส.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ

66 อำจำรย์ สมหมำย หิรัญนชุ พยำบำล อ   1/6626

67 ร.ต หญิง สวนีย์ ทองวิเศษ พยำบำล 6411317253 โรงพยำบำลพระมงกฏุเกล้ำ

68 นำย สันติภำพ นุ่นลอย พนักงำนคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

69 นำวำตรี ส ำเภำ อยู่สบำย ประจ ำกองสุขภำพจติและบ ำบัดยำเสพติด โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ 

70 นำย สิปปกร ไชยสม นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร สถำบันสุขภำพเด็กแห่งชำติมหำรำชินี

71 นำย สุจนิต์ อยู่ปรำงค์ทอง เจำ้หน้ำท่ีโครงกำร มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส์

72 นำงสำว สุชำดำ เกยีรติสุข พยำบำล 4511007185

73 นำงสำว สุชำวดี จนัทร์เทียน พนักงำนคุมประพฤติปฏิบัติกำร กรมคุมประพฤติ

74 น.ท.หญิง สุปรำนี ย่ิงสวัสด์ิ ประจ ำ พอ. 4511054922 กรมแพทย์ทหำรอำกำศ

75 พ.ต.ท.หญิง สุภำพร พันพยัคฆ์ พยำบำล 5411223463 วิทยำลัยพยำบำลต ำรวจ

76 นำงสำว สุรีรัตน์ ช่อมะกอก พนักงำนคุมประพฤติช ำนำญกำร กรมคุมประพฤติ

77 ร.ท.หญิง สุวิมล นนท์อทุก พยำบำล 6011280717 โรงพยำบำล รร.6

78 พ.ต.หญิง หทัยชนก บุญล้ ำ พยำบำล 4811189238 โรงพยำบำลพระมงกฏุเกล้ำ

79 นำงสำว หทัยรัตน์ ชัยศักดิยศ ทนำยควำม มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้ำนเอดส์

80 นำงสำว หรรษำ กระแสอรรถ พยำบำลวิชำชีพ 5211214226 โรงพยำบำลเปำโลพหลโยธิน

81 ร.ท.หญิง อณิรดำ กำรีกล่ิน นำยทหำรจติวิทยำ โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ

82 นำงสำว อรณัฏฐ์ นครศรี ผู้ให้ค ำปรึกษำ 6111049889 ศำลอำญำตล่ิงชัน

83 ผศ (พิเศษ) ดร. อรวรรณ ฆอ้งต้อ อำจำรย์พยำบำล 5111017146 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรือ

84 พ.จ.อ. อเุทน ปำนผ่อง เจำ้หน้ำท่ีบริกำรสุขภำพ กองสุขภำพจติและบ ำบัดยำเสพติด โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหำรเรือ6212185475 โรงพยำบำลทหำรเรือกรุงเทพ

85 นำง อทุุมพร ณ นคร ครูช ำนำญกำรพิเศษ/พยำบำลวิชำชีพ โรงเรียนบดินทรเดชำ(สิงห์ สิงหเสนี)๒


