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

1 นำงสำว ธัญวรัตม์ จนัทร์ธิวัตรกลุ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์แม่ฮ่องสอน

2 นำง ปริยำกร รักธัญญะกำร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์แม่ฮ่องสอน

3 นำย ศุภกร จนัทร์เหมือน พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์แม่ฮ่องสอน

4 นำย นพดล เชวงกจิไพศำล พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์แม่ฮ่องสอน

5 นำย จริวัฒน์ ศรีจนัทร์ นักประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์แม่ฮ่องสอน

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

1 นำง นภัสสรณ์  รังสิเวโรจน์ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล 4511063566 โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่

2 นำง ลษิตำ ศรีธรรมชำติ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ 4611106587 โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่

3 นำง สวรส ทำบุญสม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4411160992 โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่

4 นำงสำว อมรรัตน์ ชัยนนถี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4411164173 โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่

5 นำย พิทักษ์ สุริยะใจ นักจดักำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่

6 นำงสำว สิริพร กมุำรสิทธ์ิ นักสังคมสงเครำะห์ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่

7 นำย ณัฏฐภัณฑ์สัณฑ์ ศรีวิชัย นักจติวิทยำ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่

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

1 นำย อคัรพัฒน์ เตยะรำชกลุ นำยแพทย์ช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแกน่

2 นำย ปฏิพัทธ์ อตัชู นำยแพทย์ช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแกน่

3 นำง สุนันทำ สุขสำครธนำวัฒน์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแกน่

4 นำง ศิรำณี ค ำเพรำะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแกน่

5 นำง หน่ึงนุช สกณุำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแกน่

6 นำง กนกวรรณ บุญประสิทธ์ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแกน่

7 นำง สนทนำ ปัญญำศิริ เจำ้พนักงำนอำชีวบ ำบัดช ำนำญงำน โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแกน่

8 นำย พงศ์วิพัฒน์ สมบัติ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ขอนแกน่

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

1 นำง สุกญัญำ กำญจนบัตร รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์อดุรธำนี

2 นำยแพทย์ เคำรพ วัฒนยำ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์อดุรธำนี

3 นำงสำว กนกภรณ์ ว่องไว พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์อดุรธำนี

4 นำงสำว กิ่งกำญจน์ ม่ังมีศรี นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์อดุรธำนี

5 นำย รชต เกตุเล็ก นักวิชำกำรสำธำรศุขช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์อดุรธำนี

6 นำย สรำวุฒิ เปล่ียนไธสง เภสัชกรปฏิบัติกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์อดุรธำนี

7 นำงสำว ธรำรัตน์ ทินบุตร นักวิชำกำรสำธำรณสุข โรงพยำบำลธัญญำรักษ์อดุรธำนี

8 นำงสำว ปิยะธิดำ ค ำใสสุข นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์อดุรธำนี

9 นำงสำว นิษำชล อนิทร์ทอง เจำ้พนักงำนธุรกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์อดุรธำนี

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

1 นำง รัตติยำ สันเสรี รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี

2 แพทย์หญิง นัฎพร บูรพำขจรพงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรพัฒนำระบบสุขภำพ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี

3 นำยแพทย์ สนุทรพจน์ ชชูว่ย นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี

4 นำง รอดีหย๊ะ เจะ๊โซ๊ะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี

5 นำง ธิดำรัตน์ ดือเระซอ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี

6 นำงสำว ยำวำรียะห์ มะแซ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 6 แหง่
รายช่ือผู้เขา้ร่วมประชุมวชิาการยาเสพติดแห่งชาติ คร้ังท่ี 22 ปี 2565

วนัท่ี 23-25 สิงหาคม 2565
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อมิแพ็คฟอร่ัม เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี

โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่



7 นำย ปรีชำ ประเสริฐศิลป์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี

8 นำงสำว รัชณีย์ วรรณขำม พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี

9 นำงสำว ขวัญฤดี แกว้บุตร นักสังคมสงเครำะห์ปฏิบัติกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี

10 นำงสำว กลัยวีร์ แซ่อู้ นักจดักำรงำนท่ัวไปปฏิบัติกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี

11 นำงสำว ไซนะห์ เจะ๊สะนิ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี

12 นำย นัทที ม่ังมี พนักงำนช่วยกำรพยำบำล โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ปัตตำนี

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

1 นำงสำว ปิยนันท์ สงห้อง นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ

2 นำง บุบผำ          บุญญำมณี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ

3 นำย สุริยำ          สวัสดี นักจดักำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ

4 นำงสำว สุธิตำ     สำนนิกรภำพ นำยแพทย์ปฏิบัติกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ

5 นำงสำว เนตรนภิส จนัทวัฒนะ นักจดักำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ

6 นำงเสำว ลักษณ์   สุวรรณเจริญ เจำ้พนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ

7 นำย อำทิตย์         เพชรสงค์ เจำ้พนักงำนอำชีวบ ำบัดช ำนำญงำน โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ

8 นำง ญำณภัทร  เพชรพันธ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ

9 นำง ผุสดี            ช่วยทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ

10 นำง วณิชชำ         แสงอนันต์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ

11 นำง กหุลำบทิพย์    แกว้มณี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ

12 นำงสำว อรอนงค์    ท่ันเส่ง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ

13 นำย ซัยฟุดดีน       ช ำนำญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ

14 นำย กฤตธี           ทองใหญ่ ช่ำงเช่ือม โรงพยำบำลธัญญำรักษ์สงขลำ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา


