
ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน (สถาบัน/โรงพยาบาล)
1 นาย กรวิชญ์ หงทัพ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เรือนจ าจังหวัดมหาสารคาม
2 พันจ่าเอก กฤชทยาวัฒน์ วิชาผา เจ้าหน้าทีบ่ริการสุขภาพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
3 นาย ก าธร ธรรมเจริญ หัวหน้าสถานฟืน้ฟูฯ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านบุญฤทธิ์

4 นาย จักรพงษ์ ดรุณเนตร นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา
5 นาง จันทร์เพ็ญ ผลไม้ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงานทัณฑสถานหญิงกลาง
6 นาย จามร ราชวัฒน์ เจ้าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษา สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านบุญฤทธิ์

7 นาย จ านงค์ ใจเอื้อ พนักงานคุมประพฤติ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว

8 นางสาว จิราพร มีนวลชื่น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร
9 นาย ใจยากรณ์ เกื้อไข่ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว
10 นางสาว ชนาภา สถาพร นักจิตวิทยา เรือนจ าอ าเภอไชยา
11 นาง ณภัค บัวสอน เจ้าพนักงานธุรการ กรมราชทัณฑ์
12 นาย ณัฐวุฒิ วิจิตรกุล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา
13 นางสาว ณิชารัตน์ ศุภนันตระกูล นักจิตวิทยา เรือนจ าจังหวัดกาญจนบุรี
14 นาย ด ารงค์ ยอดแก้ว พนักงานควบคุม ส.2 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว

15 นางสาว ทิฆมัพร เจริญวัฒนมณีชัย นักสังคมสงเคราะห์ เรือนจ าอ าเภอบัวใหญ่
16 นาย ธัญพิสิทธิ์ ทองเกตุ อนุศาสนาจารย์ช านาญงาน เรือนจ าจังหวัดเลย
17 นาย ธีรติ พิมพ์อ่ า นักสังคมสงเคราะห์ เรือนจ าอ าเภอภูเขียว
18 นาย นพรัตน์  ก้านแก้ว นักทัณฑวิทยาช านาญการ เรือนจ าจังหวัดสตูล
19 นางสาว นภัสวรรณ ดอกแก้ว พนักงานควบคุม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว

20 นางสาว นะดา ติงหวัง นักกิจกรรมบ าบัด โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
21 นาย นักสิทธิ์ ฮาบพนม นักจัดการงานทัว่ไปปฎิบัตการ เรือนจ ากลางอุดรธานี
22 นางสาว บุณยนุช หัสกิจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
23 นาย ประเจตน์ วิจารณ์ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจ ากลางนครปฐม
24 นาย ประสงค์ กะตุดทอง นักทัณฑวิทยาช านาญการ เรือนจ าจังหวัดมหาสารคาม
25 นาย ปราณปรียา นฤนาทวรกุล นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว
26 นางสาว ปิยากร อินธิยา นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์
27 นางสาว พชร วงศ์นฤภัทร นักจิตวิทยา เรือนจ ากลางตาก
28 นางสาว พรพรรณ ศิลปวัฒนาพร นักจิตวิทยาคลินิก เรือนจ าจังหวัดพะเยา
29 นางสาว พวงผกา อุทโท เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพฯ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
30 นาง พิชามญธุ์ การสร้าง นักจิตวิทยาช านาญการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เขา้รับการอบรม  (เรียงตามหมวดอักษร)

หลักสูตรการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพรูปแบบชมุชนบ าบัดและ FAST Model

ระหว่างวันที ่6 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชมุ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

ท่านที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังประกาศรายชื่อ 
ภายใน 7 วัน (สแกน QR code ที่แนบมาพร้อมนี้) 

เพ่ือรับหนังสือตอบรับเข้ารับการอบรม หากไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์  
สอบถามเพ่ิมเติม โทรศัพท์ 086 351 9626 ยืนยันสิทธิ์ 



31 นาย พิชิต วิชัยโย นักทัฑทวิทยาช านาญการ เรือนจ าอ าเภอบัวใหญ่
32 นางสาว เพลินพิศ อ้นแก้ว นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพฯ กองบริการทางการแพทย์
33 นางสาว ภรรคณัฐชนันย์ ไชยมงคล เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพฯ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
34 นาย ภาคภูมิ เจริญเหล่า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านบุญฤทธิ์

35 นาง รัตนา ปานคล้าย นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง
36 นางสาว วรรณิศา ถาวระ นักจิตวิทยา เรือนจ าอ าเภอทุง่สง 
37 นางสาว วริศรา แผ่นศิลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
38 นาย วัชรากร เสริมแสง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ช านาญงาน เรือนจ าจังหวัดอ านาจเจริญ
39 นาย วันเสด็จ ชยันตร์สุภาพ เจ้าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษา สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านบุญฤทธิ์

40 นาย วิฑูร ก้องกิตติ ผู้อ านวยการ สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ปุวยจิตเวช บ้านกาสะลอง

41 นาย วีระเทพ สาระเดช นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เรือนจ ากลางนครพนม
42 นางสาว ศุภลักษณ์ จงเทีย่วกลาง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ช านาญงาน ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
43 นางสาว สุกานดา สร้อยส าราญ นักทัณฑวิทยาช านาญการ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิง
44 นาย สุธี บุณยรัตพันธุ์ นักทัณฑวิทยาช านาญการ เรือนจ ากลางเชียงราย
45 นาย สุพันธ์ สิริวิญญู พนักงานช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
46 นาย สุรพงษ์ ร่วมรักษ์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจ ากลางยะลา
47 นาย สุริยา บารมี นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพฯ เรือนจ ากลางก าแพงเพชร
48 นางสาว อัมพร จับใจนาย พนักงานช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
49 นางสาว อิสรีย์ ศรีมงคลไชย พรักงานควบคุม ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัย
50 นาย เอกทน กันทะกาลัง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี


