
ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน (สถาบัน/โรงพยาบาล)
1 นางสาว กนิษฐา สุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ สถาบันกัลยาราชนครินทร์
2 นางสาว กมลรัตน์ อ า่เพียร พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว
3 นาง กรรณิการ์ นามะเสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้างฉัตร
4 นางสาว กัญจน์ฐิชา ศรีโสพันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบ้านกรวด
5 นางสาว กัณตา ทองแผ่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลตากฟ้า
6 นาง กัลยา อร่ามศรี พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
7 นางสาว กุลธิดา พิพัฒน์จรัสสกุล นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี
8 นายแพทย์ เคารพ วัฒนยา นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
9 นางสาว จงกลณี แก้วเมือง พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลพระสุมรเจดีย์สวาทยานนท์
10 แพทย์หญิง จันทร์ยา ประเสริฐ นายแพทย์ช่านาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
11 นางสาว จิตราภรณ์ ต่างท้วม นักจิตวิทยา โรงพยาบาลก่าแพงแสน
12 นางสาว จุลนิตย์ จันทร์ชมภู พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลหนองบัวล่าภู
13 นางสาว ฉัตรฐิติวัฒน์ วรุณวิชญะ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสระโบสถ์
14 นาง ชญานี  โตพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลหนองฉาง
15 นางสาว ชฎาพร อุ้ปะโค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
16 นายแพทย์ ชัยรัชต์ ก้องเปสลาพันธ์ นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ สบยช.
17 สิบเอก เชาวน์พิชาญ เตโช นักจิตวิทยาช่านาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
18 นางสาว ฐิติกานต์ วงศ์อินทร์ พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลบ้านต้นนา
19 นาย ณัฐพงษ์ บุญมี เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
20 นาย ณัฐพล วรรณสอน พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์
21 นางสาว ดวงฤทัย ทุมมาวัด พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลไทรน้อย
22 นางสาว ดุษฎี ศิลาเหลือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ สวาทยานนท์
23 นางสาว ธารทิพย์ ใจเอียด นักจิตวิทยาปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยพลู
24 นายแพทย์ ธีรฉัฐ ไชยธวัชพงษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื อ
25 นางสาว เจษฎาภรณ์ แสงนวล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
26 นาย นรากร สารีแหล้ พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
27 นางสาว นฤมล ยอดด่าเนิน พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
28 นางสาว บุญยภัทร์ โชติสุภาพ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
29 นาง บุษยารัตน์ จงประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลดอนเจดีย์
30 นาง ปณตพร วะระขะจี พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลโพทะเล

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เขา้รับการอบรม  (เรียงตามหมวดอักษร)

หลักสูตรเวชศาสตร์ฉกุเฉนิยาและสารเสพตดิ

รุ่นที ่1 ระหว่างวันที ่14 - 15 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องประชมุ ชั้น 5 สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

ท่านที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังประกาศรายชื่อ 
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ยืนยันสิทธิ์ 



31 แพทย์หญิง ปนิตา ประทีปเสน นายแพทย์ รังสิตคลินิก
32 นางสาว ประภามาศ อินทราเครือ พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
33 นาง ปานพิมพ์ สร้อยมณีวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ สบยช.
34 นางสาว พนิดา  โสดาภักด์ิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.
35 นางสาว พรทิพย์ ดันมีแก้ว พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
36 นาง พาสุข พิมพะโย พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ โรงพยาบาลบ้านกรวด
37 แพทย์หญิง พิศลักษณ์ เลิศสุวรรณรัชต์ นายแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
38 นางสาว เพ็ญสุพพัต วิเศษศรี นักจิตวิทยาปฏิบัติการ โรงพยาบาลหนองเสือ
39 นางสาว ภณิกาญจน์ พุทธรักษา พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลบางคล้า
40 นาย ภาณุวัฒน์ มีเดช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
41 นาย ภานุมาศ บวรรัมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ทัณฑสถานโรงพยายาลราชทัณฑ์
42 นาง รัยลา โอ่งเจริญ พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลลาดบัวหลวว
43 นางสาว รุ่งทิวา สนหลี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางละมุง
44 นางสาว รุ่งฤดี พันธ์จันทร์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
45 นางสาว ฤทัยรัตน์ หมู่หนอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
46 นาง วัชรา ออสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
47 นาง วิราสินี สร้อยแก้ว พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลโคกโพธิ์
48 นางสาว วิไลวรรณ บัวบาล พยาบาลวิชาชีพ สถาบันกัลยาราชนครินทร์
49 นาง วีระนุช ก่อแก้ว พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทับคล้อ
50 นาย ศุภชัย คงมีมิตร พนักงานช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
51 เรือเอก สมคิด แป้นแก้ว นายทหารบริการสุขภาพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
52 นาย สัมพันธ์ นิยมวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช่านาญงาน โรงพยาบาลโพธิศ์รีสุวรรณ
53 แพทย์หญิง สุจิตรา ลักษณะ นายแพทย์ช่านาญการพิเศษ โรงพยาบาลโคกโพธิ์
54 นางสาว สุภาวดี พิสัยพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ โรงพยาบาลหนองคาย
55 นาง สุมาลี เจียรณัย พยาบาลเทคนิคช่านาญงาน สบยช.
56 นาง สุรีย์รัตน์ ตาลานนท์ พยาบาลวิชาชีพช่านาญการพิเศษ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
57 นายแพทย์ อติวิชญ์ เล้าเจริญ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
58 นางสาว อมราภรณ์ ดวงอาจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลโพธิศ์รีสุวรรณ
59 นายแพทย์ อัครพัฒน์ เตยะราชกุล นายแพทย์ช่านาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
60 นางสาว อัญชลี บุญศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สบยช.


