
ล าดบั ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน (สถาบัน/โรงพยาบาล)
1 นางสาว เกศรา สุขสมภกัด์ิ พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ สบยช.
2 นางสาว เกศรินทร์ นามเจงิ พยาบาลวิชาชีพปฎบิติังาน โรงพยาบาลฮอด
4 ว่าทีเ่รือตรี จกัรกริช แย้มนยันา พยาบาลเทคนคิ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
5 นางสาว จดิาภา สามารถิจ พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ สบยช.
6 นางสาว จติราภรณ์ ต่างท้วม นกัจติวิทยา โรงพยาบาลก าแพงแสน
7 นางสาว จรีุพร โสภาจร นกัวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองม่วง
8 นาง ชลลัดดา พลพวก พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
9 นาย ชัยพิสิฐ กิจเจริญ นกัวิชาการสาธารณสุข สถาบนัจติเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา
10 นางสาว ณัฐกานต์ เนยีมหอม พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร

11 นางสาว ณัฐปภสัร์ กฤตสุวรรณลออ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพยุหะคีรี
12 นางสาว ณิชาภทัร ประสงค์สุข แพทย์แผนไทยปฏบิติัการ โรงพยาบาลบา้นบงึ
13 นาง ดวงใจ โชติกาญนช์ยเกษม นกัวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
14 นาย ทัศนพ์ล สัมฤทธิ์ เจา้หนา้ทีพ่ยาบาล โรงพยาบาลเวรการุณย์รัศมิ์ 
15 พันจา่เอก ธนธัช เสาร์ทอง เจา้หนา้ทีบ่ริการสุขภาพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
16 นางสาว ธนติชา จติสวัสด์ิ หวัหนา้ฝ่ายการดูแลคนไข้ฯ ศูนย์บา้นริมสวน
17 นางสาว ธัญญารัตน ์ มีทา พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ สถาบนักัลยาณ์ราชนครินทร์
18 ว่าทีร่.ต.หญิง นรีรัตน์ บญุมาทน นกัวิชาการสาธารณสุข สถานบนัจติเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา
19 นางสาว นฤนาฎ จนัทร์พงค์ พยาบาลประจ าหอผู้ปว่ยใน โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
20 นางสาว นาขวัญ ศิริบตุร นกัวิขาการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
21 นางสาว นติยา สุ่มมาตย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลโพธิศ์รีสุวรรณ
22 นางสาว นติยากรณ์ วรนนัพิพัตน์ นกัวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบางเสาธง
23 นางสาว นชุนารถ น้ าแก้ว นกัวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสามชุก
24 นางสาว เนตรภทัร ยังอยู่ พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ สบยช.
25 นาย บญุไท ประดิษฐ์วงศ์วาน นกัวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบา้นคา
26 นาง บษุยารัตน ์ จงประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลดอนเจดีย์
27 นางสาว เบญจมาศ เกษมพิมล พนกังานช่วยการพยาบาล สบยช.
28 นางสาว เบญญาวรรณ ศรีภทัรานสุรณ์ นกักิจกรรมบ าบดั สบยช.
29 นางสาว ปนดัดา คงปญัญา นกัจติวิทยาปฏบิติัการ ส านกังานปอ้งกันและบ าบดัการติดยาเสพติด
30 นาย ประสิทธิ ์ ดาราชู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สบยช.

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเ์ขา้รับการอบรม  (เรียงตามหมวดอักษร)

หลักสูตรการให้ค าปรึกษาเบือ้งตน้ส าหรับผู้ปฏบิัตงิานดา้นยาเสพตดิ

ระหว่างวันที ่22 - 245 กุมภาพันธ ์2566

ณ ห้องประชมุ ชั้น 5 สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนี

ท่านที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังประกาศรายชื่อ 
ภายใน 7 วัน (สแกน QR code ที่แนบมาพร้อมนี)้ 

เพื่อรับหนังสือตอบรับเข้ารับการอบรม หากไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์  
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 086 351 9626 

ยืนยันสิทธิ ์



31 นางสาว ปรีดาพร  ชาวสวนงาม พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ โรงพยาบาลบางเสาธง
32 นาง ปยิมนต์ รัตนผ่องใส พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ โรงพยาบาลหนองเสือ
33 นางสาว ปยิวดี ผูกพันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ สบยช.
34 นาย พงษ์ศักด์ิ ปญัญา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลแม่สาย
35 นางสาว เพ็ญพักตร์ โอสถศรี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
36 นางสาว ภณัฑิรา บาเปยี เจา้พนกังานสาธารณสุขปฏบิติังาน กลุ่มงานจติเวชและยาเสพติด
37 พันจา่เอก ภทัรพล เพขรเมือง เจา้หนา้ทีบ่ริการสุขภาพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
38 นางสาว ระณินตรา ระณีเนตร พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ โรงพยาบาลบางละมุง
39 นางสาว รัชนกีร แปน้หว้ย นกัวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลบา้นไร่
40 นางสาว รุ่งฤดี พันธ์จนัทร์ พยาบาล โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
41 นางสาว วราภรณ์ เดชสง่า นกัวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ โรงพยาบาลเขาสมิง
42 นาง วิไลลักษณ์ ภคะประทีป พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพสาวหาญ
43 นาย วุฒิพงษ์ ศรีภริมย์ พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ ส านกังานปอ้งกันและบ าบดัการติดยาเสพติด
44 นางสาว ศรัณย์พร มณีวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที ่17
45 นาย สหรัฐ นอ้ยวงศ์ นกัวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ โรงพยาบาลหนองเสือ
46 นางสาว สุปราณี อาไพ พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง
47 นาง สุพรรณา เถาวัลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ
48 นางสาว สุพรรณี ฉิมบรรเทิง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลประชาธิปตัย์
49 นางสาว สุพัตรา นอ้ยเหล่า พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสองพีน่อ้ง
50 จา่เอก สุพิรัตน์ ทรัพย์สมาน เจา้หนา้ทีบ่ริการสุขภาพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
51 นางสาว สุภาวดี อินทร์เพ็ง นกัวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ โรงพยาบาลบางเสาธง
52 ร.ท. สุราษฎร์ อินทร์สุข นายทหารพยาบาล โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 
53 นางสาว สุรีรัตน์ พิทักษ์พิจติรแสง นกัวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
54 นาวาโทหญิง แสงดาว การุณยวนชิ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
55 นางสาว หนึ่งรัก คธาเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ โรงพยาบาลท่าใหม่
56 นาย อธิศีล แก้วบตุร พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ สบยช.
57 นางสาว อภชิญา ดีนุ นกัวิชาการสาธารณสุข สถานบนัจติเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา
58 นาง อัญชนา จนิดาศรี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช
59 นาย อับดุลเลาะห ์ มีนา พยาบาลวิชาชีพปฏบิติัการ ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ - สุดสาคร ฯ

60 นางสาว อุรัสยา สุวรรณศรี นกัจติวิทยา โรงพยาบาลหา้งฉัตร


