ลาดับ
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รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (เรียงตามอักษร)
หลักสูตรการบาบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด
อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
คานาหน้าชื่อ ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
นาง กชกร
อุตวิชัย
พยาบาล
กานต์คลินิกเวชกรรม
นาง กัญญ์พิดา
ศรีทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สุขภาพจิตและยาเสพติด
นาย คมสันต์
บุสภา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลหนองสูง
นาย จีระเดช
งามสีสรรค์
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลบางละมุง
นาง ชญานี
โตพิทักษ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลหนองฉาง
นางสาว ชฎากาญจน์
ชาลีรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
นางสาว ซูฮาดา
แสงสุข
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบางละมุง
นาง ณัฐวีณ์
สุกทน
นักอาชีวบาบัด
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อดุ รธานี
นางสาว ธรารัตน์
ทินบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อดุ รธานี
นาย ธันยกร
บุญเกิดแก้วมณี
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลบ่อทอง
นางสาว นุชนาถ
ฤกษ์ดี
นักจิตวิทยาทั่วไป
โรงพยาบาลบางสะพาน
นาง เบญจมาศ
ยาเงิน
พยาบาลวิชาชีพชานา่ญการ
โรงพยาบาลรัตนบุรี
นาง เบญจา
ลิ้มประเสริฐกุล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลบางใหญ่
นาง ปรางทิพย์
ตันติรุ่งเรือง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
นาย ปรินทร์ยาฉัตร
ใจศิริ
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลน้าโสม
นางสาว ปรีณาพรรณ
กาญจนสาราญวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.ธารน้าทิพย์
นาง ไพรา
ตันสกุล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นาง พรทิพย์
ซุ่นอื้อ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลศูนย์ตรัง
นางสาว พรพิมล
พรมนัส
พยาบาลวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นาย พลากร
ศรีพูนทอง
นักจิตวิทยาโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
นาง พัชราภา
มงคลวรผล
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข19วงศ์สว่าง
นางสาว พัฒนวดี
อุตวิชัย
นายแพทย์
กานต์คลินิกเวชกรรม
นาง พันธ์ทิพย์
แอเขี่ยม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.หนองปลิง
นางสาว ระพีพร
ยุ่นประยงค์
นักจิตวิทยา
รพ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาว รัตนาภรณ์
วัฒนรัตน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เรือนจากลางนครปฐม
นาง ฤทัยชนก
ล่องพานิช
พยาบาลวิชาชีพ
รพ.สต.บ้าน กม.7
นาง ลัดดาวัลย์
ธีรภาพชัยศรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลบางเลน
นางสาว วัชราภรณ์
หุนตระนี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลนางรอง
นางสาว วารุณี
แสงเมฆ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พรรษา
นางสาว วิมล
อาวรณ์
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลผักไห่
นางสาว ศศิวิมล
ศรีเมือง
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
นางสาว ศิริลักษณ์
อะยังกุล
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลปากเกร็ด
นาย เสกสรร
อารีศรีสม
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง
นาย สมใจ
คามุงคุล
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลนาจะหลวย
นางสาว สาริกา
สาสาร
นักจิตวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลปทุมธานี

36
37
38
39
40
41
42
43
44

นางสาว สาเนียง
นาย สิทธิศักดิ์
นางสาว สุชาดา
นางสาว สุนันท์
นาง สุราณี
นางสาว ไอยดา
นาง อัญชิสา
นางสาว อัญชิสา
นางสาว อิษฎา

จันทร์รุ่งเรือง
เจียมวิจติ ร
ขนานแข็ง
รื่นสุข
สร้างช้าง
ทองพูล
อยู่สบาย
จันทรนสมบัติ
เจตินัย

พยาบาลเทคนิค ชานาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เภสัชกรปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
นักจิตวิทยา
นักจิตวิทยา

โรงพยาบาลหนองเสือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาหลวง
สบยช.
โรงพยาบาลภาชี
โรงพยาบาลปากคาด
โรงพนายาลน้าเกลี้ยง
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเาพติดจังหวัดอ่างทอง

โรงพยาบาลหนองเสือ
โรงพยาบาลน้าเกลี้ยง

ท่านที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน
ถ้าไม่ยนื ยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417

