รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (เรียงตามอักษร)
การบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program
อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ลาดับ คานาหน้าชือ่ ชือ่
นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
1
นาง เกษสุดา
ชูรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านพยูน
2
นางสาว กรปรียา
ตุม่ ทอง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
รพ.สต.บางไผ่
3
นาง กัญญ์พดิ า ศรีทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลองครักษ์
4
นางสาว กัญญาภัทร รักเมือง
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลถลาง
5
นาย กิจจา
ลืน่ กลาง
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.ตลาดขวัญ
6พันจ่าอากาศเอก กิตติพงษ์
ธรรมโหร
พยาบาลเทคนิค
เวชศาสตร์ปอ้ งกัน กองบิน 23
7
นางสาว คล้ายโสม
คุ้มมณี
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.ไขแสง กาเนิดมี
8
นาย จิตติพนั ธ์
แสงศรี
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
9
นาง ฉัตรธิดา
กุญชร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลห้างฉัตร
10
นาง ฉันทะนี
แสงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านวัดแดง
11
นาย ณัชพล
กามล
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บางศรีเมือง
12
นาง ทวารัตน์
อติชาตสินธพ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.บางเขน
13
นาง ทิวาพร
พลนิกร
พยาบาลเทคนิคชานาญงาน
รพ.สต.ในวงใต้
14
นาง ธัญวลัย
มงคลเคหา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.ศีขรภูมิ
15
นางสาว นงนุช
เที่ยงธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านยายร้า
16
นางสาว นัทธมนต์
ฉิมสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลหนองฉาง
17
นางสาว นิตยา
ซาซง
นักจิตวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
18
นางสาว เบ็ญจมาภรณ์ สังวาลย์เดช
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บางกรวย
19
นางสาว เบญจรัตน์ ภารจรัส
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านฉาง
20
นาง ประภัสสร กาวิโล
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลขุนตาล
21
นาง ปรางทิพย์ ตันติรุ่งเรือง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
22
นางสาว ปรีดาพร
ชาวสวนงาม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
โรงพยาบาลบางเสาธง
23
นางสาว ปัทมา
พรมมิ
พยาบาลวิชาชีพ
ศูนย์บริการสาธารณสุข21
24
นาย ปางพุฒพิ งษ์ เหมมณี
นักวิชาสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านวัดแคใน
25
นางสาว ผจงศิริ
มาตรโคกสูง
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
26
นาง ไพรา
ตันสกุล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
27
นางสาว พรพิมล
มณีนวล
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลท่าหลวง
28
นางสาว พรพิมล
พรมนัส
พยาบาลวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29
นางสาว พัชรีภรณ์
คาฟูบตุ ร
นักวิชาการสาธารณาสุข
รพ.สต.บ้านสระแก้ว

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

นาย พิทกั ษ์
นางสาว พิรานันท์
นางสาว ภัสสรา
นางสาว เมธานี
นาง ยุพเยาว์
นางสาว ระวีวรรณ
นางสาว รัชฎาพร
นางสาว รัตนาภรณ์
นางสาว รุ่งทิวา
นางสาว วณาลักษณ์
นาย วัชระ
นางสาว วารุณี
นางสาว วิมล
นางสาว ศศิวิมล
นางสาว ศิริรัตน์
นางสาว ศุภากร
นาย เสกสรร
นางสาว สายชล
นาย สิทธิศักดิ์
นาง สุดารัตน์
นาย สุธน
นาง สุภัสษร
นางสาว สุภาวดี
นาย สุรศักดิ์
นาง สุรี
นาง สุลิตา
นางสาว แหวนทอง
นาง อารินทร์
นางสาว อารียา

วรรณลาวัณย์
เงินแก้ว
ประดน
ผลอุดม
บุดดี
นิยมไทย
ธรรมน้อย
วัฒนรัตน์
สนหลี
มีศิริ
พรหมฉวี
แสงเมฆ
อาวรณ์
ศรีเมือง
ดีนันท์
วรจักรวณิชกุล
อารีศรีสม
ไสย์สุด
เจียมวิจติ ร
ณะเจริญ
วิจติ ร
วรรณา
พิสัยพันธุ์
เนียมปาน
ยวงลาใย
สงัดศรี
ค้าคูณ
โสมอ่อน
ผ่องแผ้ว

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พว.ชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พว.ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบตั ิงาน
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ

ให้คาปรึกษาและยาเสพติด
โรงพยาบาลป่าแดด
โรงพยาบาลบางเสาธง
โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
โรงพยาบาลเวียงแก่น
รพ.สต.บางแก้วใน
โรงพยาบาลลี้
เรือนจากลางนครปฐม
โรงพยาบาลบางละมุง
รพ.สต.ธาตุ
ให้คาปรึกษาและยาเสพติด
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พรรษา
โรงพยาบาลผักไห่
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
รพ.สต.กุดเขาคีม
โรงพยาบาลบุณฑริก
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง

สานักงานสาธารณสุขอาเภอสังขะ
รพ.สต.ตาหลวง
รพ.สต.บางรักน้อยหมู่ ๕
รพ.สต.เกาะช้าง
รพ.สต.ตาบลมะมุ
โรงพยาบาลหนองคาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองนนทบุรี
โรงพยาบาลสัตหีบกม.10
รพ.สต.บางพระเหนือ
รพ.ศีขรภูมิ
โรงพยาบาลสาโรง
รพ.สต.บ้านหนองน้าเย็น

ท่านทีไ่ ด้รบั การประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน
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