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รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (เรียงตามอักษร)
หลักสูตรการคัดกรองบาบัดรักษาและส่งต่อผู้ติดยาเสพติด (SBRIT : Screening, Brief Intervention and Referral to treatment)
อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 7 – 9 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
คานาหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
นางสาว แกล้วกล้าว
ศรสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
นางสาว กฤตยาภรณ์
แก้วนาบอน
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตั กิ าร
สานักงาน ปปส. ภาค 5
นาง กัญญ์พดิ า
ศรีทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สุขภาพจิตและยาเสพติด
นางสาว กัลยกร
มีเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุข
สถานีอนามัยฯบ้านคลองบางปิ้ง
นาง กาญจนา
บุตรทา
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังปลาป้อม
นางสาว กิตยิ า
ฉิมพาลี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
สานักงานสาธารณสุขอาเภอหัวหิน
นาง คมขา
นงนุช
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลบางละมุง
นางสาว จงกลณี
อาจศิริ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลจัตรุ ัส
นางสาว จันทร์พร
จันทร์สนิ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
จิตเวช
นางสาว จันทร์พร
จันทร์สนิ
พนายาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
นางสาว จิตพิสทุ ธิ์
อริยะศิริกลุ
พยาบาลวิจยั
ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย
นาง จิราภรณ์
ปราณีวัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุข
สถานีอนามัยฯคลองบางปิ้ง
นางสาว ชฎากาญจน์
ชาลีรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
นาง ชณิตา
สุริอาจ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เรือนจาอาเภอพล
นางสาว ชุลพี ร
ภัทรกอบกุลชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
สบยช.
นางสาว ณัฐกานต์
จันทราช
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลองครักษ์
นาย ณัฐวิโรจน์
อินทะนิน
เจ้าหน้าที่ดแู ลสนับสนุนหลังการตรวจ
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
นางสาว ดาวิกา
ใจเที่ยง
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเวียงเก่า
นาย ตฤณ
สุวรรณนิล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสทิงพระ
นางสาว ทิพวรรณ
วานิลทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพุทธรักษา
นาง ธนัชพร
ยศทะแสน
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเจริญ
นาย ธนัฐกรณ์
โภคินกรณ์พงศ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหุบพริก
นาย ธัญญะ
แจ่มยวง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านทุ่งแฝก
นาย นพรัตน์
มหาโชคชัย
ผู้จดั การศูนย์สขุ ภาพฟ้าสีรุ้ง
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
นาวาอากาศโทหญิง นภัสกมล
เพชรนรรัตน์
รองหัวหน้ากองสุขภาพจิตและบาบัดยาเสพติด โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
นาย นรภพ
อุทธยอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร
สานักงาน ปปส.ภาค 5
นาย นิรันดร์
เมตตา
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชานาญงาน
เรือนจาจังหวัดสระบุรี
นางสาว ปพิชญาลักษณ์ ตันดี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลจัตรุ ัส
นาง ปราณี
ปะละน่าน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นาย ปิติ
มาช่วย
นวก.สธ.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสาโรงเหนือ
นาง พงษ์ลดา
ลอยสมบัติ
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสามร้อยยอด
นาย พงษ์ศกั ดิ์
ปัญญา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลแม่สาย
นาง พรกมล
ทองกุล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สบยช.
นางสาว พรพรรณ
ศิลปวัฒนาพร นักจิตวิทยาคลินกิ ชานาญการ
กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์
นางสาว พรพิมล
พรมนัส
พยาบาลวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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41
42
43
44
45
46
47
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

นางสาว พรศรีลกั ษณ์
นาง ภคมล
นางสาว มัชฌ์ชยาน์
นาง มัณฑนา
นางสาว มาลาตี
นางสาว เย็นจิตร
นางสาว รัตติกาล
นางสาว รัตนาภรณ์
นางสาว ลลิตา
นางสาว วริศรา
นางสาว วัชราภรณ์
นาง วารินทร์
นาง วิลาสินี
นางสาว ศตพร
นางสาว ศิริญญาพัทร์
นางสาว ศิริพร
สิบเอก ศิริศกั ดิ์
นาย ศุภชัย
นาย สมชาย
นาย สมหมาย
นางสาว สะอาด
นางสาว สามิตรี
นาย สิทธิศกั ดิ์
นางสาว สุธิมา
นางสาว สุภพิชญ์
นางสาว สุวิมล
นางสาว หทัยภัทร
นาง อรัญญา
นางสาว อรุณแก้ว
นางสาว อุไรวรรณ

ฟองไหล
สุวรรณราช
สาริยา
ใจกว้าง
รุ่งเรืองศิริพนั ธ์
มังคะรัตน์
คามามุง
วัฒนรัตน์
ไชยจันลา
แผ่นศิลา
หุนตระนี
อาไพ
ดุษฎืเสนีย์
แววคล้ายหงษ์
พรหมวิอนิ ทร์
ลือเนตร
ภาเรือง
สิทธิมาท
ทองจีน
ปะวะโก
คุ้มคลองโยง
วิฑรุ
เจียมวิจติ ร
อ่อนทอง
ภาระเวช
ไชยศรีรัมย์
สิงห์ประโคน
ชานาญอักษร
จันดี
พลศักดิ์ขวา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
อาจารย์
นักวิชาการสาธารณสุข
นักสืบสวนสอบสวนชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลเทคนิคชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
พยาบาลวิจยั
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบตั งิ าน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
ธุรการพยาบาล
นักจิตวิทยา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
พยายาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาล
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

สถานพินจิ ฯจังหวัดกาญจนบุรี
โรงพยาบาลจัตรุ ัส
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาวัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาแก
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางเมือง
สานักงานปปส.ภ.5
เรือนจากลางนครปฐม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท้ายบ้านใหม่
สบยช.
โรงพยาบาลนางรอง
สบยช.
โรงพยาบาลอัมพวา
ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลจัตรุ ัส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางเมืองใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเทพารักษ์
เรือนจาจังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเบิกไพร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านคลองเก้า
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สานักงานศาลยุติธรรม
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สานักงานศาลยุติธรรม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตาหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมังกรทอง
โรงพยาบาลอานาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหัววัว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัววัว
โรงพยาบาลอู่ทอง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลตูมใต้

ท่านที่ได้รบั การประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน
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