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รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (เรียงตามอักษร)
หลักสูตรการบาบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด
รุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 11 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
คํานําหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
ตําแหน่ง
หน่วยงาน
นาย ไกรเดช
นุ่นจันทร์
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ชํานาญงาน
เรือนจําจังหวัดกระบี่
นาย กรกช
ทาจินะ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
นาย กรีเพชร์
แสงศร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลแสวงหา
ร้อยโทหญิง กวิตา
ศิริชู
นักจิตวิทยาคลินกิ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
นางสาว กวินธิดา
จุลอุล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
สบยช.
นาง กาญจนา
สุวงค์จนั ทร์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลเขื่องใน
นาง กุลณัฐฐา
อัครวีสหี ์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
นางสาว กุลธิดา
พิพฒ
ั น์จรัสสกุล นักจิตวิทยาคลินกิ
โรงพยาบาลราชวิถี
สิบเอก จักรพันธุ์
จุลมุสิ
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบ้านห้วยปราบ
นางสาว จินตนา
สุริหาญ
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลสนานมชัยเขต
เรืออากาศเอกหญิง จิรภัทร์
ศักดิ์สทิ ธิ์
นายทหารพยาบาล
โรงพยาบาลกองบิน บน.๑
นางสาว ชยาณี
ชัยมงคล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
นาง ฐิตวิ รดา
พิทกั ษ์วงศ์
เจ้าพนักงานสาสุขปฏิบตั งิ าน
โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบ้านเกาะเสม็ด
นาย ณัชพล
กามล
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบางศรีเมือง
ร้อยตํารวจโทหญิง ณัฐธิดา
พฤกษานานนท์ นักจิตวิทยา (สบ 1)
โรงพยาบาลตํารวจ
นางสาว ธณกมล
สีหมากสุก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปลวกแดง
นาง นภัสสรณ์
สุขขา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลก้นหนอง
นางสาว นัยพร
เข็มทอง
นักจิตวิทยา
จิตเวชฯและยาเสพติด
นางสาว นิธิภา
สุวนิช
นักจิตวิทยาชํานาญการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 22วัดปากบ่อ
นางสาว เบ็ญจมาภรณ์
สังวาลย์เดช
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางกรวย
นาย ประเสริฐ
คําผอง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
สบยช.
นาย ปริวัตร
วรรณประภา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบ้านวังจันทร์
นางสาว ปรีดาพร
ชาวสวนงาม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
โรงพยาบาลบางเสาธง
นาย ไพฑูรย์
พันธ์แตง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลบ่อทอง
จ่าสิบเอก ไพวัน
ปานทอง
นายสิบพยาบาล
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
นางสาว พรพรรณ
สุดใจ
นิสติ ปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
นาง พรรณพัฒน์
ไพรวิหค
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สบยช.
นาง พัทธยา
สิธิสงค์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สบยช.
นาย พีระพล
เหง้าแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลปลวกแดง
นางสาว ภัสสรา
ประดน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร
โรงพยาบาลบางเสาธง
นางสาว เมทินี
อิ่มด้วยสุข
นักจิตวิทยาปฏิบตั กิ าร
ศูนย์บริการสาธารณสุข48
นางสาว มนพร
แก้วพรายตา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
นาง มานิตา
แสงกระจ่าง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสมานมิตร
นางสาว มาลาตี
รุ่งเรืองศิริพนั ธ์
อาจารย์
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
นางสาว รณัยชนก
หอมจันทร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
สุขภาพจิตและยาเสพติด
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43
44
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50
51
52
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54
55
56
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59
60
61

นางสาว รัชดาภรณ์
นาง รัฐฐาพร
นาง ราววรรณ์
นางสาว รุ่งทิวา
นางสาว วรรณิษา
นางสาว วรรนิษา
นางสาว วราทิพย์
พันจ่าตรี วันชนะ
พ.ต.อ. วินยั
นางสาว ศตพร
นางสาว ศศิวิมล
นาย สหรัฐ
นางสาว สาวิตรี
นางสาว สิรินดา
นางสาว สุเนตรา
นาง สุดา
นางสาว สุนสิ า
นางสาว สุนยี ์
นางสาว สุปรียา
นางสาว สุพตั รา
นางสาว สุภามาตร
นาง สุภารัตน์
นางสาว สุภาวดี
นางสาว สุภาวดี
พันตํารวจโทหญิง อรณิชา

ศรีวิลยั
พิพฒ
ั น์
ฉันท์ธนกุล
สนหลี
มิ่งขวัญ
จริยา
เกิดผล
เกตุชยั
ธงชัย
แววคล้ายหงษ์
จุลศักดิ์
น้อยวงศ์
บัวลา
แข่เจริญ
เมฆอ้อย
รัตนวิบลู ย์
สิทธิเลิศ
อินทนาศักดิ์
สาธารณะ
หวลคิด
บุญประสม
เจริญพันธ์
อินทร์เพ็ง
พิสยั พันธุ์
หาสาสน์ศรี

นักจิตวิทยา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
นักสังคมสงเคราะห์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
เวชกรฉุกเฉิน
นักจิตวิทยา (สบ 4)
พยาบาลวิจยั
นักจิตวิทยาชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบตั งิ าน
นักจิตวิทยา
พยาบาลการชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักจิตวิทยา (สบ 2)

โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
โรงพยาบาลบ้านฉาง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลอาวอย
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขาตาอิ๋น
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
โรงพยาบาลตํารวจ
ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ศูนย์บริการสาธารณสุข9ประชาธิปไตย
โรงพยาบาลหนองเสือ
โรงพยาบาลเอราวัณ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮอ่ งสอน
โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบางรักน้อย ม.5
โรงพยาบาลสตูล
โรงพยาบาลสนามชัยเขต
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
ยาเสพติด
โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบ้านวังจันทร์
โรงพยาบาลปากเกร็ด
โรงพยาบาลหนองเสือ
โรงพยาบาลบางเสาธง
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลตํารวจ

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

