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รายชือ่ ผูเ้ ข้ารับการอบรม (เรียงตามอักษร)
การบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดแบบผูป้ ่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program
อบรมรุน่ ที่ 2 วันที่ 14 – 18 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุม 9 ชัน้ 5 สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผตู้ ิดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
คานาหน้าชือ่ ชือ่
นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
นางสาว เกวลี
มีผล
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านยายจัน่
ว่าที่ ร.ต. เกียรติศักดิ์
สร้อยจันดา
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลภูเรือ
นางสาว กนกพร
ศรีรักษา
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านนหองบอน
นางสาว กนกวรรณ
แดงกระจ่าง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเกาะจันทร์
นาย กรกช
ทาจินะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
นางสาว กิง่ ฟ้า
งามยิง่ ยืน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สังกัดสาธารณสุขอาเภอรัตนบุรี
สิบเอก จักรพันธุ์
จุลมุสิ
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านห้วยปราบ
นาง จันทิพย์
พิมพ์โพธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน รพ.สต.บ้านปากแพรก
นางสาว จีราวรรณ
รัตนวิชัย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.ยางสว่าง
นาวาอากาศตรีหญิง จุฬารัตน์
เคนศิลา
พยาบาลวิชาชีพ
เวชศาสตร์ป้องกัน
นางสาว ชญาณ์นันท์
ภาษิตราวรกานท์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลวัฒนานคร
นางสาว ชยาภรณ์
บุญเฉือ่ ย
นักจิตวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลปราณบุรี
นางสาว ชลจิตร
สิงห์เรืองรัตนสิทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลโพทะเล
นางสาว ชลจิตร
สิงห์เรืองรัตนสิทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลโพทะเล
นาย ชาญปวีณ
หาพุทธา
นักจิตวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
นางสาว ชิดชนก
เพลิงสงเคราะห์
นักนิวชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านยายดา
นาย ชุติพงศ์
จตุนาม
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.ทับมา
นางสาว ซูฮาดา
แสงสุข
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบางละมุง
นาย ณัฐกิตติ์
อุดเป็งเครือ
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลแม่ระมาด
นางสาว ณัฐธยาน์
พูลสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสากเหล็ก
นางสาว เดือนเพ็ญ
สุขเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลน้าเกลีย้ ง
นางสาว ดลยา
อุน่ ทรพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.แกลง
นางสาว ธณกมล
สีหมากสุก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอปลวกแดง
นาย ธวัชชัย
ภูวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.เพ
นาง นิภาพร
นิยมแสง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ว่าทีร่ ัอยตรีหญิง นุชจรี
สังวาลย์
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านปากแพรก
นางสาว นุชนาถ
ฤกษ์ดี
นักจิตวิทยาทัว่ ไป
โรงพยาบาลบางสะพาน
นางสาว ประภาพรรณ
วนวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านไร่จันดี
นาย ปรีชาพล
นาคีรักษ์
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลตระการพืชผล
นางสาว ปิยาพร
สังข์โกมล
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลลาดวน
นางสาว ปุญชรัสมิ์
จันทร์วงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลบ่อพลอย
นางสาว ปุณรดา
ชัยนรินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.บ้านคลองน้าแดง
นางสาว พรชนก
ฉัว่ สุวรรณ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.บางรักรักน้อยหมู่ ๕
นาง พรทิพย์
โชครุง่
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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นาง พรนิสา
นางสาว พัชรี
นาง พิกุล
นาย พีระาพล
นางสาว ภารตรี
นางสาว มนพร
นาย มานิตย์
นางสาว มาลาตี
นางสาว ระพีพร
นาง รัชชุพรรณ
นางสาว รัตนาภรณ์
นาง รุง่ นภา
นางสาว วัชราภรณ์
นาย วิเชียร
นาง ศราวลี
นางสาว ศลิษา
นาง ศุภานันท์
ว่าทีร่ ้อยตรี เสกสรร
นาวาโทหญิง แสงดาว
นาง สกาวเดือน
นางสาว สกุณา
นางสาว สร้อยเพชร
นาง สร้อยสุวรรณ
นางสาว สาเนียง
นางสาว สุชาดา
นางสาว สุดา
นางสาว สุภาวดี
นางสาว สุวมิ ล
นางสาว อนุรัตน์
นางสาว อรพิน
นาย อัฏฎางศ์
นาง อาภานุช
นางสาว อินทิรา

เการัมย์
สาธร
ยอดอานนท์
เหง้าแก้ว
หาญชนะชัย
แก้วพรายตา
การดี
รุง่ เรืองศิริพันธ์
ยุน่ ประยงค์
แดนอุดม
วัฒนรัตน์
ศรีหาตา
หุนตระนี
ซ้าคา
แก้วเกตุ
ถาวรชน
สุขมหา
ชัยสร
การุณยวนิช
เกษทองมา
ขุนชานาญ
สอดศรี
การดี
จันทร์รงุ่ เรือง
พอกกล้า
สุวรรณรักษ์
พิสัยพันธุ์
จักรคา
เชาวเลิศ
วรรณกูล
ดาวเจริญ
มณีอาพันธุ์
แสงอรุณ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักจิตวิทยา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
อาจารย์
นักจิตวิทยา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ
นักจิตวิทยาคลินิก
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลเทคนิค ชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกา
นักสังคมสงเคราะห์ ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักจิตวิทยา

รพ.สต.ตาอ็อง
โรงพยาบาลศีขรภูมิ
โรงพยาบาลหนองหงส์
โรงพยาบาลปลวกแดง
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
รพ.สต.ตะพง
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
โรงพยาบาลคีรีมาศ
เรือนจากลางนครปฐม
โรงพยาบาลลี้
โรงพยาบาลนางรอง
โรงพยาบาลตาพระยา
โรงพยาบาลขุนตาล
โรงพยาบาลโคกสูง
รพ.สต.บ้านหนองบอน
โรงพยาบาลพนัสนิคม
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
โรงพยาบาลหนองคาย
โรงพยาบาลเกาะพะงัน
รพท่าทราย
รพ.สต.บ้านแลง
โรงพยาบาลหนองเสือ
รพ.สต.หนองบัวบาน
เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลหนองคาย
รพ.สต.ทับใหญ่
รพ.สต.บางเขน
โรงพยาบาลสากเหล็ก
รพ.สต.บางกร่าง
โรงพยาบาลน้าเกลีย้ ง
โรงพยาบาลพุทธโสธร

ท่านทีไ่ ด้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน
ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417

