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รายชือ่ ผูเ้ ข้ารับการอบรม (เรียงตามอักษร)
หลักสูตรการบาบัดผูป้ ่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) Level I
อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม 9 ชัน้ 5 สถาบันบาบัดรักษาและฟืน้ ฟูผตู้ ิดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
คานาหน้าชื่อ ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
นาง กนกวรรณ
สายไทย
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลลาดวน
นางสาว กฤชญา
ตั้งสุวรรณศรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นาง กัญญ์พดิ า
ศรีทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สุขภาพจิตและยาเสพติด
นาง กาญจนา
ชัยประเสริฐสุด พยาบาลวิชาชีพ
จิตเวช
นางสาว กานต์ตริน
ศรีสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นาย จิรพงศ์
วางวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ปปส.ภาค 7
นางสาว จิราลักษณ์
ศิลปสาย
พยาบาลวิชาชีพ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
นาง โฉมยง
สาระพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลราชสาส์น
นาย ชาญปวีณ
หาพุทธา
นักจิตวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลพุทธชินราช
นาย ซาบูดิน
ยิงทา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลธารโต
นาง ณัชชา
พลวงงาม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลสุรนิ ทร์
นาย ณัชพล
กามล
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บางศรีเมือง
ร.ต.ท.หญิง ณัฐธิดา
พฤกษานานนท์ นักจิตวิทยา (สบ 1)
โรงพยาบาลตารวจ
นาย ณัฐพนธ์
ทวีเลิศรัตนะ
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
เรือนจาจังหวัดกระบี่
นาย ณัฐภัทร
ประพฤติชอบ
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.วัดหูช้าง
นางสาว ณัฐวรรณ
เอกทุง่ บัว
เจ้าหน้าทีจ่ ติ วิทยา
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
นาง ดวงใจ
จงรวมกลาง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลธัญบุรี
นาง ทัศวัชภกรฒ์
สาเลศ
พยาบาลวิชาชีพชาราญการ
โรงพยาบาลบุณฑริก
นาย ธันยกร
บุญเกิดแก้วมณี นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลบ่อทอง
นางสาว ธารทิพย์
สุภพิต
พยาบาลวิชาชีพ
สบยช.
นางสาว เนตรา
พูพลิ ึก
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลราชสาส์น
นางสาว นัยพร
เข็มทอง
นักจิตวิทยา
จิตเวชฯและยาเสพติด
นางสาว เบ็ญจมาภรณ์
สังวาลย์เดช
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บางกรวย
นางสาว บวรลักษณ์
บุญกรุงทอง
เภสัชกรชานาญการ
สบยช.
นางสาว ปนันยา
นวลสาลี
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
นาง ปภาดา
หอมพรมมา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลอ่างทอง
นาง ปรารถนา
หมืน่ เรือคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลรัตนวาปี
นาย ปรินทร์ยาฉัตร
ใจศิริ
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลน้าโสม
นาง เพ็ญศิริ
สุขสวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลลาดวน
นางสาว พรพิมล
พรมนัส
พยาบาลวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาว พรรณี
มานิตย์
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลปากเกร็ด
นาย พลากร
ศรีพนู ทอง
นักจิตวิทยาโรงเรียน
สพม.31
นางสาว พัชราภรณ์
แซมสีม่วง
นักจิตวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลราชวิถี
นาง พัชราภา
มงคลวรผล
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข19วงศ์สว่าง
นางสาว พัชรี
แซ่ตัน
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
นางสาว พัลลภา
คงกะเรียน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลปราณบุรี
นางสาว เมธานี
ผลอุดม
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี
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นางสาว เมษา
นางสาว รัชตา
นาง รัตนา
นางสาว รัตนาภรณ์
นาง ลัดดาวรรณ
นางสาว วงศ์จนั ทร์
นางสาว วารุณี
นางสาว วิมลรัตน์
นาง ศศิธร
นางสาว ศศิวิมล
นาย เสกสรร
นางสาว สกุณา
นางสาว สรารัตน
นาย สหรัฐ
นางสาว สาลี
นาย สิทธิศักดิ์
นางสาว สุเนตรา
นาง สุดารักษ์
นางสาว สุนันท์
นางสาว สุภาพรรณ
นางสาว แอน
นาย อนันต์
พ.ต.ท.หญิง อรณิชา
นาย อัครพันธ์
นาง อัญชิสา

สมมา
โรจน์ธนชัย
ประกอบสุข
วัฒนรัตน์
อินยา
ธนาวิชตฤกษ์
แสงเมฆ
ศรีสุธรรม
มนอยู่พะเนา
ศรีเมือง
อารีศรีสม
ขุนชานาญ
ปิดนุย้
น้อยวงศ์
ผลจันทร์
เจียมวิจติ ร
เมฆอ้อย
กระจ่าง
รื่นสุข
สิงห์คราม
ทองคา
สังเกตุใจ
หาสาสน์ศรี
อัครพัฒน์
อยู่สบาย

นักจิตวิทยา
นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักจิตวิทยา (สบ 2)
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อดุ รธานี
โรงพยาบาลแม่ระมาด
โรงพยาบาลวังจันทร์
เรือนจากลางนครปฐม
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พรรษา
โรงพยาบาลเลาขวัญ
โรงพยาบาลภูเวียง
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง

โรงพยาบาลเกาะพะงัน
สบยช.
โรงพยาบาลหนองเสือ
ศูนยย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1
รพ.สต.ตาหลวง
รพ.สต.บางรักน้อย ม.5
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต7
โรงพยาบาลภาชี
โรงพยาบาลบางละมุง
ศูนย์บริการสาธารณสุข25ห้วยขวาง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลตารวจ
สบยช.
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเาพติดจังหวัดอ่างทอง

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

