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รายชือ่ ผูเ้ ข้ารับการอบรม (เรียงตามอักษร)
หลักสูตรการบาบัดรักษาฟื้นฟูผปู้ ่วยยาและสารเสพติดทีม่ ีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน
อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม 9 ชัน้ 5 สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
คานาหน้าชื่อ ชื่อ
นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
นาง เกียรติสดุ า
พรมวงป้อ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลแม่ระมาด
นาง กรรณิกา
ภิงคะสาร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลเอราวัณ
นาง กอบกุล
เกิดโชค
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลถลาง
นางสาว กิตติมา
ชูใจ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
นาง ขตา
จงชาญสิทโธ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
อุบัติเหฉุกเฉิน
นางสาว จารุวรรณ
ก้านศรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
นาง จิราภรณ์
ศิริอมรสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
นาวาอากาศตรีหญิง จุฬารัตน์
เคนศิลา
พยาบาลวิชาชีพ
กองบิน 23 อุดรธานี
นาง เซาเด๊าะ
มะแดเฮาะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลรามัน
นาย ซาบูดิน
ยิงทา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลธารโต
นางสาว ณัฐวีย์
บุญอาจ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
นาย ณัฐิวุฒิ
อุทัย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19
นาง นูรฮายาตี
มีเหาะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
นาย ประสิทธิ์
มาชื่น
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สบยช.
นาย ปิติ
ชาคริยานุโยค นายแพทย์ชานาญการ
โรงพยาบาลสามพราน
นาง พัชราวไล
ควรเนตร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯนครหลวง
นางสาว พัชรี
ทรัพย์พาลี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สบยช.
นาง พิศมัย
หลินโนนแดง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
นาย มณี
ประเสริฐบุญชัย นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเทพา
นาง มวลชน
พรหมสาขา ณ สกลนคร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สบยช.
นางสาว ยุวพรรณ
อนุวงศ์นวรัตน์ เภสัชกร
เภสัชกรรม
นาง รัฐฐาพร
พิพัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
นาง รัตนา
เทศวงษ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สบยช.
นางสาว รัตนาภรณ์
วัฒนรัตน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เรือนจากลางนครปฐม
นาง ราตรี
โชติกพงษ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลโกรกพระ
นางสาว ลัคนา
เปรมสกุล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
นางสาว วชิราภรณ์
เชิดธนากร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรวพยายาลเขาค้อ
นาย วทัญญู
อัครวโรทัย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เรือนจาอาเภอเบตง
นางสาว วรรณรดส
ขอพิมาย
พยาบาลวิชาชีพ
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
นางสาว วรัญณัฏฐ์
กังสันเทียะ
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบางบ่อ
นาง วราภรณ์
ประทีปธีรานันต์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
นางสาว วัชราภรณ์
หุนตระนี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลนางรอง
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นาง วาสนา
นางสาว วิมลรัตน์
นาง วีระ
นางสาว ศตพร
นางสาว ศิริรัตน์
นาง สมทรง
นาง สาลี่
นาง สายพิณ
นางสาว สาวิตรี
นางสาว ไอยดา
นางสาว อรยา
ร้อยเอกหญิง อัจฉรา
นางสาว อัปสร
นาย อาทิตย์
นางสาว อาภาพร
นาง อารี
นางสาว อารีย์
นางสาว อารีวรรณ
นาง อานวย

โยธานัก
ศรีสธุ รรม
ช่างต่อ
แววคล้ายหงษ์
ดีนันท์
รอดเดช
ตัณโสภาลักษณ์
แหวนทองคา
บัวลา
ทองพูล
เข็มทอง
เตชะอัตตกุล
เหมนาไลย
โอภาสอานวย
บูส่ วุ รรณ
ชูสงั ข์
นิลนพคุณ
รักแดง
กาวมาลา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิจยั
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

โรงพยาบาลพล
โรงพยาบาลเลาขวัญ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย
รพสต.กุดขาคีม
สบยช.
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
โรงพยาบาลเอราวัณ
โรงพนายาลน้าเกลี้ยง
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
โรงพยาบาลแม่ระมาด
สบยช.
โรงพยาบาลป่าพะยอม
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
ER
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

ท่านที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน
ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417

