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รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (เรียงตามอักษร)
หลักสูตรการบาบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) Level I
อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
คานาหน้าชือ่ ชือ่
นามสกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
นาย เกรียงไกร
อยูส่ ุข
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลแก่งกระจาน
นาย ไกรเดช
นุน่ จันทร์
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ชานาญงาน
เรือนจาจังหวัดกระบี่
นาย กรกช
ทาจินะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
นางสาว กวินธิดา
จุลอุล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
สบยช.
พันจ่าอากาศเอก กิตติพงษ์
ธรรมโหร
พยาบาลเทคนิค
เวชศาสตร์ปอ้ งกัน กองบิน 23
นาย จเร
กว้างขวาง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอแกลง
เรืออากาศเอกหญิง จิรภัทร์
ศักดิส์ ิทธิ์
นายทหารพยาบาล
โรงพยาบาลกองบิน บน.๑
นางสาว จิราภรณ์
สุจินพรัหม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลสุรินทร์
นาง จุไรรัตน์
กระจ่างสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข19วงศ์สว่าง
นาง จุฑามาศ
ผดุงญาติ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลป่าโมก
นางสาว จุรีรัตน์
นาคนิยม
นักจิตวิทยาคลินกิ
สถาบันนิตวิ ิทยาศาสตร์
นาวาอากาศตรีหญิง จุฬารัตน์
เคนศิลา
พยาบาลวิชาชีพ
เวชศาสตร์ปอ้ งกัน
นาง ชญานี
โตพิทักษ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลหนองฉาง
นางสาว ชฎากาญจน์
ชาลีรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
นาย ชัยเดช
ทองจิตร์
หัวหน้างานชุมชนบาบัด
เรือนจากลางนครศรีธรรมราช
นาย ชาญปวีณ
หาพุทธา
นักจิตวิทยาคลินกิ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
นางสาว ณัฏฐิยาภรณ์
ประเสริฐกลาง
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลมะขาม
นาย ณัฐวุฒิ
ขวัญสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.กระแสบน
นาย ทวีศกั ดิ์
บุญเกิด
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน รพ.สต.บ้านโพธิฐาน
นางสาว นิสารัตน์
ปานนาค
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
นางสาว นุชนาถ
ฤกษ์ดี
นักจิตวิทยาทั่วไป
โรงพยาบาลบางสะพาน
นางสาว เบญจมาศ
ลิม่ ลี้
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
โรงพยาบาลบางละมุง
นาย ประยุธ
โอทาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.สต.กร่า
นาง ปรียา
ชานาญกิจ
พยาบาลเทคนิคชานาญงาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข16ลุมพินี
นางสาว ปุญญิศา
โชคดี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.วัดพระญาติการาม
นาง พิราภรณ์
แหลมสัก
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเขาพนม
นาย เพงสวรรค์
โพธิ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
โรงพยาบาลหนองเสือ
นาย ไพฑูรย์
พันธ์แตง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลบ่อทอง
นางสาว พนิดา
เจริญวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านคลองคา
นางสาว พรจันทร์
เกษี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลมะขาม
นาย พลวัต
หนูแดง
นักจิตวิทยา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
นาง พิกลุ
ยอดอานนท์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลหนองหงส์
นาย พีระพล
เหง้าแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลปลวกแดง
นางสาว ภารตรี
หาญชนะชัย
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลพุทธโสธร
นาง รัชชุพรรณ
แดนอุดม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลคีรีมาศ
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นางสาว รัตนาภรณ์
นาง ราววรรณ์
นาง ลัดดาวรรณ
นางสาว วนัดภรณ์
นางสาว วราภรณ์
นาย วราฤทธิ์
นางสาว วาธินี
นางสาว วาสนา
นางสาว วิไลภรณ์
นางสาว วิจิตรา
พ.ต.อ. วินยั
นาง วิลาสินี
นางสาว ศิริลักษณ์
นางสาว สมจิตร์
นางสาว สมรัตน
นาง สายหยุด
นางสาว สาระญา
นางสาว สาเนียง
นาย สุเพ็ญ
นางสาว สุธิดา

วัฒนรัตน์
ฉันท์ธนกุล
อินยา
อยูค่ รบ
แสงอรุณ
ไชยเจริญ
ทองทวี
ดีอดุ ม
คาสิน
เพ็ญปภาสิทธิ์
ธงชัย
ดุษฎืเสนีย์
อะยังกุล
พาเจริญ
สีหบัณฑ์
ชาวนา
ขาเนตร
จันทร์รุ่งเรือง
เที่ยงชัด
พลพิพัฒน์พงศ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
เรือนจากลางนครปฐม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลบ้านฉาง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านสองพี่นอ้ ง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.สต.กองดิน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.บ้านคลองเขต
นักจิตวิทยา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบตั งิ าน รพ.สต.บ้านเขาสิงห์โต
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
นายแพทย์ปฏิบตั กิ าร
โรงพยาบาลบางแพ
นักจิตวิทยา (สบ 4)
โรงพยาบาลตารวจ
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
โรงพยาบาลอัมพวา
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลปากเกร็ด
เภสัชกรชานาญการ
สบยช.
นักจิตวิทยาคลินกิ
สถาบันนิตวิ ิทยาศาสตร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.สต.บ้านวังจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงาน ป.ป.ส.
พยาบาลเทคนิค ชานาญงาน
โรงพยาบาลหนองเสือ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.สต.บ้านเนินหย่อง
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
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นาย สุภาพ
นางสาว สุภาภรณ์
นาย อนันต์
นางสาว อัญชิสา
นางสาว อารยา
นางสาว อินทิรา

พลสาโรง
ทองนิม่
สังเกตุใจ
จันทรนสมบัติ
ทองสุข
แสงอรุณ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักจิตวิทยาชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักจิตวิทยา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นักจิตวิทยา

สบยช.
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลหนองเสือ
รพ.สต.บ้านสันติสุข
โรงพยาบาลพุทธโสธร

ท่านที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน
ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417

