
ลําดับที่ ชื่อ สกุล ตําแหนง หนวยงาน

1 นางลาวัลย บุญสูนย พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ การพยาบาลผูปวยนอก

2 นางพรรณี จันทรอินทร พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ การพยาบาลผูปวยนอก

3 นางพัทธยา สอาดอาวุธ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ การพยาบาลผูปวยนอก

4 นางดวงเดอืน เนตรกระจาง พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึจริะ

5 นางสาว ลลีาวด ี ตรีศักดิ์ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึจริะ

6 นางสาว ปยพร วุฒรัิตน พยาบาลวชิาชีพปฎบัตกิาร ตกึจริะ

7 นางสาว นภาทิพย คําบรรลอื พยาบาลวชิาชีพ ตกึจริะ

8 นางราตรี  เครือวรรณ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึจริะ

9 นางเครือวัลย แหงชาติ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึอารี

10 นางสาวรชยา ปญญารัตน พยาบาลเทคนคิชํานาญการ ตกึอารี

11 นางสาวเลศินภา แยงลลีา พยาบาลวชิาชีพปฎบัตกิาร ตกึอารี

12 นางแววดาว วงคสุรปรากติ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึมุฑติา

13 นางกมลวรรณ ปวนใจเสริฐ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึมุฑติา

14 นางจนิตนา สุปนะ พยาบาลวชิาชีพปฏบัิตกิาร ตกึมุฑติา

15 นางเสาวลักษณ กฤษณา พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึมุฑติา

16 นางสาวใสยา ตะกูลมูล พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึธนู

17 นายณรงค ดวงแกว พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึธนู

18 นายวุฒกิร จันทรังษี พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึธนู

19 นางอัญชล ี       ดํารงไชย พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึสหทัย

20 นส.เพ็ญพักตร   วรรณธนกานต พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึสหทัย

21 นางนงนภัส      พงษปลัด พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึสหทัย

22 นางสาวนวยนาฏ สมเพชร พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึภาวนา

23 นางวไิล ทิพยนันท พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึภาวนา

24 นางนงลักษณ คําบัวตอง พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึภาวนา

25 นางสุภาวด ี จติรม่ัน พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึภาวนา

26 นายมงคล ศตคุณากร พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึภาวนา

รายชื่อผูเขารวมอบรมโครงการอบรมฟนฟูความรูในการดูแลผูปวยนติจิิตเวช

วันที่ 6 ธันวาคม 2555 

ณ หองประชุม ศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสงิแกว ช้ัน 4 ตกึจิตสันต ิโรงพยาบาลสวนปรุง เชยีงใหม

และผูปวยจิตเวชตามพระราชบัญญัตสิุขภาพจิตพ.ศ.๒๕๕๑ ของบุคลากรที่ปฏบิัตงิานโรงพยาบาลสวนปรุง
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27 นางเสาวณ ี                                                                                             วกิัน   พยาบาลวชิาชีพชํานาญการพเิศษ ตกึวสิุทธา

28 นายกําจร  วริิยา พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึวสิุทธา

29 นางสาว รวนัินท  ใจเงนิ พยาบาลวชิาชีพ ตกึวสิุทธา

30 นางสาวธนัชพร  บุญมาเชย พยาบาลวชิาชีพ ตกึวสิุทธา

31 นางสาววนดิา  มูลกันทา พยาบาลวชิาชีพ ตกึวสิุทธา

32 นางพัชราภรณ  บุญกันทะ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึวสิุทธา

33 นางสังวาลย  บุญขันธ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึวสิุทธา

34 นาง ภรภัทร     สมิะวงศ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการพเิศษ ตกึเมตตา

35 นาง สุรางค     ภาคสนิธุ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึเมตตา

36 นาง ศิรินภา    ขันธรรม พยาบาลวชิาชีพปฎบัตกิาร ตกึเมตตา

37 นาง บุศรากร   ดวงคําแปง พยาบาลวชิาชีพปฎบัตกิาร ตกึเมตตา

38 น.ส.กาญจนา   ศรีบุญเรือง พยาบาลวชิาชีพปฎบัตกิาร ตกึเมตตา

39 น.ส.รัชดา      อังธนานุกูล พยาบาลวชิาชีพ ตกึเมตตา

40 นางสาวพรทิพา บุญหมื่น พยาบาลวชิาชีพปฏบัิตกิาร ตกึฝายคํา

41 นางสาววราภรณ ประพันธศรี พยาบาลวชิาชีพปฏบัิตกิาร ตกึฝายคํา

42 นางสาวจุฬารัตน คําคาน พยาบาลวชิาชีพปฏบัิตกิาร ตกึฝายคํา

43 นางสาวเกษรินทร  พวงมาลัย พยาบาลวชิาชีพปฏบัิตกิาร ตกึฝายคํา

44 นางสาวชุตกิาญจน ทองสุข พยาบาลวชิาชีพปฏบัิตกิาร ตกึฝายคํา

45 นางสาววรรณดิา ขันตตีอ พยาบาลวชิาชีพปฏบัิตกิาร ตกึฝายคํา

46 นางสาวนภิาพรรณ นันตา พยาบาลวชิาชีพปฏบัิตกิาร ตกึฝายคํา

47 นางสาวโสภาวรรณ  คําใจ พยาบาลวชิาชีพปฏบัิตกิาร ตกึฝายคํา

48 นางวงเดอืน                                                                                               สุนันตา  พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึปญญา

49 นางปภาดา  โฆษคุณวุฒิ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึปญญา

50 นางสาวจนิตนา  แกวมา พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึปญญา

51 นางสาววนดิา  สุทธศรี พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึปญญา

52 นางชลติสุดา พรหมทวี พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึขนาน

53 นางจริภัทร ประเสริฐศักดิ์ พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึขนาน

54 นางจนิตนา คํามะยอม พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ ตกึขนาน
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55 นางสาววริษฐา ใจแจง นักสังคมสงเคราะหปฏบัิตกิาร งานสังคมสงเคราะห

56 นายพลกฤษณ เพ็ชรหาญ นักสังคมสงเคราะห งานสังคมสงเคราะห

57 นายสาโรช นนเทสา เจาหนาท่ีอาชีวบําบัด งานอาชีวบําบัด

58 นางสาวนรัิชรา ยวงคํา พนักงานอาชีวบําบัด งานอาชีวบําบัด

59 นางสาวเยาวลักษณ ทองประเสริฐ พนักงานผูชวยเหลอืคนไข งานอาชีวบําบัด

60 นางสาวกาญจนา หัตถสนิ เภสัชกรชํานาญการพเิศษ งานเภสัชกรรม

61 นางสาวสุพรรณกิาร กจิสวัสดิ์ไพบูลย เภสัชกรชํานาญการ งานเภสัชกรรม

62 นายภาณุวัฒน สมใจ เภสัชกรชํานาญการ งานเภสัชกรรม

63 นายอําพรชัย โฉมงาม เภสัชกร งานเภสัชกรรม

64 นางสาวพรทิพย อภิวัฒนนากร เภสัชกร งานเภสัชกรรม

65 นางสาวสรีิ  อุดมผล นักจติวทิยาคลนิกิปฏบัิตกิาร งานจติวทิยา

66 นางสาวแคทลยีา  พรมโย นักจติวทิยา งานจติวทิยา

67 นางสาววรวรรณ วงษมงคล โภชนากรชํานาญงาน งานโภชนาการ

68 นางสาวงามพศิ ภิรมยโรจน โภชนากร งานโภชนาการ

69 นางสาววรลักษณ ราชคุณ นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏบัิตกิาร งานเวชระเบียน


