รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้คาปรึกษาและบาบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจในผู้มปี ัญหาการดื่มสุรา MI & MET รุ่นที่ 3
เขตบริการที่ 1 : เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
จัดทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2559 โรงแรมดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ชื่อ- สกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
อาเภอ
จังหวัด
1 1 นางดารา
แสงเพชร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลจุน
จุน
พะเยา
2 2 นางสุภาภรณ์ กัลยา
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน
เชียงราย
3 3 นางดวงใจ
ชัยศรีสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลพญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
4 4 นส.เบญจมาศ มูลคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลแจ้ห่ม
แจ้ห่ม
ลาปาง
5 5 นางรุ่งนภา
ศรีตานะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลลี้
ลี้
ลาพูน
6 6 นางวราภรณ์ ภูมิชัย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสันกาแพง สันกาแพง เชียงใหม่
7 7 นางนิศานาถ สารเถื่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลนาหมื่น
นาหมื่น
น่าน
8 8 นางประมวล ตรียกุล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลฝาง
ฝาง
เชียงใหม่
9 9 นางจอมขวัญ บุนนาค
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลพะเยา
เมือง
พะเยา
10 10 นายวีระพล
เมืองก้อน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา
12 11 นางดวงเดือน ทองศิริ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลแม่จริม
แม่จริม
น่าน
13 12 นส.สุพรรณ
ไชยวรรณะ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลแม่สรวย แม่สรวย
เชียงราย
14 13 นส.สมจินตนา พรหมเสน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลดอกคาใต้ ดอกคาใต้ พะเยา
15 14 นางรุจิพร
ส่วนบุญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสันติสุข
สันติสุข
น่าน
16 15 นางนวพร
บุญทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสูงเม่น
สูงเม่น
แพร่
17 16 นางจรัสศรี
วิศวกลกาล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสบเมย
สบเมย
แม่ฮ่องสอน
18 17 นางศิริวรรณ คาฝั้น
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสอง
สอง
แพร่
19 18 นส.หทัยรัตน์ พงษ์ศิริแลน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลลอง
ลอง
แพร่
20 19 นายไกรลาศ ใจเกษม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่
21 20 นางทัศนีย์
ธรรมมา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลแพร่
เมือง
แพร่
22 21 นายทรงพล
วิริยะชาญไพร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชรานุกูล แม่แจ่ม
เชียงใหม่
23 22 นางวิภาวรรณ ปวงขจร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลวังชิ้น
วังชิ้น
แพร่
30 23 นส.เจนจิรา
สุยะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลแม่เมาะ
แม่เมาะ
ลาปาง
31 24 นส.ศรินญาภรณ์ ก๋าวิเต
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลดอยหลวง ดอยหลวง เชียงราย
32 25 นส.โสภา
ใจเถิง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเทิง
เทิง
เชียงราย
33 26 นางนงค์รักษ์ สัจจานิจการ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลท่าวังผา
ท่าวังผา
น่าน
34 27 นส.วนิดา
อินต๊ะเสาร์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลแม่ใจ
แม่ใจ
เชียงราย
35 28 นางดวงจิต
สุวรรณวงค์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเกาะคา
เกาะคา
ลาปาง
36 29 นายวิวัฒน์
ศรีรัตน์กมล พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลวัดจันทร์ กัลยาณิวัฒน์ เชียงใหม่
37 30 นางสุชีรา
สุทธารักษ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลนาน้อย
นาน้อย
น่าน
38 31 นายธรรมนูญ หัวเมือง
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลขุนยวม
ขุนยวม
แม่ฮ่องสอน
39 32 นส.รจนา
ศรีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเวียงแหง เวียงแหง เชียงใหม่
40 33 นางสุภานี
ทะนันชัย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเวียงสา
เวียงสา
น่าน

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้คาปรึกษาและบาบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจในผู้มปี ัญหาการดื่มสุรา MI & MET รุ่นที่ 3
เขตบริการที่ 1 : เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
จัดทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2559 โรงแรมดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ชื่อ- สกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
อาเภอ
จังหวัด
42 34 นส.เสาวนีย์
กุลเสาวตรี พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลแม่ทะ
แม่ทะ
ลาปาง
43 35 นส.ขนิษฐา
อินต๊ะอดทน นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย
46 36 นางสะอ้าน
ตระกูลชัย พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลปาย
ปาย
แม่ฮ่องสอน
47 37 นายชนินทร์ ชนะวงค์
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลน่าน
เมือง
น่าน
49 38 นส.ศกลรัตน์ ปภาพิพัฒน์พล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลหางดง
หางดง
เชียงใหม่
50 39 นส.วัลลี
สนธิคุณ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
51 40 นางชลกริกา เชียงหนุ้น
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ปัว
น่าน
52 41 นส.รุ่งกาญจน์ เมืองใจหล้า พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเวียงแก่น เวียงแก่น เชียงราย
53 42 นางกล่อมจิต ตันมณี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลลาปาง
เมือง
ลาปาง
54 43 นางพร้อมพันธ์ คุ้มเนตร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลร้องกวาง ร้องกวาง แพร่
55 44 นางธันยพัฒน์ ธีร์ดินท่น
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลปง
ปง
พะเยา
57 45 นางสาวสุพรรณ ไชยวรรณะ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลแม่สรวย แม่สรวย
เชียงราย
58 46 นางวรางคนา เผ่าวงศา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
56 47 นางศิริลักษณ์ มหาครอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสันป่าตอง สันป่าตอง เชียงใหม่

