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เขตบริการที่ 11 : กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี
เขตบริการที่ 12 : ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล
จัดทีโ่ รงแรมบีพี อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2559
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
อาเภอ
จังหวัด
1 นางชะอ้อน
สุทธิคณะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลพะโต๊ะ
พะโต๊ะ
ชุมพร
2 นางจุรี
จอนนุ้ย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบลพรหมคีรี
พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
สัตยาสุชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
3 นางวิยะดา
4 นางพรทิพย์
พลพิชัย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
5 นางศุภจิตรา เพ็ชรสุก
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลลาทับ
ลาทับ
กระบี่
6 นส.ชนภัทสรณ์ แสงเพชร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสุขสาราญ สุขสาราญ ระนอง
7 นางจิณฑ์มนัส อัศจรรย์กาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลลานสกา
ลานสกา นครศรีธรรมราช
8 นายเรืองสิทธิ์ เนตรนวมใข หัวหน้าศูนย์ยาเสพติด
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมือง
ภูเก็ต
9 นางจันทร์เพ็ญ กาฬสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลระนอง
เมือง
ระนอง
10 นางราตรี
นิลพยัคฆ์
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช เมือง
นครศรีธรรมราช
11 นางเพ็ญจันทร์ ศรีแผ้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลไชยา
ไชยา
สุราษฎร์ธานี
12 นส.สุมิตรา
ดิลการย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลป่าตอง
ป่าตอง
ภูเก็ต
13 นายลิขิต
โยธาคีรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสิชล
สิชล
นครศรีธรรมราช
14 นางกชมล
ล้วนมณี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลพระแสง
พระแสง สุราษฎร์ธานี
15 นางศุภสุดา
บุญมาศ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลห้วยไทร
ห้วยไทร นครศรีธรรมราช
16 นายตวงชล
แซ่ลิ้ม
จพง.สาธารณสุขชานาญงาน โรงพยาบาลตะกั่วทุง่
ตะกั่วทุง่
พังงา
17 นางรัชฎาภรณ์ ปาลีพิชัย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลนบพิตา
นบพิตา นครศรีธรรมราช
18 นส.กัลยา
การะวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลพระพรหม พระพรหม นครศรีธรรมราช
19 นางอรสา
ชูเกิด
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
20 นส.ไทรมาศ
แสงสึก
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลกระบี่
เมือง
กระบี่
21 นางปิยาภรณ์ เพชรตุ้น
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเคียนซา
เคียนซา สุราษฎร์ธานี
22 นางสุมลรัตน์ ชูสกุล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
23 นางโสทิศ
บุริณทราภิบาล พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลวังวิเศษ
วังวิเศษ ตรัง
24 นางศิริพร
แซมมณี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสงขลา
เมือง
สงขลา
25 นางปราณี
สงบกิจ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลจะนะ
จะนะ
สงขลา
26 นางพันนิภา
ปังแลมาปเลา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลละงู
ละงู
สตูล
27 นางอุบล
เดือนทิม
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยรติมะนัง มะนัง
สตูล
28 นางจอมใจ
ก้องสนั่น
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลคอนกาหลง ควนกาหลง สตูล
29 นส.อุบลวรรณ ดวงดี
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลควนโดน
ควนโดน สตูล
30 นส.กีรติ
มอลอ
พยาบาลยาเสพติด
โรงพยาบาลมายอ
มายอ
ปัตตานี
31 นางอรสา
ธัญวงษ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลศรีสาคร
ศรีสาคอ นราธิวาส
32 นางบุญศรี
ณ พัทลุง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลนาโยง
นาโยง
ตรัง
33 นางวลัย
รักษาสังข์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลรัษฎา
รัษฎา
ตรัง

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการให้คาปรึกษาและบาบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจในผู้มปี ัญหาการดื่มสุรา MI & MET รุ่นที่ 4
เขตบริการที่ 11 : กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี
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ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
อาเภอ
จังหวัด
34 นางละมัย
ช่วยแดง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลระโนด
ระโนด
สงขลา
35 นางกิตติมา
เสนากวิวานนท์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลยะรัง
ยะรัง
ปัตตานี
36 นางวราพร
ชูทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลศรีบรรพต ศรีบรรพต พัทลุง
37 นางพนิดา
วรรณวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสุไหลโกลก สุไหงโกลก นราธิวาส
38 นางวรรณา
ชูเชิดรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสิเกา
สิเกา
ตรัง
39 นายวิธาน
จันทร์อุ่ย
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลแว้ง
แว้ง
นราธิวาส
40 นางสมใจ
นกยูงทอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลตะโหมด
ตะโหมด พัทลุง
41 นางกาญจนา ขุนชิต
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลคงหรา
คงหรา
พัทลุง
42 นางเพ็ญศรี
จันทร์ละออง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสตูล
เมือง
สตูล
43 นางสิริกาญจน์ ศิวสรัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลท่าแพ
ท่าแพ
สตูล
44 นางรัตนา
พรหมพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลเบตง
เบตง
ยะลา
45 นางถิรมา
ธาระเนตร
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลรัตภูมิ
รัตภูมิ
สงขลา
46 นายสมัยกาญจน์ เพ็ชรฆาต
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลยะลา
เมือง
ยะลา
47 นางดรุณี
หมาดเต๊ะ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลโคกโพธิ์
โคกโพธิ์ ปัตตานี
48 นางสมศรี
เตกฉัตร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลสทิงพระ
สทิงพระ สงขลา
49 นายเทพบดินทร์ บราวิทยพ์เสรี นวก.สาธารณสุข
โรงพยาบาลสุคิริน
สุคิริน
นราธิวาส
50 นางวิชชุดา
มะมิง
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา
51 นางสาวิตรี
เสนพรัตน์
นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลเทพา
เทพา
สงขลา

