
รายนามผู้เข้าร่วม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการนิติจิตเวชและวิกฤติสุขภาพจิตส าหรับทีมสหวิชาชีพ 

ระหว่างวันท่ี  ๑๔ – ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมป่ินเกล้า ๑  โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร และ 

ณ ห้องประชุมนายแพทย์อุดม  ลักษณวิจารณ์   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  

๑. นางอ าพัน จารุพสันางกรู พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ 

๒. นางปรียนันท ์ สละสวัสดิ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓. นางสาวทัศนา วงศาโรจน ์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ 

๔. นายกฤษฎา ค้าข้ึน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 โรงพยาบาลศรีธัญญา  

 ๕. นายแพทย์สันติชัย ฉ่ าจิตรช่ืน นายแพทย์เช่ียวชาญ 

๖. แพทย์หญงินฤมล จินตพัฒนากจิ นายแพทย์ช านาญการ 

๗.. นางสุมาล ี นาคธน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๘. นางสาวสาลิน ี ศุภสุนทรศิร ิ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

๙. นางสาวพัชราวด ี สารวุฒิพันธ์ นักสังคมสงเคราะห ์

๑๐. นางสาวนิรัชรา ศศิธร นักสังคมสงเคราะห ์

๑๑. นางสาวณัฏฐณิชา ชวนประเสริฐ นักสังคมสงเคราะห ์

 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  

๑๒. นางสาวกมลวรรณ อรัญเจริญยิง่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๓. นางสาวอรวรรณ แก้วอนันต ์ นักสังคมสงเคราะห ์

๑๔. นายศักดา กล้วยสงูเนิน นักจิตวิทยาคลินิก 

๑๕. นางสาวกรพรรณ นิระทัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



๑๖. นางสาวศศิพัช เอี้ยววัฒนา นักสังคมสงเคราะห ์

๑๗. นายบ ารุง ปัตตานัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 

 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  

๑๘. นางสาวนวพร ตรีโอษฐ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๙. นางพรชนก ทานา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์  

๒๐. นายอัครเดช กลิ่นพบิูลย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ 

๒๑. นางสาวชนิภา บุญสุข นักจิตวิทยาคลินิก 

๒๒. นางสาวผกามาศ เทพชาล ี นักสังคมสงเคราะห ์

 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  

๒๓. นายธรรมยุทธ พุ่มพุทธ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๔. นางสาวธนิดา ศรีสวัสดิ ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

๒๕. นางสาวจริารัตน์ นวนไหม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

๒๖. ว่าที่ร้อยตรี วิษณุ ครึ่งธิ นักกิจกรรมบ าบัดปฏิบัติการ 

 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  

๒๗. นางสาวรักษิณา พรมทองบญุ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

๒๘. นางเบญจมาศ แก้วกับทอง นักสังคมสงเคราะห ์

๒๙. นางสาวณัฐธิดา แย้มยิ้ม นักกิจกรรมบ าบัด 

 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  

๓๐. นางสาวนฤมล ศรีอักษร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๑. นางรัชน ี ไพรสวัสดิ ์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  



๓๒. นางสาวมณีวรรณ ศุภวรรณวิบูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๓. นางสาวอรอุมา ค าใต ้ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

๓๔. นางสาวเอื้องฟ้า สอนสงิห ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

๓๕. นางสาวนัฎชญา ชาณุวัฒน์ นักจิตวิทยาคลินิก 

 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  

๓๖. นายแพทย์พูนพัฒน ์ กมลวุฒพิงศ์ นายแพทย์ช านาญการ 

๓๗. นายชาญชัย ธรรมงาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๘. นางสาวกนกอร ภูศรีน้ า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

๓๙. นายภานุพงษ์ แก้วคร พยาบาลวิชาชีพ 

 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  

๔๐. แพทย์หญงิกรองกาญจน ์ แก้วชัง นายแพทย์ช านาญการ 

๔๑. นางจินตนา หะรินเดช นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการพเิศษ 

๔๒. นางสมพร ธีรพัฒนาพงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๔๓. นางนัทธมน ชาติพุดซา นักสังคมสงเคราะห ์

๔๔. นางภัทรพร รุ่งโรจน์นิมิตชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาต ิ  

๔๕. นางกนกวรรณ สุดศรีวิไล นักวิชาการสถิติช านาญการ 

๔๖. นางสาวสุชาดา เทียมธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๔๗. นางสาวธารารัตน์ พันธชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๔๘. นายธิเบศ ยิ้มแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๔๙. นายยุทธพงษ์ อานันท์สันติ นักวิชาการสาธารณสุข 

๕๐. นางสาวธัญวรรณ สุล าปิง นักวิชาการสาธารณสุข 

๕๑. นางสาววชิรญาณ์ สรรพคุณ เจ้าพนักงานธุรการ 



 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  

๕๒. แพทย์หญงิชูนุช เจริญพร นายแพทย์ช านาญการ 

๕๓. นางสุพร หุตากูร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๕๔. นางสาวจริาภรณ์ เม่งช่วง นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ 

 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  

๕๕. นางรุ่งนภา กุลจรสัภัสสร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๕๖. นางอนุลักษณ์ ไถวสินธ์ุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๕๗. นายชาติชาย ทันศึก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๕๘. นางสาวบัวเรียน บ ารุงหมู ่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๕๙. นาวสาวดอกแก้ว เพียรนอก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๖๐. นางสุภาวด ี มีรักษา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๖๑. นายธีระศักดิ์ อ าคา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๖๒. นางสาวพรรณยุพา อริยะพลเดช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๖๓. นางสาวพรรณนิภา แสนปัญญา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๖๔. นางสาวจุฑาภรณ์ ศรศักดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

๖๕. นางสาวจันทริา เมฆวิลัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

๖๖. นางสุมิตรา ทันศึก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

๖๗. นางลัดดา จีระกุล นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ 

๖๘. นางสาวนิษฐ์ชุดา มีชนะ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

๖๙. นางสาวพัชรามล ชลคีร ี นักสังคมสงเคราะห ์

๗๐. นางสาวจารุนันท ์ ชัยทอง นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

๗๑. นางสาวนาถชนก นิ่มจรรยา นักจิตวิทยา 

๗๒. นางสาวเบญญารัศม ์ จันทรเ์ปล่ง นักจิตวิทยา 



๗๓. นายจักรพนัธ์ งามเนตร นักวิชาการสาธารณสุข 

๗๔. แพทย์หญงิวรินทร พิพัฒน์เจรญิชัย นายแพทย์ช านาญการ 

๗๕. แพทย์หญงิวิชชุดา จันทราษฏร ์ นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 

๗๖. นางทองพนู ปินทะนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๗๗. นางสาวสาลิกา โค้วบุญงาม นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการพเิศษ 

๗๘. นายแพทย์อภิชาติ แสงสิน นายแพทย์ช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


