
รายนามผู้เข้าร่วม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการนิติจติเวชส าหรับทีมสหวิชาชีพ  

ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ๑  โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร  

และห้องประชุม นายแพทย์สุรินทร์  ปิน่รัตน์  สถาบันกัลยาณ์ราชนครนิทร์ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล          ต าแหน่ง 

 กลุ่มงานการแพทย์   

๑. แพทย์หญิงสลักจิต  แสงสิน นายแพทย์ช านาญการ 

 กลุ่มภารกิจพยาบาล  

๒. นายสมชาย ขาวล  าเลิศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 งานการพยาบาลตึกนารีนาถ  

๓. นางรัชนีพร บุญญสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 งานการพยาบาลตึกมัชฌิมา  

๔. นางสาวอ าภา เหมือนสุดใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๕. นายสุพจน์ งามสง่า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 งานการพยาบาลตึก นายแพทย์ยรรยง  

๖. นางสมฤดี รัตนานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๗. นายสมพงษ์ ตุ้มระหงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  

๘. นางสุนี อนุรักษ์ชูวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๙. นางสาวสุลินดา จันทรเสนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  

๑๐. นายไตรรัตน์ สื่อพุทธมนตรี นักสังคมสงเคราะห์ 

 กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ  

๑๑. นางสาวกรรณิกา เขื่อนนิล นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ 

๑๒. นายชนกชนม์ เกียรติวุฒิ นักกิจกรรมบ าบัด 



 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

๑๓. นายแพทย์ทรงพล โลดทนงค์ นายแพทย์ช านาญการ 

๑๔. นายบุญมี วงศ์สายตา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๑๕. นางสาวบงกช ศาสตร์ภักดี นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล          ต าแหน่ง 

๑๖. นางสาวภควัต มาตยาบุญ นักจิตวิทยาคลินิก 

 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร ์  

๑๗. แพทย์หญิงพิยะดา หาชัยภูมิ นายแพทย์ช านาญการ 

๑๘. นางสาววิสุดา ดู่อินทร์ พยาบาลวิชาชีพ 

๑๙. นางสาวชนาทิพย์ กองมณี พยาบาลวิชาชีพ 

๒๐. นางสาวกมลลักษณ์ พิมมุก พยาบาลวิชาชีพ 

๒๑. นางสาวพิมพ์ศิริ เลิกบางพลัด นักจิตวิทยาคลินิก 

 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  

๒๒. นางดวงวิภรณ์ พ่วงรอด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๓. นางสาววัลยา ลักษณายน นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

๒๔. นางอุไรวรรณ เกิดสังข์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

๒๕. นางกฤตยา เพชรพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

๒๖. นางสาวเสาวภารัตน์ ตัญจะโร นักกายภาพบ าบัด 

 โรงพยาบาลสวนปรุง  

๒๗. นายอภิชาติ ด ารงไชย นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

๒๘. นางเอื อมเดือน ธีรวุฒิกุลรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒๙. นายประสงค์ศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย์ นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการพิเศษ 

๓๐. นางสาววริษฐา ใจแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ์  

๓๑. นางภัชรินทร์ เฉลิมบุญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



๓๒. นางสาวสุรัตนา มะดาอิง นักสังคมสงเคราะห์ 

 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครนิทร ์  

๓๓. นายพงษ์ศักดิ์ ธงยศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๔. นางสาวสุนิศา เจือหนองแวง นักกิจกรรมบ าบัดช านาญการ 

 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร ์  

๓๕. นายรัฐพล ธูปอินทร์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 

๓๖. นางสาวประดับ เวทย์ชัยวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓๗. นางสาวภัทรียา นอกพุดซา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล          ต าแหน่ง 

๓๘. นางสรัลพร เดชสัจจา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

๓๙. นางกมลิน อุ่นจิตติกุล นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ 

 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร ์  

๔๐. นางบุญเกิด บวบทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๔๑. นางสาวอังคณา ภู่ตระกูล นักกิจกรรมบ าบัด 

 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร ์  

๔๒. แพทย์หญิงภรทิตา พรหมพิทยายุทธ นายแพทย์ช านาญการ 

๔๓. นางกรพินธ์ุ ยิ มกลาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๔๔. นางน  าผึ ง บุตรหนัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๔๕. นายทรงภพ ขุนเมือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร ์  

๔๖. นายโกศล วราอัศวปติ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

๔๗. นางสาวสุดาพร สุทธิสาร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๔๘. นายธนโชค โสภา เภสัชกรปฏิบัติการ 

๔๙. นางสาวกัญญาพัชร จุลละนันทน์ นักจิตวิทยา 



 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  

๕๐. นางจงรัตน์ สุวัฒนปรีดา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๕๑. นางสาวศันสนีย์ ตรีสาร นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

 โรงพยาบาลมะการักษ์  

๕๒ นางสาวเบญจพร ศรีผ่องงาม นักจิตวิทยาคลินิก 

 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง  

๕๓. นางบังเอิญ ทองสมนึก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 โรงพยาบาลศรีธัญญา  

๕๔. นางพิมพ์ภา ขัตตินานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๕๕. นายพลัฎฐ์ กิตติธรวรพงศ์ นักกิจกรรมบ าบัด 

๕๖. นายพัฒนศาสตร์ จันทร์อินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ 

๕๗. 

 

นายเอกลักษณ์ วงศ์อภัย นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ 

 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล          ต าแหน่ง 

 ส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   

๕๘. นางสาวสุชาดา เทียมธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๕๙. นางทัชนิดา ทรัพย์กรานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

๖๐. นางสาววนิดา อินทรสังขาร์ นักวิชาการสาธารณสุข 

 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ์  

๖๑. นายบัณฑิต คงประสิทธ์ิ นักจิตวิทยา 

 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  

๖๒. นางสายสุดา โภชนากรณี พยาบาลวิชาชีพ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


