
สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “กฎหมายสุขภาพจิตและความรับผิดทางแพง่และอาญาในการให้บริการของบุคลากรด้านสาธารณสุข" 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

ณ ห้องประชุมไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร 
ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล 
1 นางสาว สุภาพร พันพยัคฆ์ 
2 ผศ.ดร. เพชรรัตน์ เจิมรอด 
3 พ.ต.อ.หญิง ไฉไล เที่ยงกมล 
4 พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ฮากิม 
5 พ.ต.ท.หญิง กาญจนา คงมั่น 
6 พ.ต.ท.หญิง กานดา นิลพยัคฆ์ 
7 พ.ต.ท.หญิง ยุวด ี แตรประสิทธิ์ 
8 นางสาว นิรดา กลิ่นทอง 
9 นาง ศิริวรรณ เรืองคณะ 
10 นาย ณัฐกร ค าเมืองปลูก 
11 นางสาว วรรณภัสสร อภิพัฒนบุญรัตน์ 
12 นาง ปภาดา น้อยวงศ์ 
13 นางสาว บุปผา ใจมั่น 
14 อ.ดร. ชฎาภา ประเสริฐทรง 
15 อ.ดร. อุบลพรรณ ธีระศิลป์ 
16 ผศ. ชนิกา เจริญจิตต์กุล 
17 อาจารย์ นิสาพร สลางสิงห์ 
18 นาง สิรจิรรยา ดามาพงษ์ 
19 นางสาว นพมณี งานสุจริต 
20 นาง จงรัตน์ สุวัฒนปรีดา 
21 นางสาว นุสบา เสริมรัตนวิศิษฎ์ 
22 นางสาว รพีพรรณ ชาทองยศ 
23 นาย ศิวัช พรหมขจร 
24 นาย จตุรงค์ เนตรจินดา 
25 นางสาว สลุตา รัตธนภาส 
26 นางสาว อัณณา ชมดอกไม้ 
27 อาจารย์ เนตดา วงศ์ทองมานะ 
28 นางสาว กัลลิกา ฉินวิรุฬห์ศิริทรัพย์ 
29 ดร. ภัทรวรรธน์ สุขยิรัญ 
30 ร.ท. ราเชนทร์ ทองเหม 
31 นางสาว ศมนันท์ บัวรอด 
32 นางสาว วิริญจน์ ไชยจันทร์ 
33 นางสาว มนทิตา นาคเขียว 
34 นางสาว ณากัญ วงศ์จิรปภัทร 
35 นาง ยูถิกา จิราโรจน์ 
36 นางสาว อารยา กระต่ายทอง 
37 นางสาว นันทภัค เพชรศิร ิ
38 นาย บัญชา บุญสุภาพ 



39 นางสาว ชนัญญา ค าไชยเทพ 
40 นางสาว อนงค์ลักษณ ์ วงศ์ตรี 
41 ว่าที่ ร้อยตรี พิพัฒน์ เพ็งคุ้ม 
42 นาง อุบล ค านวน จันนะ 
43 นาย กิตต์ิธเนศ ทองสว่างเสนีย์ 
44 นาย สมชาย ศรีสวัสด์ิ 
45 นางสาว ชลลดา ไตรโภค 
46 นางสาว โสรยา สุวรรณวิหค 
47 นางสาว มณียา กาญจน์สุวรรณ 
48 นางสาว พิมพกานต์ รัตนอุทัยพร 
49 นางสาว จินตหรา ทองจันทร์ 
50 นางสาว จุฑาวลี เล็กเชาวน์ไว 
51 นาง ทิพย์พธู จันท์เรืองทอง 
52 นาง ยุพารัตน์ สุโพธิ์ 
53 นาง พชรพร ผู้ปฏิเวธ 
54 นางสาว เสวิตา แก้วกัณหา 
55 นาง ศิริพร นันทเสนีย์ 
56 นาง อริยา ดีประเสริฐ 
57 นาง อันธิฌา สายบุญศรี 
58 นางสาว วณิชกรณ์ โพธิเนตร 
59 นางสาว กนกพร สังข์ทอง 
60 นางสาว เพชรน้ าผึ้ง รอดโพธิ์ 
61 นาง กลิ่นชบา สุวรรณรงค์ 
62 นางสาว ณิชชา ลี้ประเสริฐ 
63 นาง ณัฐวสา วิวัฒน์วรารมณ์ 
64 นางสาว ทัศณีย ์ ประสงค์ 
65 นาง จินตนันท์ สิทธิประชาราษฎร์ 
66 นาง ปรียนันท์ มารักษา 
67 นาย พิสิฐ อัศวรรธนะวงศ์ 
68 นางสาว ภรดี ไชยศรีหา 
69 นาย เอกรินทร์ ชื่นบาลเย็น 
70 นางสาว ปวีณา แดนสามสวน 
71 นาง เกษร เทอดพิทักษ์พงษ์ 
72 นาง สุณี เวชประสิทธิ์ 
73 นางสาว สุรัสวดี ตางจงราช 
74 นางสาว สุทธิกานต์ ก่อสกุล 
75 นางสาว สมนึก สุทธิรักษ์ศิริ 
76 นาย ชะพลู สร้อยสุดารัตน์ 
77 นางสาว วนิดา พงษทะวงษ์ 
78 นาย เฉลิมพล ก๋าใจ 
79 นางสาว คอย ละอองอ่อน 
80 นาย พิชัยรัตน์ ฉิมพลี 
81 นางสาว ธัญรัศม์ ขวัญพสุมนต์ 
82 นาง สมใจ ทองมนต ์
83 นาย นภสิทธิ ์ เกียรติหิรัญกุล 

 


