
ลําดับที่ คํานําหนา ช่ือ-นามสกุล ช่ือหนวยงาน จังหวัด

1 นางสาว กัลยา  กันตะภาค รพ.สต.คําผาสุก นครพนม

2 นาง ชนกพร  ตะสุวรรณ โรงพยาบาลศรีสงคราม นครพนม

3 นาง นงลักษณ อุสังหาร รพ.สต.ทาลาด นครพนม

4 นางสาว สวิตตา ธงยศ รพ.เรณูนคร นครพนม

5 นางสาว เพชรรัดดา โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ

6 นางสาว สุพัตรา กุพันลํา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโปงเปอย บึงกาฬ

7 นาง นงนภัส รพสต.ทากกแดง บึงกาฬ

8 นาง นิติญา วงศสทุธ์ิ รพ เซกา บึงกาฬ

9 นางสาว กัญญาภัทร โภคินรัตนธรรม โรงพยาบาลเอราวัณ เลย

10 นาง มณี  จันทิมา โรงพยาบาลเลย เลย

11 นาย รัชชานนท จันทะมล โรงพยาบาลเลย เลย

12 นาง สมจิตร ชาวน้ําปาด โรงพยาบาลเลย เลย

13 นาง ราตรี สุวรรณวงศ โรงพยาบาลเลย เลย

14 นาง นางยุพิณภรณ ขําชู โรงพยาบาลเลย เลย

15 นางสาว จงกล ประสานมิตร โรงพยาบาลเลย เลย

16 นาง อุณารัตน พิบูลภักดี รพ.สต.บานถอน สกลนคร

17 นางสาว ปทมา ทอนทอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคูสนาม สกลนคร

18 นางสาว นิรชา รักษาขันธ โรงพยาบาลวานรนิวาส สกลนคร

19 นาย เจริญชัย พองพรหม รพ.สมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน สกลนคร

20 นาง ศภุิสรา  วรโคตร รพ.เตางอย สกลนคร

21 นางสาว กุหลาบ  เสมะนู โรงพยาบาลพังโคน สกลนคร

22 นาง ละมัย  หลักทอง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสองดาว สกลนคร

23 นางสาว ธัญญาภรณ   ลําลอฃ รพ.คําตากลา สกลนคร

24 นางสาว ศิริประภา  แวรเนอร โรงพยาบาลบานมวง สกลนคร

25 นาง กมลพร จันทรหลน โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย

26 นาย ภัธยรินทร เจริญรัตนราชกุล รพ.สต.บานมวง หนองคาย

27 นางสาว รัชนี คคนานตดํารง โรงพยาบาลศนูย/โรงพยาบาลทั่วไป หนองคาย

28 นางสาว กรทชา  ทุมมาจันทร โรงพยาบาลชุมชน หนองคาย

29 นางสาว ลลิตา นุชเจริญ โรงพยาบาลหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพบุคลากรในการใหความรูกับครอบครัวที่มีความเสี่ยงที่จะกระทํารุนแรง ระดับ

ผูปฏิบัติงานในพื้นท่ี เพื่อการขยายผลใน 7 จังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 8 แบบ online

รุนท่ี 1 วันที่ 6 – 17 กันยายน 2564 



ลําดับที่ คํานําหนา ช่ือ-นามสกุล ช่ือหนวยงาน จังหวัด

30 นางสาว รุงลาวัลย เปดี รพ.สต.บานกุดกระสู หนองบัวลําภู

31 นางสาว จันทรเพ็ญ  บุญสูงเนิน โรงพยาบาลนาวัง หนองบัวลําภู

32 นางสาว อาทิตยา เจริญวรรณ โรงพยาบาลหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

33 นาง ปาริชาด  คําไล รพสต บานจ่ัน อุดรธานี

34 นาง สุวารีย   มาหลิน รพ.สต.นาขา อุดรธานี

35 นาง กชกร  ศรีนันททัศ รพ.สต.กุดสระ อุดรธานี

36 นางสาว สิรินภา  รอยพิลา รพ.สต.นากวาง อุดรธานี

37 นาง ศริิอร  คายใส รพสต.หนองหมื่นทาว อุดรธานี

38 นาง พรพิศ  แววศรี รพ.พิบูลย รักษ อุดรธานี

39 นางสาว ญาปกา  รพสต.หนองตะไก อุดรธานี

40 นาง สุภา   หมั่นอุตสาห รพ.สต.สามพราว อุดรธานี

41 นางสาว สุกัญญา  บุญพา รพ.สต.บานแดง อุดรธานี

42 นาง อัมพร   กลาหาญ โรงพยาบาลน้ําโสม อุดรธานี

43 นาง ฑิตยา ปาละศรี รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี

44 นางสาว รภีภรณ ดวงมาตยพล รพ.สต.บานโนนหวายใต อุดรธานี

45 นาง สุจิณณา นวลศรี รพ.สต.บานหนองบัวบาน อุดรธานี

46 นาย สุรสิทธิ์ รินชมภู รพ.สต.บานน้ําพน อุดรธานี

47 นางสาว บุณฑริก คาขาย รพ.สต.กุดหมากไฟ อุดรธานี

48 นาง สุภา ศรีบุญเรือง โรงพยาบาลหนองวัวซอ อุดรธานี

จังหวัดที่รับผิดชอบ

ทีม A

1. นางไขศรี สิรินําบุญทวี         

2. นางนิลวรรณ ผองใสโสภณ   

ทีม B

1. นส.น้ําทิพย รัตนนิมิตร         

2. นส.รดาธร วงศนภดล          

ทีม C

1.นส.เพชรลดา เข็มพล             

2. นส.อมรรัตน ศรีออนแสง      

3. นส.เยาวลักษณ รัตนนิมิตร    

ทีม Thaitrainer +coach

จ.อุดรธานี

จ.เลย

จ.สกลนคร

จ.นครพนม

จ.หนองบัว

จ.หนองคาย

จ.บึงกาฬ


