
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม TRT Coordinator ครัง้ท่ี 1/ 2563  วันที่ 18 ธันวาคม 2563 

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ชั้น 8  

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล 

1 พว. กนกภรณ์  ศรีกาญจน์ 

2 พว. กนกวรรณ  กระเดา 

3 พว. กนกวรรณ อมรพันธุ์ 

4 พว. กนกอร พงษ์ศร 

5 พว. กัญญพัชร   ก่อสกุล 

6 พว. กิตติพร สาลี 

7 พว. กิตติยา โบราณมูล 

8 พว. กิติมา กาญจนประทุม 

9 พว. แคทรียา ลุนหล้า 

10 พว. จรินทร์ญา  ดวงดี 

11 พว. จันจิรา เพ็ญ 

12 พว. จันทร์สุดา  ทองต้ง 

13 พว. จุฬาลักษณ์   อินอุ่นโชติ 

14 พว. เจนจิรา โยธา 

15 พว. ชลลดา วงค์จันตา 

16 พว. ชลิดา  หวนคนึง 

17 พว. ชาคีตา. แนวทะวิต 

18 พว. ชุติมา  อ่อนสละ 

19 พว. ฐาณทิพย์ อภิธรจิราวัชร์ 

20 พว. ณฐอร วิวัฒน์ไฟฟ้า 

21 พว. ณัฏฐนิชา ชาวส้าน 

22 น.ท.หญิง  ณัฐกฤตา บ ารุงกิจ 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล 

23 พว. ดุษฎี  ศรีสม 

24 พว. ตวงพร มีเงิน ทองประดิษฐ 

25 พว. ธีร์รัฐ ฉัตรศิริฐิติกุล 

26 พว. นคิน  กรภัควรกุล 

27 พว. นัฐวุธ  ละกะเต็บ 

28 พว. นันทกา  ยุพการณ์ 

29 พว. นันทการณ์  ผลานิสงค์ 

30 พว. นันทพร  สิงห์รักษา 

31 พว. นาตาชา  ขันธวิธ ิ

32 พว. นารีนาท โสทอง 

33 พว. น  าฝน  นักธรรม 

34 พว. นิตยา  แหลมคม 

35 พว. นิภาภัทร ศรีรักษ์ 

36 พว. นิยภา ขุนโยธา 

37 พว. นุจราภา เกียรตินฤยุทธ 

38 พว. นุช โพธิ์ศรีวิไล 

39 พว. นุชจรี   ธรรมฉวี 

40 พว. บงกช สะแกทอง 

41 พว. เบญจรัตน์ วรรณฟัก 

42 พว. เบญญาภา  วันลักษณ์ 

43 พว. ปฐมา ปรินรัมย์ 

44 พว. ประภาศิริ  มิ่งฉาย 

45 พว. ปราณี   อัศวเนรมิตร 

46 พว. ปราณี  ต่ายน้อย 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล 

47 พว. ปลิชา ระไวกลาง 

48 พว. ปวีณา ตั๊นเจริญ 

49 พว. ปานทิพย์ โพธิตา 

50 พว. ปาริญา  วาปีศิลป์ 

51 พว. พรรณพิพา  บัวบุญ 

52 พว. พวงพยอม จันทะสด 

53 พว. พัชราพรรณ ราชแป้น 

54 พว. พิมปภัสม์   ธนรัชต์อริยโชค 

55 พว. พิมพ์รดา  พงศ์พุทธานันทน์ 

56 พว. พิมภัทร ศรศิลป์ 

57 พว. พิรารักษ์  ศรีนวล 

58 พว. พีรยา ไก่แก้ว 

59 พว. เพ็ญศิริ เพ็งเหลา 

60 พว. ภัสชญา พิมพ์พันธุ์ 

61 พว. มนต์ชัย สิทธิแสงอ าไพ 

62 พว. มินตรา  ม่อมพะเนาว์ 

63 พว. ยุพาพิน   นามแสง 

64 พว. เยาวลักษณ์ ยืนยาว 

65 พว. รัตนา มงคลพณิชพงศ์ 

66 พว. ลาวัลย ์สมบูรณ์กิตติกร 

67 พว. วงเดือน  พงษ์ประเสริฐ 

68 พว. วรรณภา เถื่อนศร 

69 พว. วรัทยา พุ่งอุไร 

70 พว. วิทยา  สิงหาอาจ 

71 พว. วิไลวรรณ  ตองอบ 

72 พว. ศกุนตลา มะหิงษา 
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ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล 

73 พว. ศตวรรษ   ไผ่ตาแก้ว 

74 พว. ศิรินทร กิจดี 

75 พว. ศิริมา นุชวงษ์ 

76 พว. สณฑ์พงศ์ สอนค าหาญ 

77 พว. สมพร  ชาติรัตน์ 

78 พว. สมิทธ์  นันท์ศุภวัฒน์ 

79 พ.ต.หญิง สรวีย์ จินตนา  

80 พว. สุขี  วชิรศักดิชัย 

81 พว. สุคนธ์  ศรีชัย 

82 พว. สุจินดา ประระทา 

83 พว. สุดารัตน์ กลั่นบุญ 

84 น.ต.หญิง  สุดารัตน์ ศรีจันทร์ตรา 

85 พว. สุนันทา  ยาระเขตต์ 

86 พว. สุภีดา   พิมพ์วรรณ 

87 พว. สุรศักดิ์    อินทร์นุช 

88 พว. สุวพิชญ์ ฮะวังจู 

89 พว. อธิษฐาน  กางกั น 

90 ส.อ.หญิง อนุชลา เจียรนัย 

91 พว. อภิชาติ บอส ู

92 พว. อมรเทพ  ศรีเมือง 

93 พว. อัจฉรา  โลหะบาล 

94 พว. อัจฉราวดี  บุญทศ 

95 พว. อันนที  ศรีเดช 

96 พว. อารีรัตน์  กลมอ่อน 

97 พว. อารีรัตน์ อินทสุวรรณ 

98 พว. อินธุอร นามบุรี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ....ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าอบรม TRT coordinator รอบ 1 จะต้องท าการช าระ ค่าลงทะเบียนจ านวน 1,200 บาท โดย
โอนเงินเข้าบัญชี  เริ่ม โอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 16-20 พ.ย. 2563 (โดยเลขท่ีบัญชีและรายละเอียดการโอนเงินจะแจ้งภายใน
วันที่ 16 พ.ย. 2563 ทางไลน์กลุ่มอบรม TRT รอบท่ี1/2563  

ผู้เข้าอบรม สามารถ add ไลน์กลุ่มอบรม TRT รอบที่1/2563 (เปิดกลุ่มชั่วคราวใช้เฉพาะอบรม) ตาม QR code เพื่อแจ้ง
ข่าวสารการอบรม 

 
 

**หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข 02-7167450 ,081-8122654 คุณสุภาภรณ์ และ คุณนันธิกา** 


