
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม TRT Coordinator ออนไลน ์ 

ครั้งที่ 1/ 2565  วันที่ 27 มกราคม 2565 

ลําดับ คํานาํหน้า ชื่อ-นามสกุล 
1 พว. กนกรัชต์  เพลินสุข 
2 พว. กัสมีนี มูซอ 
3 พว. กาญจนา  ตรีธนากุล 
4 พว. กานต์พิชชา  ฦาชา 
5 พว. ขวัญเรือน วงษ์จินดา 
6 พว. คณิตา  ภิญโญภาพ 
7 พว. จริพร เพชรวิสัย 
8 พว. จักรี ศรีทอง 
9 พว. จารุวรรณ จันดอก 
10 พว. จิรวัชช์ หนูกลาง 
11 พว. จุฑาภัส เห็นงาม 
12 พว. จุรีพร อําไพพันธ์ุ 
13 พว. ชไมพร บุญเพ็ง 
14 พว. ชัญกร นัทธกรณ์ธัญ 
15 พว. ชาคริยา  อุตสาหะ 
16 พว. ชุตินันท์ นามวงค์ 
17 พว. ชุรีพร ก่ิงหว้ากลาง 
18 พว. ณัฏฐ์นลิน  แก้วสมนึก 
19 พว. ณัฐชานันท ์คําแสน 
20 พว. ณัฐธิดา แซค่ิว 
21 พว. ณีรนุช  สู่เสน 
22 พว. ธวัช วิเชียรประภา 
23 พว. ธัญธร จํารูญรตัน์ 
24 พว. ธิตอภัร  ธนาดลนิธิศ 
25 พว. นงค์ลักษณ ์ ปารมีแจ ้
26 พว. นพวัลย์  ภูวน่ถปรีชา 
27 พว. นภัสสร คําทา 
28 พว. นํ้าฝน  แก้ววงษา 
29 พว. นิลญา หิรัญโท 
30 พว. นิเวศน์ เพียรเดช 

 

 



 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม TRT Coordinator ออนไลน ์ 

ครั้งที่ 1/ 2565  วันที่ 27 มกราคม 2565 

ลําดับ คํานาํหน้า ชื่อ-นามสกุล 
31 พว. บุญทิวา ผ่องราศรี 
32 พว. ประภาพร อันแสน 
33 พว. ปัจฉิมา มหาพราหมณ์ 
34 พว. ปิยมาศ หอมหวาน 
35 พว. ผุสรัตน์ ศรสิทธ์ิ 
36 พว. พนิดา  สร้างคํา 
37 พว. พยอม หนูขาว 
38 พว. พรรนิภา มะปะเท 
39 พว. พวงพันธ์  คําไชย 
40 พว. พัชรนันท์ จันทร์แสง 
41 พว. พัชรินทร์  หินสุข 
42 พว. พัณนิดา  พลายสิน 
43 พว. พันทิพา คงทอง 
44 พว. พัลลภา  แซ่เฮ้ง 
45 พว. พิมพร โพธ์ิอุดม 
46 พว. ภาชินี ฉ้วนกลิน่ 
47 พว. มงคล  กองแก้ว 
48 พว. มัชฌิมา คงเหม็ง  
49 พว. ยุพเรศ จันทะเพชร 
50 พว. เยาวลักษณ์ คําต้ังหน้า 
51 พว. รัชนี  ผดุงสุนทร 
52 พว. รุ่งทิวา  มณีเดชาประเสริฐ 
53 พว. วราภรณ์ วงษ์พิชิต 
54 พว. วลัยพร เอกะวิภาต 
55 พว. วิกานดา โสวรรณา 
56 พว. วิภาภรณ์ พิพัฒน์กิจไพศาล 
57 พว. วิไลรัตน์ จันทร์น้อย 
58 พว. ศราวลี  บุญเฮ่า 
59 พว. ศราวุธ  สายผาบ 
60 พว. ศศิพร  คําภาเกะ 
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ลําดับ คํานาํหน้า ชื่อ-นามสกุล 
61 พว. ศิริพร แสนสําราญ 
62 พว. ศุภวรรณ เหลือ่มนอก 
63 พว. สราวุฒิ สังข์พูล 
64 พว. สิริลักษณ ์ รัตนะ 
65 พว. สุจิตรา เป็นเครือ 
66 พว. สุทธิดา  น่ิมสาย 
67 พว. สุธิยา ทัดทอง 
68 พว. สุพรรณี กิจเอ้ือวิริยะ 
69 พว. หทัยรัตน์ โกสงิห์ 
70 พว. หทัยรัตน์ นครังสุ 
71 พว. อภัสรา  ศิวะวงศ์เกษม 
72 พว. อมรประภา  สงิห์สีทา 
73 พว. อิทธิพร ทองวรณ์ 
74 ร.ท.หญิง ปานไพลิน   ปัตตุรังสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ....ผูท้ี่มีสิทธิเ์ขา้อบรม TRT coordinator รอบ 1 จะต้องทําการชาํระ ค่าลงทะเบียนจํานวน 700 บาท โดยโอน
เงินเขา้บัญชี  เริ่ม โอนเงนิได้ต้ังแต่วันที่ 10-14 ม.ค 2565 (โดยเลขทีบ่ัญชีและรายละเอียดการโอนเงนิจะแจ้งภายในวันที่ 
10 ม.ค 2565 ทางไลน์กลุ่มอบรม TRT รอบท่ี1/2565  

ผู้เขา้อบรม สามารถ add ไลน์กลุ่มอบรม TRT รอบท่ี1/2565 (เปิดกลุ่มชั่วคราวใชเ้ฉพาะอบรม) ตาม QR code เพื่อแจ้ง
ข่าวสารการอบรม 

 
 

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


