ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม TRT coordinator วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ศูนย์ไตเทียมต้นสังกัด

1

คุณกนกกาญจน์ พูลผล

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมมูลนิธิกู้ภยั ร่มไทร

2

คุณกวิตา โชคชัยวิรัตน์

หน่วยไตเทียม รพ.เกษตรสมบูรณ์

3

คุณกาญจนา คมขํา

รพ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

4

คุณกีรติ ชูศรี

รพ.ปิยะรักษ์

5

คุณจรรยา ดอนละไพร

หน่วยไตเทียม รพ.สมิติเวชชลบุรี

6

คุณจรรยา หงษ์ภักดี

ศูนย์ไตเทียม รพ.ระยอง

7

คุณจันทร์จิรา ศรีธิ

รพ.สิงห์บุรีเวชการ

8

คุณจันทร์อุษา คุณะวันตา

รพ.ชัยอรุณเวชการ

9

คุณจินดาภรณ์ คงไทย

รพ.สิรินธร ขอนแก่น

10

คุณจุไรรัตน์ ประพาน

แผนกไตเทียม รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี

11

คุณชญานิศ ศรีภาย

รพ.สิรินธร

12

คุณชนานันท์ ไกรนรา

หน่วยไตเทียม 2 รพ.มหาชัยเพชรรัตน์

13

คุณชนิตญ์นันท์ ชัยสุรินทร์

รพ.กรุงเทพเชียงใหม่

14

คุณชลชญา บุญจันทร์ตรี

รพ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล

15

คุณชินาภัส อ่ําวงศ์

บริษัทไฮน์เนฟรอนเทคไตเทียม

16

คุณณปภัช แก้วเขียว

รพ.สมิติเวช ธนบุรี

17

คุณณัญญา เรือนศรี

รพ.โนนสัง จ. หนองบัวลําภู

18

คุณณัฐธยาณ์ เครือพาน

รพ.อนันต์พัฒนา2

19

คุณณัฐสินี พลหาญ

รพ.รามคําแหง

20

คุณทิพาพร จ้อยเจริญ

รพ.ชลบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

21

คุณธนพร ถิ่นวิลัย

รพ.ค่ายสุรนารี

22

คุณธรรมรักษ์ นิลเลิศ

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม(หลักสี้ ชั้น 2)

23

คุณธัญญรัศม์ วรนันทพันธ์

รพ.กรุงเทพหัวหิน

24

คุณธีรกานต์ กรไกร

ศูนย์ไตเทียมดอกคูณรพ.ประชารักษ์เวชการศรีสะเกษ

25

คุณนงราม ใจหมั้น

หน่วยไตเทียม รพ.แพทย์ปัญญา

26

คุณนพรัตน์ จันเพ็ง

แผนกไตเทียม รพ.ชลประทาน

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ศูนย์ไตเทียมต้นสังกัด

27

คุณนฤมล คําวัง

เชียงใหม่คลินกิ โรคไต สาขาพาน

28

คุณนิธิมา สุนทรวิญญู

ปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม

29

คุณนิภาพร ทุมไพร

หจก.พลาญชัยไตเทียม

30

คุณนิรเภรว เจนวรรธนะ

รพ.ราษฎร์บูรณะ แผนกไตเทียม

31

คุณนิรมล ดิศกุล ณ อยุธยา

รพ.จุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

32

คุณนิรันดร์ธิรา เมืองใจ

รพ.ค่ายวชิรปราการ

33

คุณนุชสรา วงษ์วิเศษสุข

รพ.สําโรงการแพทย์

34

คุณนูรีซัน บือราเฮง

รพ.จุฬารัตน์ 7

35

คุณปาริฉัตร สุริยะโรจน์

หน่วยไตเทียม รพ.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

36

คุณปาริชาต สารพล

เอพีเอส คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม

37

คุณปิยะวรรณ เศรษฐอํานวย

รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์

38

คุณพงษ์ศักดิ์ พาเขียว

หน่วยไตเทียม รพ.ค่ายสุริยพงษ์

39

คุณพรพิมล สุสมอน

คลินิกบุญรักษาไตเทียม

40

คุณพัชราภรณ์ ธนะวัง

รพ.ทหารผ่านศึก

41

คุณพิชญ์ชญะพงศ์ มีพันธ์

สหคลินิกหมอวีระศักดิ์-หมออรอนงค์ ไตเทียม

42

คุณพิศมัย คํายอด

รพ.สิรินธร

43

คุณพิสมัย ไชยเสน

รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

44

คุณภัทธ์ติษา สวัสดิ์มณี

หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษา

45

คุณมัตติกา คําตั๋น

รพ.บางไผ่

46

คุณมัตติกา ไชยลังกา

รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร

47

คุณมัทนา แก้วภักดี

รพ.อ่างทองเวชชการ2

48

คุณรวีวรรณ

รพ. กรุงเทพระยอง

49

คุณรัตน์ธินี เจริญเสถียร

บริษัทเนพโฟรเมด จํากัด

50

คุณรัตนาภรณ์ กระเดา

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

51

คุณรัศญากร มารัตน์

เจริญรีนอลแคร์

52

คุณลีลาวดี ปรุงวนิชกิจ

รพ.ค่ายจักรพงษ์

บุญสินธุ์

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ศูนย์ไตเทียมต้นสังกัด

53

คุณวนารักษ กวาวสิบสาม

วชิรบารมีคลินิค

54

คุณวนิดา ชารีแก้ว

ระยองไตเทียม

55

คุณวรนุช สัปปินันท์

ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองหนองปรือ

56

คุณวรรณตรี ไปบล

บางขุนเทียนไตเทียม

57

คุณวราภรณ์ เจริญจิตร

รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

58

คุณวราภรณ์ สีทาแก

รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต

59

คุณวรินทร โพธิ์แก้ว

รพ.วิภาราม

60

คุณวันเทียน วารี

สหคลินิกพลตรีจําลอง ศรีเมือง

61

คุณวิภารัตน์ จันทพันธ์

รพ.ดอนตาล

62

คุณวิภาวดี พิเคราะห์ยาม

เจริญกรุงไตเทียม

63

คุณวิภาวี เชี่ยวพานิช

รพ.กรุงเทพ

64

คุณวิไล สุระเดช

ศูนย์ไตเทียมมูลนิธิรพ.สมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว

65

คุณวีรินทร์ ประเสริฐสังข์

คลินเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย

66

คุณศิณาลักษณ์ หวังคํา

หน่วยไตเทียม รพ.กุมภวาปี (โชคเจริญทรัพย์ ไตเทียม)

67

คุณศิริรัตน์ พงษ์พิสิฏฐ์

รพ.จัตุรัส

68

คุณศุภมาส ชุมภูผล

คลินิก เชียงใหม่โรคไต

69

คุณศุภวรรณ ใจสุข

Hi tech hemodialysis รพ.ปิยะเวท

70

คุณสมปอง เอมพงษ์

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

71

คุณสมพอ แสนเตชะ

ไตเทียม2 แมคคอร์มิค

72

คุณสาธนีย์ ยูโซะ

สิโรรส จ.ยะลา

73

คุณสาวขวัญฤทัย ประเสริฐยิง่

รพ.นครพนม

74

คุณสิริลักษณ์ รัตนะ

ศรีระยอง

75

คุณสุกัญญา รังแก้ว

รพ.พญาไท2

76

คุณสุดาพร อ่อนนอ

ศูนย์ไตเทียมนายแพทย์นิรุธ

77

คุณสุดาลักษณ์ เจริญพันธ์

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

78

คุณสุทธาทิพย์ วงศ์สกุลเกษม

พระราม2ไตเทียม

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ศูนย์ไตเทียมต้นสังกัด

79

คุณสุพรรณี ตันติวิมลกิจ

หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว

80

คุณสุพัฒนา วุตติวิโรจน์

สุขนิเวศน์ไตเทียม

81

คุณสุพิชญา คุม้ ไพร่

ศูนย์ไตเทียมสัตตบงกช

82

คุณสุภาภรณ์ รัตนแมด

หน่วยบริการล้างไตทางช่องท้อง รพ.พิบูลมังสาหาร

83

คุณสุภาวดี นอสูงเนิน

คลินิกปู่เจ้าสมิงพรายไตเทียม

84

คุณอนุชิต อนันต์ไชย

รพ.สหเวช

85

คุณอมรรัตน์ บุตรศรี

รพ.ชุมแพ

86

คุณอรพรรณ มีนะรินทร์

พิทักษ์ไต

87

คุณอัจฉรารัตน์ แสนมี

รพ.การุญเวช สุขาภิบาล3

88

คุณอัญชลี ธนะชัยขันธ์

ไตเทียม1 รพ.แมคคอร์มิค

89

คุณอุษา สาครดี

แผนกไตเทียม รพ.เจ้าพระยายมราช

90

คุณแอนนา อินทร์โท่โล่

รพ.ปทุมรัตต์

ผู้ท่ มี ีสิทธิ์เข้ าอบรม TRT coordinator รอบ1 และ รอบ 2 จะต้ องทําการชําระ
ค่ าลงทะเบียนจํานวน 1,200 บาท โดยโอนเงินเข้ าบัญชีสมาคมโรคไตแห่ งประเทศไทย เริ่ม
โอนเงินได้ ตงั ้ แต่ วันที่ 28 -31 พฤษภาคม 2561 (โดยเลขที่บัญชีและรายละเอียดการโอนเงิน
จะแจ้ งภายในวันที่ 28 พ.ค. 2561 ทางเว็บไชด์ สมาคมโรคไตฯ)
**หากมีข้อสงสัย ติดต่ อที่โทรศัพท์ หมายเลข 02-7167450 ,081‐8122654 คุณสุภาภรณ์ และ คุณนันธิกา**

