ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม TRT coordinator วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ศูนย์ไตเทียมต้นสังกัด

1

คุณกันคณา วิหก

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

2

คุณคอดีเย๊าะ ดอมอลอ

หน่วยไตเทียม2 รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

3

คุณคุณาพร บุระคํา

รพ.โกสุมพิสัย

4

คุณจินตนา ประจันนวล

หน่วยไตเทียม2 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

5

คุณจิรนันท์ โพธิ์ชัยรัตน์

คลินิกฟอกไตประชาสโมสรขอนแก่น

6

คุณจุไรรัตน์ โชคสัมฤทธิผ์ ล

รพ.เมืองพัทยา

7

คุณจุฬาลักษณ์ สุจริตประกอบค้า

รพ. หนองกุงศรี

8

คุณเฉลิมวัฒน์ พันโนพัฒน์

หน่วยไตเทียม รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

9

คุณชาญวิทย์ เครือวัลย์

คลินิคไตเทียมราชพฤกษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

10

คุณณัฐณิชา ชืน่ เมือง

ไตเทียม รพ.หนองบัวแดง

11

คุณดวงพร สอนสมนึก

หจก.เจริญรีนอลแคร์ หน่วยไตเทียม รพ.ปทุมราชวงศา

12

คุณทิวารัตน์ พรสุเทพ

รพ.กรุงเทพหัวหิน

13

คุณธนวรัท คงศรีลา

รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี

14

คุณธนันต์ธรญ์ อินณรงค์

รพ.พัทยาอินเตอร์

15

คุณธีระนุช เพชรรุ่ง

ลาดสวายไตเทียม

16

คุณนงนุช อวบสันเทียะ

รพ.ค่ายสุรนารี

17

คุณนงลักษณ์ วงศ์ชมภู

ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง รพ.ปากน้ําโพ2

18

คุณนฤมล อุ้ยจาด

ชัญญาเวชไตเทียม

19

คุณนิตยา ถวิลผล

รพ.ทรายมูล จ.ยโสธร

20

คุณนิธิโรจน์ กาวารี

รพ.ราชเวช เชียงใหม่

21

คุณนิราช คําสินธุ์

หน่วยไตเทียม รพ.วิภาราม

22

คุณนิษารัตน์ ชาญปรีชา

บริษัท เอส เอ็ม ซี ดี ไทยแลนด์ จํากัด

23

คุณเนตรนภา อินเรือน

รพ.มหาชัยแม่กลอง

24

คุณปิยภัทร ขันทีท้าว

รพช.บ้านผือ

25

คุณปิยรัตน์ จันโส

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

26

คุณปิยะนัดดา บริสุทธิ์

รพ.กรุงเทพพิษณุโลก

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ศูนย์ไตเทียมต้นสังกัด

27

คุณปุญชรัสมิ์ สิงห์โตนิเวศ

รพ.บางละมุง

28

คุณปุณณภา เที่ยงวิทยาพร

คลรนิคเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข

29

คุณพรกมล ชัยศรี

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมศิวกรตรัยเวช

30

คุณพรชัย แสบงบาล

หน่วยไตเทียม รพ.หนองบัวแดง

31

คุณพรทิพย์ เกตแก้ว

ชลบุรีคลินิกเวชกรรมไตเทียม

32

คุณพรทิวา กาวิละ

รพ.ชัยอรุณเวชการ

33

คุณพรพิมล บุตรดีหงษ์

รพ.พระนครศรีอยุธยา

34

คุณพรรณี จ้ายหนองบัว

สหคลินิกพลตรีจําลอง ศรีเมือง

35

คุณพัชริดา ไพเราะ

หน่วยไตเทียมธัญญะ รพ.บางปะกอกรังสิต 2

36

คุณพิกุล อาษานอก

หน่วยไตเทียมรพร.สระแก้ว

37

คุณพิจิตรา แบขุนทด

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

38

คุณพิชามญชุ์ วิไลพัฒน์

รพ.พญาไทศรีราชา

39

คุณเพชรรัตน์ ทีฆภัทรดิลก

เอกชล 2 ชั้น 2

40

คุณไพรวรรณ สูงพล

รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

41

คุณภคมน ภู่สสี ุวรรณ

รพ.บางปะกอก1

42

คุณภณิดา ชูดี

รพ.สิรินธร

43

คุณภาณุภัทร ช่วยวงศ์

หน่วยไตเทียมชั้น 2 รพ.ยะลา

44

คุณภาวิณี แก้วแหวน

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางบ้านฉางไตเทียม

45

คุณมณีรัตน์ พลรัตน์

รพ.ศรีนครินทร์

46

คุณมัชธิตา พิมพ์ทอง

บริษัทวัฒน์ไต จํากัด

47

คุณมารศรี ศรีบุรี

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมราชวัตร (หลักสี่ ชั้น 1)

48

คุณเยาวลักษณ์ สมสงวน

รพ.วิภาราม

49

คุณรณิดา ธรรมธวัชวงษ์

ท่าน้ําปากเกร็ดคลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต

50

คุณรอฮานี แวนิ

บริษัท วายแอนด์พี เวชการจํากัด

51

คุณรัชฎาพร เวชคง

รพ.มหาชัย จํากัด (มหาชน)

52

คุณรุจิรา ลักษณพรหม

รพ. ตรัง

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ศูนย์ไตเทียมต้นสังกัด

53

คุณวนิดา ไกยวรรณ์

หน่วยไตเทียมรพ.ศรีนครินทร์

54

คุณวราพรรณ นิลพัทธ์

รพ.พนมสารคาม

55

คุณวรารัตน์ เกษม

หน่วยไตเทียม2 รพ.สมเด็จพระคุณเจ้าสิริกติ ิ์

56

คุณวลัยพร สุวรรณชัยรักษ์

ศูนย์ไตเทียมคลินิก พ.ฤทัยรัตน์

57

คุณวันเทียน วารี

สหคลินิกพลตรีจําลองศรีเมือง

58

คุณวัลพิสา แก้วยอดทอง

หน่วยไตเทียม รพ.หาดใหญ่

59

คุณวาริยา บุญจันต๊ะ

รพ. รามาธิบดี

60

คุณวิมลรัตน์ สวนชาวไร่เงิน

รพ.เมืองสงขลา (บริษัท เอส เอ็ม ซี ดี ไทยแลนด์ จํากัด)

61

คุณศราวุธ น้อยคุณ

หน่วยไตเทียม 2 รพร.ท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

62

คุณศรีจันทร์ มีแสงนิล

รพ.จุฬาลงกรณ์

63

คุณศศิธร ชินไวภพ

เอพีเอส คลินิกเวชกรรมไตเทียม

64

คุณศิรินันท์ สันโต๊ะเส็น

คลินิกเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา

65

คุณศิโรรัตน์ สิมทราช

รพ.ราชเวชเชียงใหม่

66

คุณสังวาลย์ อุทสาร

รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

67

คุณสายฝน แจคํา

ศูฯย์ไตเทียม รพ.เอกชล1

68

คุณสายพิรุณ คล้ายศรีบุญ

หน่วยไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ รพ.พัทลุง

69

คุณสาลินี สองประสม

หน่วยไตเทียม รพ.ค่ายเสนาณรงค์

70

คุณสาหร่าย แก่นไทย

แผนกไตเทียม รพ.เกษมราษฏร์ สระบุรี

71

คุณสิธาวีร์ โชติธนาอัมรัตน์

เทอดไทคลินิกไตเทียม

72

คุณสุภาพรรณ เกษประทุม

รพ.รามคําแหง

73

คุณสุภาวรรณ ธนสุพัฒน์

หน่วยไตเทียม รพ.มงกุฏวัฒนะ

74

คุณสุรีรัตน์ ทวีชาติ

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

75

คุณสุวรรณี โพธี

รพ.เซนต์เมรี่

76

คุณสุวัจนา ธิติวรณะ

รพ.ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

77

คุณแสงดาว ไม้ละเมิน

รพ.นุวติเด็จย่า

78

คุณหทัยรัตน์ แก้วทวี

รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ศูนย์ไตเทียมต้นสังกัด

79

คุณหนึ่งฤทัย บัวทอง

รพ.เซนต์หลุยส์

80

คุณอนงค์นาฏ กระทุ่ม

ศุนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชลบุรี

81

คุณอรณิชชา สุขวงค์

รพ.สายไหม

82

คุณอรวรรณ จันทบ

คลินิกพิเศษไตเทียมรพ.หนองพอก

83

คุณอรอนงค์ หวานเพลิน

รพ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

84

คุณอรัญญารัตน์ ติ๊บแก้ว

รพ.มหาชัย

85

คุณอริศรา ตาคํา

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล

86

คุณอัญญรัตน์ โพธิ์ชัย

รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

87

คุณอัมธิกา ศรีพันธ์

คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต

88

คุณอาทิตย์ นักบริตน

รพ.วิชัยเวชอินเตอร์แนชั่นแนล จ.สมุทรสาคร

89

คุณอินทราพัชร ทินบุตร

ไตเทียมกุมาร รพ.ศิริราช

90

คุณอุษา พิมพ์จันทร์

สหแพทย์นาวีไตเทียม รพ.มงกุฎระยอง

91

คุณฮาซียะห์ อัลศอลีฮีม

รพ.ละงู จังหวัดสตูล

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**

