
 
 

ค ำส่ังแต่งตั้งที ่  ๑๕ / ๒๕๖๒ 
เร่ือง การแต่งตั้งตวัแทนภาค และ ตวัแทนเขต ของนกัโภชนาการ /โภชนากร เขตสุขภาพท่ี ๑ – ๑๒ 

 
ตามท่ี สมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย ไดด้ าเนินการบริหารสมาคมฯ ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว้

ในการส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพนกัก าหนดอาหารมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
สมาคมฯจึงได้จดัตั้งคณะท างานตวัแทนภาค และ ตวัแทนเขต ๑-๑๒ ร่วมขบัเคล่ือนภารกิจท่ีด าเนินการให้บรรลุตาม
เป้าหมาย และพฒันาศกัยภาพเครือข่าย นกัก าหนดอาหาร/นกัโภชนาการ/โภชนากร  
 ในการน้ีสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย จึงได้ออกค าสั่งแต่งตั้ งคณะท างานตัวแทนภาค และ         
ตวัแทนเขตสุขภาพท่ี ๑-๑๒ ดงัน้ี 

 
๑) นางสาวอนุสรณ์ สนิทชน     นกัโภชนาการช านาญการพิเศษ     ตวัแทนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

      กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลอุดรธานี  จ.อุดรธานี  
๒) นางศรีสมาน         อินสุวรรณ์   นกัโภชนาการช านาญการพิเศษ   ตวัแทนภาคกลาง 

      กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสระบุรี  จ.สระบุรี  
๓) นางสาวธนัยารัศม์ิ  ประทุมสุวรรณ นกัโภชนาการช านาญการ ตวัแทนภาคใต ้

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
๔) นางสมรศรี   เปรมภกัดี นกัโภชนาการช านาญการ ตวัแทนภาคเหนือ 

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ ์จ.นครสวรรค์ 
๕) นางมลิวลัย ์  วงศพ์ยคัฆ ์ นกัโภชนาการช านาญการ  ตวัแทนเขต ๑ 

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลนครพิงค ์จ.เชียงใหม่ 
๖) นางเรวดี   รู้ยาม  โภชนากรช านาญงาน  ตวัแทนเขต ๑ 

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย 
๗) นางสาวยภุารัตน์  สุกกลา้  นกัโภชนาการ   ตวัแทนเขต ๒ 

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลศรีสังวร  จ.สุโขทยั 
๘) นางวนัทิพย ์  หร่ิงรัตนพนัธ์ โภชนากรช านาญงาน  ตวัแทนเขต ๒ 

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก 
๙) นางนิชาภา  เช่ียวธญักิจ นกัโภชนาการช านาญการ ตวัแทนเขต ๓ 

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลอุทยัธานี จ.อุทยัธานี 
 



๑๐) นางสาวกมลวรรณ  จนัทร์เฉลิม โภชนากร   ตวัแทนเขต ๓ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ ์จ.นครสวรรค์ 

๑๑) นายปรัตถกร  จิพิมาย  นกัโภชนาการปฏิบติัการ  ตวัแทนเขต ๔ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก 

๑๒) นางอมรรัตน์  ฤกษป์ระกอบ โภชนากร   ตวัแทนเขต ๔ 
      กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

๑๓) นางวชัรี   ผดุเพชรแกว้ นกัโภชนาการช านาญการ ตวัแทนเขต ๕ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

๑๔) นางณฐัพร   ตั้งใจ  โภชนากรช านาญงาน  ตวัแทนเขต ๕ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

๑๕) นางสาวโสภา  เอกวิโรจนสกุล   นกัโภชนาการช านาญการ ตวัแทนเขต ๖ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

๑๖) นางธนชัพร   นุชบุตร  โภชนากรช านาญงาน  ตวัแทนเขต ๖ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบา้นบึง จ.ชลบุรี 

๑๗) นางจนัทนา  แสงเพชร นกัโภชนาการช านาญการพิเศษ ตวัแทนเขต ๗ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

๑๘) นางนิธิมา   มงคลชู  โภชนากรช านาญงาน  ตวัแทนเขต ๗ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลเมืองสรวง จ.ร้อยเอด็ 

๑๙) นางสุทุมรัตน์  พลูสี  นกัโภชนาการปฏิบติัการ  ตวัแทนเขต ๘ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลหนองคาย จ.หนองคาย 

๒๐) นางจิราภรณ์  แสงสุวรรณ โภชนากรช านาญงาน  ตวัแทนเขต ๘ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลนครพนม  จ.นครพนม 

๒๑) นางพรรณทิพยภ์า  จิตติธรรมวฒัน์ นกัโภชนาการช านาญการ ตวัแทนเขต ๙ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

๒๒) นางศรีกลัญา  เรืองเกษม โภชนากรช านาญงาน  ตวัแทนเขต ๙ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย ์จ.บุรีรัมย ์

๒๓) นางนวลรัดดา  ประเปรียว นกัโภชนาการช านาญการ ตวัแทนเขต ๑๐ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 

๒๔) นางวาสนา  ศรีโพนทอง โภชนากรช านาญงาน  ตวัแทนเขต ๑๐ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลกนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 

๒๕) นางวนัดี   ธนกุลวสิิษ นกัโภชนาการปฏิบติัการ  ตวัแทนเขต ๑๑ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลหลงัสวน จ.ชุมพร 
 
 



๒๖) นางถนอมศรี  ฐานะ  โภชนากรช านาญงาน  ตวัแทนเขต ๑๑ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 

๒๗) นางนิตยา   กิจชอบ  นกัโภชนาการช านาญการ ตวัแทนเขต ๑๒ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลยีง่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
จ.นราธิวาส 

๒๘) นางจนัทนา           แกว้หนูนา  โภชนากรช านาญงาน  ตวัแทนเขต ๑๒ 
      กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลยา่นตาขาว  จ.ตรัง  

ใหค้ณะท างานมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
๑. ประสานงานในเร่ืองต่างๆของวชิาชีพในเขตบริการสุขภาพหรือภาคพื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ 
๒. ประสานงานกบัสมาคมฯในการใหก้ารสนบัสนุนความกา้วหนา้วชิาชีพ 
๓. จดัเตรียมขอ้มูล รวบรวม วเิคราะห์ งานและผลงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 
๔. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานของวชิาชีพในทุกๆดา้น 
๕. เผยแพร่และส่ือสารขอ้มูลหรือกิจกรรมต่างๆของวชิาชีพ 
๖. ส่ือสารขอ้มูล กิจกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพใหส้มาชิกไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึงและถูกตอ้ง 
๗. ติดต่อและประสานงานระหวา่งสมาคมนกัก าหนดอาหารฯกบัส่วนกลางใน 
              กระทรวงสาธารณสุข  ท่ีเก่ียวขอ้งและรับผิดชอบในวชิาชีพ 
๘. เป็นตวัแทนวชิาชีพในการเขา้ร่วมกิจกรรม/ประชุมของสมาคมฯ เพื่อน าขอ้มูลไปส่ือสาร 
             และประชาสัมพนัธ์ในเขตสุขภาพท่ีรับผดิชอบ 
๙. ร่วมวางแผนพฒันาและต่อยอดวชิาชีพในทุกๆดา้น 
๑๐. หนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  
 

        ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

สั่ง ณ วนัท่ี  ๒๐  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
         (ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ) 

        นายกสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 


