
เลขที่ รหสัสมาชิก ช่ือ/นามสกุล เลขที่ กอช. สังกัด รพ/สถาบัน

1 สชภ.315 กชพร แจ้งโสภา 0428

2 สช.389 กมล ไชยสทิธ์ิ 0535 Vitallife Scientific Wellness โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

3 สชภ.091 กมลชนก รอตงาม 0093 โรงพยาบาลลาดยาว

4 สชภ.114 กมลฐา เกยดา่นกลาง 0344 โรงพยาบาลหนองคาย

5 สชภ.595 กมลวรรณ จนัทร์เฉลมิ 0064 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

6 สช.591 กมลวรรณ นิมิตรประเสริฐ 0834 สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี 

7 สช.254 กรกต วรีเธียร 0180 ส านกังานแพทย์ ส านกังานสนบัสนนุ ส านกังาน

ปลดักระทรวงกลาโหม

8 สช.418 กษิรา ตนัตธิรานิกร 0874 โรงพยาบาล ซีจีเอช สายไหม

9 สช.010 กญัชล ีทิมาภรณ์ 0018 -

10 สช.255 กญัธนชั วสกุลุสริิ 0029

11 สชภ.376 กณัฐพิชชา สดุจนัโท 0160

12 สชภ 500 กนัต์นธีร์ ตาค า 0794 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

13 สชภ.237 กลัยา อยู่คง 0627 โรงพยาบาลเขมราฐ

14 สชภ.652 กาญจนา ฉิมเรือง 0437 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

15 สชภ.1115 กาญจนา เทพนิมิตร 1263 โรงพยาบาลทหารผา่นศกึ

16 สชภ.195 กาญจนาพร แก้วอไุร 0363 โรงพยาบาลเอกชล

17 สช.200 ก่ิงกมล กิตตภิมิูวงศ์ 0183

18 สช.025 กลุวด ีบณุยทรัพยากร 0168 โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์

19 สช.407 เกษราภรณ์ พงษ์เสาวคนธ์ 0262 จิตเวชศาสตร์สมเดจ็เจ้าพระยา

20 สชภ.997 ขจีพรรณ แก้วโสตร์ 1117 โรงพยาบาลพญาไท 2

21 สชภ.155 จตพุร เขมาทานต์ 0094 โรงพยาบาลสริุนทร์

22 สช.505 จริยา บญุภทัรรักษา 0370 โรงพยาบาลรามาธิบดจีกัรีนฤบดนิทร์

23 สชภ.594 จนัทร์จิรา ไกรสงัข์ 0065 โรงพยาบาลหนองบวั

24 สช.758 จนัทร์เพ็ญ เพ็ญแก้ว 1205 โรงพยาบาลพญาไท 3

25 สชภ.1306 จนัทรา อารีการ 1183 โรงพยาบาลพงังา

26 สชภ.451 จารุวรรณ บญุกาวนิ 0542 โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา

ครบ 5 องค์ความรู้ ครัง้ที่ 1

ประกาศรายช่ือ ผู้ที่ผ่านการอบรมต่ออายุ CDT ประจ าปี 2564 



เลขที่ รหสัสมาชิก ช่ือ/นามสกุล เลขที่ กอช. สังกัด รพ/สถาบัน

27 สชภ.408 จิรัฐิตกิาล ดวงสา 0274 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์ 

28 สชภ390 จิรา ลิ่มพงศ์พทัธ์ 0670

29 สช.602 จฑุามาส เลศิล า้ 0700 โรงพยาบาลศริิราช 

30 สช.277 จรีุย์พร จนัทรภกัดี 0496 ศนูย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านโรคไวรัสตบัอกัเสบและ

มะเร็งตบั คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

31 สช.493 จรีุย์รัตน์ งามบญุแถม 0282

32 สชภ.402 เจนจิรา วงศ์ ปัญญา 0075 โรงพยาบาล สมเดจ็ พระ ยพุราช สวา่ง แดนดนิ  

33 สชภ.766 ฉววีรรณ บวัสขุ 1236 โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร

34 สช.899 ชนนี บญุมาก 1325

35 สชภ.1347 ชนญัชิดา ปฐมงั 1338 โรงพยาบาลบ้านนา

36 สช.154 ชนิตา ศริิมยั 0607 บริษัท Sodexo ประจ าสาขา รพ.บ ารุงราษฎร์

37 สช.268 ชลจิต ค าพฒัน์ 0032 โรงพยาบาลสมทุรปราการ

38 สชภ.567 ชลธิชา พนัธ์เทศ 0481 โรงพยาบาลบ้านโป่ง

39 สช.287 ชชัวรรณ วชิยัดษิฐ์ 0340 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

40 สช.589 ชยัวฒัน์ เอ่ียมส าอางค์ 1306

41 สช.218 ชิษณชุา ลมัพชวา 0027 โรงพยาบาลพญาไท 1

42 สช.229 ชตุมิณฑน์ คตภธูร 0346 บริษัท sodexo โรงพยาบาลตกึศนูย์การแพทย์วชิยัยทุธ

43 สช.704 ณฏัฐณิชา แซ่โง้ว 1196 โรงพยาบาลเปาโลโชคชยั 4 

44 สชภ.213 ณฐัชา ข้องนอก 0438 โรงพยาบาลมกุดาหาร

45 สชภ.839 ณฐัธิดา ชิวปรีชา 1305 โรงพยาบาลสมทุรสาคร

46 สชภ.959 ณฐัปภสัร์ อริยอนนัตชยั 1268 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ 

47 สชภ.300 ณฐัพร ตัง้ใจ 0863 โรงพยาบาลกระทุม่แบน 

48 สช.691 ณฐัพชัร ธงไธสง 1189 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสมีา 

49 สชภ.1395 ณฐัภทัร ม่วงงาม 1282 โรงพยาบาลสวนปรุง 

50 สช.468 ณฐัรานชุ ศวิบณุยวงศ์ 0086 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเดชอดุม

51 สชภ.142 ดวงเดอืน จนัทร์เจริญกิจ 0049

52 สช.016 ดวงสมร สยูะศนุานนท์ 0014 สมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย

53 สชภ.1248 เตอืนใจ นนัตาลติร 1113

54 สช.575 ไตรภพ มีชยั 0814 โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 

55 สชภ.1361 ทกัษอร ศรีเพชร 1301 โรงเรียนนานาชาตเิบอร์ดาคลอ็ด
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56 สชภ.570 ทิพวรรณ เอียบอวน 552 โรงพยาบาลตะกั่วป่า 

57 สชภ.543 ทมุรัชนี สริีษา 0548 โรงพยาบาลนาน้อย

58 สชภ.200 ธนพร นงัตะลา 0190 โรงพยาบาลนางรอง

59 สชภ.354 ธมารินทร์ เงินทิพย์ 0473 โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี

60 สชภ.276 ธัชกร ยืนยง 0069 โรงพยาบาลพนมสารคาม

61 สชภ.542 ธัญชนก ค าแสน 0122 โรงพยาบาลล าปาง

62 สช.568 ธัญญาภรณ์ เลศิสกลุทรัพย์ 0800 โรงพยาบาลรามค าแหง

63 สชภ.1083 ธัญรัศม์ หิรัญวศิษิฏ์ 1347 โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช พอ. 

64 สช.151 ธัญวรินทร์ ตัง้เสริมวงศ์ 0021 โรงพยาบาลรามาธิบดี

65 สชภ.449 นงนชุ โพธ์ิสขุ 0528 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

66 สชภ.756 นงลกัษณ์ โพธ์ิพิทลู 0844 โรงพยาบาลห้วยผึง้

67 สช.356 นงลกัษณ์ สวา่งพนัธ์ 0182 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า

68 สชภ.1233 นพวรรณ เกตกุ่อผล 1368 โรงพยาบาลสระบรีุ

69 สช.902 นภาพร แช่มเชียง 1283 โรงพยาบาลซานเปาโลหวัหิน 

70 สชภ.1169 นฤมล วรรณเวช 1195 โรงพยาบาลนายายอาม

71 สชภ.690 นทัชนาถ ปักกะมานงั 1156 โรงพยาบาลชลบรีุ

72 สชภ.821 น า้ฝน ภิญโญ 0816 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

73 สชภ.212 นิภาพร ดวงธนู 0603 โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ 

74 สชภ.624 นชุศรินทร์ เนตรคง 0109

75 สชภ.414 นรูฉาม มาลนีิ 0447 โรงพยาบาลสตลู 

76 สช.863 เนตมิา ดสีวสัดิ์มงคล 1179 โรงพยาบาลวภิาราม

77 สช.313 เนริสา วงศ์เลศิประยรู 0569 โรงพยาบาลบรีุรัมย์

78 สช.929 บญุญริน ชาคริยานกุลู กอ.ช.1360

79 สช.251 บญุวาสน์ วเิชียรศาสตร์ กอ.ช.0360

80  สชภ.1410 บปุผาชาต ิโพธ์ิทิพย์ 1247 สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 

81 สภช.474 ปพศัธนพร พงศ์พสัศมล 0431 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

82 สชภ.221 ประนอม หลเีกษม 0074 โรงพยาบาลโคกส าโรง

83 สชภ.532 ประไพ จิตนิยม 0870 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

84 สชภ.047 ประภาพร โคตถา กอ.ช. 0440 โรงพยาบาลมกุดาหาร

85 สชภ.298 ประภาพร สนุธงศริิ 0339 โรงพยาบาลขอนแก่น
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86 สชภ.326 ปรัชพร แพงศรี 0489 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝัน้ อาจาโร

87 สชภ 826 ปรางนฤมล หลวงแก้ว 604 ศนูย์หวัใจสริิกิติ์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น

88 สช.403 ปราณี รุ่งเรือง 0102 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

89 สชภ.1396 ปญุชรัสม์ิ ธีระวฒันศกัดิ์ 1346 โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี

90 สช.848 พรทิพย์ ไหวพริบ 1203 โรงพยาบาลรามาธิบดี

91 สชภ573 พรพรรณ อารีย์กิจ 645 โรงพยาบาลธนบรีุ1 

92 สช.862 พรรณนิดา ศรีนวลดี 1180 โรงพยาบาลเทพธารินทร์

93 สชภ.550 พรรณวภิา แจ่มทุง่ 0050 โรงพยาบาลสโุขทยั

94 สชภ.769 พรฤทยั สนิทมุวงค์ 0784 โรงพยาบาลทา่วงัผา

95 สช.819 พลอยศริิ ศรีทอง 1114 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

96 สชภ.416 พชัรา วงศ์หมัน้ 0836 โรงพยาบาลขขุนัธ์

97 สชภ.498 พทัธนนัท์ เมฆแจ้ง 0522 โรงพยาบาลศรีสงัวาลย์

98 สชภ.557 พิมพร รุจิรกลุ 0632 โรงพยาบาลขอนแก่น

99 สชภ.589 พิศาล ประเสริฐพงษ์ 0850 โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

100 สชภ.523 เพ็ญจนัทร์ สงวนศกัดิ์ 0818 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

101 สชภ.870 เพียงพร เจริญวฒัน์ 0797 โรงพยาบาลรามาธิบดี

102 สชภ.1284 ไพทลูย์ วงเวยีน 1264 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

103 สช.364 ภคพร วฒันาทรัพย์เจริญ 0128 บริษัท ฟู้ ดเฮ้าส์ เคเทอร์ร่ิง

104 สชภ.393 ภทรกรรณ ชยัแก้ว 0244 โรงพยาบาลแม่จนั

105 สชภ.1227 ภรณ์ทิพย์ ร้อยก่ิง 1215 โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสมีา

106 สช.562 ภวนิท์พล โชตวิรรณวรัิช 0779

107 สชภ.428 ภคัจิรา เบญญาปัญญา 0436 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

108 สช.280 ภคัธิมา เชาว์ประดษิฐ์ 0034 โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน

109 สชภ.999 ภฐั ไทยตรง 0922

110 สชภ.694 ภทัรวด ีรุ่งกิจพฒันา 0721 โรงพยาบาลมะเร็งสรุาษฎร์ธานี

111 สชภ.485 ภทัรานิษฐ์ สหีมนตรี 0267 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

112 สชภ.1310 ภสัราภรณ์ ทองภธูรณ์ 1229 โรงพยาบาลกดุจบั

113 สชภ.105 ภานิชา การกิจโอฬาร 0304 โรงพยาบาลหนองบวัล าภู

114 สชภ.161 ภาวนา จนันา 0455 โรงพยาบาลหนองบวัล าภู
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115 สช.919 มณเฑียร อ ่าพึ่งอาตม์ 1327 บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากดั

116 สช.239 มนทิพย์ ร่าเริงวจิิตร 276 โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา 

117 สช.250 มลฤด ีตัง้นิตยวงศ์ 0409 ศนูย์ดแูลผู้สงูอาย ุนวศรีเนอสซิงโฮม

118 สชภ.583 มลวิลัย์ วงศ์พยคัฆ์ 0507 สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี

119 สช.749 มะลสิา ค าพนัธ์ 1294 โรงพยาบาล บี แคร์ เมดคิอลเซ็นเตอร์

120 สชภ 1132 มทัณา วงัวงษ์ 1323 โรงพยาบาลพบพระ  

121 สชภ.396 มลัลกิา แก้ววงัปา 0559 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

122 สช.577 ยพุา ชาญวกิรัย 0815

123 สชภ.261 ยพุา ภทัรเคหะ 0236 โรงพยาบาลน่าน

124 สช.777 รตยิา แก้วชุ่ม 1167 โรงพยาบาลสงฆ์

125 สชภ.1198 รภสัลดา ป่ินสวุรรณ 1369 โรงพยาบาลทกัษิณ

126 สช.773 รสริน ตัง้ศลิาถาวร 1202 โรงพยาบาลพญาไท 1

127 สช.385 รักษยา องัคกษมรัตน์ 0697 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

128 สชภ.526 รัชนี ศรีสขุ 0881 โรงพยาบาลบางคล้า 

129 สช.071 รัตนา พิเชฐจ ารัสชีพ 0199 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

130 สชภ.1074 ริศรา นพวรรณ 1332 โรงพยาบาลสนามชยัเขต

131 สช.211 รุ่งทิพย์ อยู่ทวี 0158 โรงพยาบาลพระรามเก้า

132 สชภ.762 รุ่งนิภา อินทะวงศ์ 0840 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บริุนทร์

133 สชภ.388 รุ้งลดา มีแจ้ง 0422 โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา

134 สช.076 รุจิรา สมัมะสตุ 0008

135 สชภ.222 รุจิราพร กลัน่เขตรกิจ 0486 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น

136 สชภ.204 ไรหนาบ ราษฎร์นิยม 174 โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต

137 สช.833 ลลติา ใจกล้า 1330 โรงพยาบาลระยอง

138 สชภ.055 ละออง สาลพีวง 0066 โรงพยาบาลกบินทร์บรีุ

139 สชภ.097 ลดัดา สริิวรีะพนัธุ์ 0291

140 สชภ.383 วรรณรัตน์ สายสงิห์ 0417 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

141 สชภ.332 วราพรรณ อยู่เม่ียง 0516 โรงพยาบาลสมทุรสาคร

142 สชภ.514 วราลกัษณ์ บญุมาวงค์ 0707 โรงพยาบาลวงัเหนือ

143 สชภ.1352 วลยัพร ช่ืนอ่ิม 1333 โรงพยาบาลกรุงเทพสริิโรจน์



เลขที่ รหสัสมาชิก ช่ือ/นามสกุล เลขที่ กอช. สังกัด รพ/สถาบัน

144 สชภ.139 วนัด ีธนกลุวสิษิ 0089 โรงพยาบาลหลงัสวน

145 สชภ 360 วนัทิพย์ หร่ิงรัตนพนัธ์ 423 โรงพยาบาลแม่สอด 

146 สชภ.209 วนัวสิาข์ ผลทิพย์ 0055 โรงพยาบาลอ่างทอง

147 สช.320 วาสนา อินโพธ์ิ 0048 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

148 สชภ.811 วภิาว ีศรีค าภา 1201

149 สชภ.1221 วไิลลกัษณ์ แช่มเจริญ 1197 โรงพยาบาลวภิาวดี

150 สชภ.1357 วสิมนทิพย์ ถ่ินทวี 1310 ศนูย์แพทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิิก โรงพยาบาลพะเยา 

151 สช.267 วรีวรรณ เตชะเกรียงไกร 0288 โรงพยาบาลกรุงเทพ

152 สช.275 แววตา เอกชาวนา 0399

153 สชภ.178 ศรีกลัญา เรืองเกษม 257 โรงพยาบาลบรีุรัมย์

154 สชภ.958 ศรีประไพ ฉายถวลิน์ 1267 โรงพยาบาลบรีุรัมย์ 

155 สชภ.144 ศรุตยา ลมิปจรัสกลุ 0341 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชฉวาง

156 สชภ.710 ศศภุางค์ มสุกิบญุเลศิ 0639 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

157 สชภ.658 ศนัสนีย์ ศรีเพ็ง 0706 โรงพยาบาลนางรอง

158 สช.889 ศศัวตั พฒุพินิจ 1212 โรงพยาบาลหวัตะพาน 

159 สชภ.377 ศริินภา ราตรีสขุ 0474 โรงพยาบาลบรบือ

160 สชภ.577 ศริิลกัษณ์ กระชิมรัมย์ 0315 โรงพยาบาลโนนไทย

161 สชภ.898 ศภุาพร ลขิิตโสภี 1219 โรพงพยาบาลสงิห์บรีุ

162 สชภ.164 สมใจ ขวญัเลศิ 0451 โรงพยาบาลศนูย์ยะลา

163 สชภ.049 สมนึก โตมะสงูเนิน 0026 โรงพยาบาลสริุนทร์

164 สช.242 สมศรี เตชะวรกลุ 0020

165 สชภ.1061 สายทอง กาบศรี 1220 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

166 สชภ.323 สายสวุรรณ แย้มประยรู 0015

167 สช.291 สนีินาถ สริุยกาญจน์ 0046

168 สชภ.1311 สริิลกัษณ์ ค ามงุคณุ 1375 โรงพยาบาลมหาสารคาม

169 สชภ.819 สขุศรี แซ่ซือ 0808 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

170 สชภ.149 สจิุตรา นาคประทมุ 855 โรงพยาบาลทา่ตะโก

171 สชภ.068 สชุาดา ตาหล้า 0240 โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย

172 สชภ.533 สดุาพร ราชาวงศ์ 0555 โรงพยาบาลบ้านนา

173 สชภ.234 สดุารัตน์ บวัมัน่ 0351



เลขที่ รหสัสมาชิก ช่ือ/นามสกุล เลขที่ กอช. สังกัด รพ/สถาบัน

174 สชภ.430 สนุนัทา สขุโต 0192 โรงพยาบาลประทาย

175 สชภ.620 สพุรรณิกา ไชยวรรณ์ 0124 โรงพยาบาลสวนปรุง

176 สช.917 สพุฒันา พฒันประเสริฐ 1221 โรงพยาบาลพญาไท 1

177 สช.410 สพิุชญา ค าคม 0374 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

178 สชภ.295 สพิุศ โมรีย์ 0421 โรงพยาบาลภเูวยีง

179 สช.209 สภุจัฉรา นพจินดา 0019 โรงพยาบาลรามาธิบดี

180 สชภ.231 สภุาพร ศรีเมือง 0247 โรงพยาบาลสชิล

181 สช825 สภุาภรณ์ ค าสขุ 1222

182 สชภ.1129 สรุศกัดิ์ จนัทะรส 1217 โรงพยาบาลแกด า

183 สช.873 สรุศกัดิ์ ศรีละคร 1199 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

184 สชภ.401 สรุางค์ เรือนแป้น 0091 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร์

185 สช.587 สวุมิล เหมนิธิ 0646 รพ.บีเอ็นเอช

186 สชภ.172 โสภา เอกวโิรจนสกลุ 0037 โรงพยาบาลสมทุรปราการ

187 สช.879 อนญัญา สภุวรรณวงศ์ 1269 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

188 สชภ.292 อนชุตรา วรรณเสวก 0106 โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี

189 สชภ 1196 อนสุรณ์ ทองใหญ่ 1293 โรงพยาบาลมะเร็งสรุาษฎร์ธานี 

190 สช.525 อภิชยั เจริญชยัยง 0114 บริษัท โซเดก็ซ์โซ่ เซอร์วสิเซส ประเทศไทย จ ากดั

191 สชภ.878 อภิรัตน์ ศภุธนาทรัพย์ 0826 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

192 สชภ.076 อภิสรา มณีรัตน์ 0534 โรงพยาบาลทา่ศาลา

193 สช.367 อมรรัตน์ หทยัเดชะดษุฎี 0371 โรงพยาบาลรามาธิบดี

194 สช.549 อรทยั เหลอืงอ่อน 0660 โรงพยาบาลรามาธิบดจีกัรีนฤบดนิทร์

195 สชภ.913 อรรจมาภรณ์ สมบตัโิชตสินิ 1280 โรงพยาบาลผาขาว

196 สชภ.941 อรวรรณ มงุวงษา 1071 มหาวทิยาลยั ราชภฏั เพชรบรีุ

197 สชภ.603 อรัญญา สเีม้า 1265 ศนูย์หวัใจสริิกิติ์ฯ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

198 สช.059 อรุณศรี ตัง้วงศ์ววิฒันา 0016

199 สช.423 อจัฉรีย์ สวุรรณช่ืน 0710 โรงพยาบาลรามาธิบดี

200 สช.014 อญัญาณี อิศรางกรู ณ อยธุยา 0013

201 สชภ.1242 อตัทวชิญ์ เวยีงหล้า 1191 โรงพยาบาลแม่แตง

202 สช.494 อมัรินทร์ พิริยะไพศาล 0281 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตยีน

203 สชภ.325 อยัยา โสภาค 0152 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชบ้านดงุ
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204 สชภ.256 อ าภา ไพบลูย์สมบตัิ 0348 โรงพยาบาลตาคล ี

205 สชภ.515 อรุารัตน์ เขตบ ารุง 0530 โรงพยาบาลชยัภมิู

206 สช.530 อรุารัตน์ ปัญญาดี 0196 โรงพยาบาลกู่แก้ว 

207 สชภ.100 อไุรพร วสนัต์ขจร 0123 โรงพยาบาลล าปาง

208 สช.325 แอปเปิล้ หิรัญชยั 0308 โรงพยาบาลเปาโล สมทุรปราการ

หากมีข้อสงสยั ติดตอ่สอบถามได้ที่ นางสาวจนัทร์สดุา จนัทร์แย้ (น้อง) โทรศพัท์ 080-3387443 

E-mail: thaidietetics@gmail.com / Line หมายเลขโทรศพัท์: 0803387443

หมายเหตุ     ส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนครบ 5 องค์ความรู้แล้ว ทา่นจะได้รับใบรับรองการตอ่อาย ุCDT ภายใน 1 เดือน 

และส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนครบ 5 องค์ความรู้แล้ว แตย่งัไมมี่รายช่ือนัน้ อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบความครบถ้วน และ

จะประกาศให้ทา่นทราบอีกครัง้ภายใน 1 อาทติย์


