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1 สชภ.632 กชธนาณฏัฐ์ โพธิมา 1322 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

2 สช.545 กนกนนัทน์ วทิยาเกษมสนัต์ 0709 โรงพยาบาลรามาธิบด ี

3 สชภ.890 กนกนาถ ด้วงช่วย 0825 โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่

4 สชภ.279 กนกรดา เจริญวงศ์ 0273 โรงพยาบาลบงึโขงหลง

5 สช.508 กนกวรรณ เจริญคงสกลุ 0301

6 สชภ.648 กนกวล ีเสาไพบลูย์ 0883 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชกระนวน

7 สช.610 กนกอร โชตจิิรกาล 0637 บริษัท สปาชา  บิวตี ้ แอนด์  สลมิ  จ ากดั

8 สช.573 กรรณิการ์ ตัง้มัน่จิตเจริญ 0726 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

9 สชภ.707 กรรณิการ์ บวรสมบรูณ์กลุ 0621 โรงพยาบาลธนบรีุ

10 สชภ.242 กฤษณา บษุปกฤกษ์ 0651 โรงพยาบาลยโสธร

11 สช.864 กฤษณา ป่ันสวสัดิ์ 1138 โรงพยาบาลกระบี่

12 สช.475 กญัญาณิษฐ์ อารักษ์ 0386 โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวทิยาลยัมหิดล

13 สชภ.1353 กลัยรัตน์ ศรีวรนนัท์ 1364 โรงพยาบาลรวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา

14 สชภ.349 กลัยา จนัทร์ขาว 0254 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

15 สชภ.297 กาญจินา โคเงิน 0444 โรงพยาบาลตากฟ้า

16 สชภ.1144 กิตต ิเพ็ญสขุ 1303 โรงพยาบาลระยอง

17 สชภ.803 กิตตทิศัน์ พิชญาปิยะศกัดิ์ 0668 โรงพยาบาลกรุงเทพ

18 สชภ.702 กรุาวด ีเทียมแก้ว 0793 โรงพยาบาลทา่ศาลา

19 สช.145 กหุลาบ แสงจงเจริญ 0012 สมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย

20 สช.426 เกริกศกัดิ์ ทรงประกอบ 0181 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า

21 สช.447 เกษชนก สวามิภกัดิ์ 0666

22 สชภ.253 เกษนา สมจิตร 0309 โรงพยาบาลเชียงค า

23 สช.409 ขนิษฐา นิยมวงศ์ 0379

24 สชภ.457 ขวญัจิต เสอืกลบั 0287 โรงพยาบาลรัตภมิู

25 สชภ.1380 ขวญัชยั ด าปิน 1341 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร์

26 สชภ.1102 คอรียา มะซมั 1343 โรงพยาบาลศนูย์ยะลา

27 สช.202 คทัรินทร์ ปิยะวาทวงศ์ 0445
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28 สชภ.399 จงรัก ทองน้อย 0038 โรงพยาบาลเกาะสมยุ

29 สชภ.1384 จรรยา โตชยัภมิู 1339 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

30 สชภ.616 จรัสศรี สงัข์เสอื 0173 โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต

31 สชภ.815 จริญญา วรีะพนัธ์ 0642 บริษัท Sodexo โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต 

32 สชภ.873 จรูญศรี ชศูกัดิ์ 0751 คณะสหเวชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

33 สช.314 จนัทนา สมรไกรสรกิจ 0206 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

34 สชภ.186 จนัทิมา เทีย่วทัว่ 0087 โรงพยาบาลโป่งน า้ร้อน

35 สช.513 จินตนา วงค์ก่อ 0681

36 สชภ.227 จิรวฒัน์ สงัข์สวุรรณ 0457 โรงพยาบาลฝาง

37 สชภ.644 จิราภรณ์ พรจรัสพิศทุธ์ิ 0401 โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต

38 สชภ.455 จิราภรณ์ แสงสวุรรณ 0396 โรงพยาบาลนครพนม

39 สช.498 จิราภา เพ็ชรพว่งแสง 0084 บ.ซีพีเอฟเรสเทอรองท์แอนฟุดูเชนจ ากดั

40 สชภ.1556 จฑุามาศ กองผาพา 1507

41 สช.232 จฑุามาส ถนอมพงษ์ชาติ 0515 โรงพยาบาลศรีธัญญา

42 สช.641 จฑุามาส โพธ์ิฐิตรัิตน์ 0778

43 สชภ.372 เจนสดุา มีเงิน 0095 โรงพยาบาลขามทะเลสอ

44 สชภ.784 แจ๊ก วฒิุจารีเลศิสกลุ 0785 โรงพยาบาลแหลมฉบงั

45 สชภ.1330 ฉตัรเงิน เงินธนโชติ 1208

46 สชภ.548 ฉตัรเพชร สายทอง 0572 โรงพยาบาลอู่ทอง 

47 สชภ.130 ฉตัรระว ีบริุนทร์ 0366 โรงพยาบาลราชวถีิ

48 สช.927 ชนฐักานต์ อมรวรสนิ 1276 บริษัท เฟรเซนีอสุ คาบี (ไทยแลนด์) จ ากดั 

49 สช.421 ชนิกา วงศ์วานิช 0504 โรงพยาบาลสนิแพทย์รามอินทรา

50  สชภ.1413 ชลทิพย์ โยธกลุสริิ 1358 วทิยาลยัชมุชนตราด

51 สช.383 ชชัชนก พฒันบณุยากร 0397 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

52 สชภ.670 ชญัญานชุ ปานนิล 0296 ศนูย์อนามยัที ่7 จ.ขอนแก่น

53 สช.167 ชญัญาพชัร์ พรหมพนัธกรณ์ 0385

54 สช.194 ชาลณีี งามสวสัดิ์ 0317 โรงพยาบาลไทยนครินทร์

55 สชภ.541 ชินพนัธ์ บิลละหีมฟาฎิล 0432 โรงพยาบาลจะนะ

56 สชภ.1273 ชตุกิาญจน์ ทา่นกเอีย้ง 1299 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา 
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57 สชภ.1324 ฐาปนี ขวญัเมือง 1232

58 สช.306 ฐิตชิญา สงัสมัฤทธ์ิ 0202 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

59 สช.881 ฐิตพิร สวุรรณคาม 1298 โรงพยาบาลศริิราช

60 สชภ.763 ณฐมน ศรีวศิาล 1216 โรงพยาบาลทกัษิณ

61 สชภ.1303 ณชัชา จรลี 1187 โรงพยาบาลนครพนม

62 สช.271 ณชัฌา พนัธุ์วงษ์ 0246 โรงเรียนการเรือน มหาวทิยาลยัสวนดสุติ

63 สชภ.985 ณฏัฐณิชา ผลสนิ 1245 โรงพยาบาลภทัร-ธนบรีุ

64 สช.659 ณฏัฐพชัร ชยัปกรณ์วงศ์ 0750 โรงพยาบาลราชวถีิ 

65 สชภ.1318 ณฐัชยา เหลา่อบุล 1311 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 

66 สชภ.220 ณฐัฐิญา เพ็งเลา 0136 โรงพยาบาลซานคามิลโล  

67 สช.826 ณฐัพร วงค์วฒันะ 1198

68 สช.264 ณิรัชภร เจนจบ 0493 โรงพยาบาลนนทเวช

69 สชภ.655 ดวงใจ อ าไพ 0198 โรงพยาบาลพญาไท 3

70 สชภ.714 ดวงฤด ีลีก้ลุวฒันา 0720 โรงพยาบาลนครปฐม 

71 สชภ.561 ดารณี ครุะศรี 0115 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี

72 สชภ.036 ถนอมศรี ฐานะ 0425 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี

73 สช.433 ทนอุดุม มณีสงิห์ 0614

74 สช.905 ทชัชกร บษุรารัตนโกเมน 1297 บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากดั 

75 สช.223 ทิวาพร มณีรัตนศภุร 0495

76 สชภ.160 ธนพรรณ พรมกญัญา 0543 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

77 สช.623 ธนรัตน์ เลปนานนท์ 0663 ภาคอายรุศาสตร์ รพ.รามาธิบด ี

78 สชภ.404 ธนชัพร นชุบตุร 0728 โรงพยาบาลบ้านบงึ 

79 สชภ.116 ธนิยา อึงรัตนากร 0426 โรงพยาบาลสตลู 

80 สช.489 ธรรมรักษ์ สนุทราลกัษณ์ 0178 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า

81 สช.452 ธัญญชล พงษ์อ่ิม 0103 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

82 สช.923 ธันยพร สายทอง 1260 โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่

83 สช.491 ธานทั ผดงุเพ็ชร 0283 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตยีน

84 สชภ.196 ธารีรัตน์ มฆันาโส 0802 โรงพยาบาลอดุรธานี

85 สชภ.312 ธิดา เทวรักษ์ 0319 โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต

86 สชภ.998 ธีระเดช สวนเส 1256 โรงพยาบาลวภิาวดี
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87 สชภ.1192 นงค์เยาว์ หมนูดี 1292 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ

88 สชภ.491 นงนภสั พดัใย 0286 โรงพยาบาลบางปลาม้า

89 สชภ.1261 นภาพร ธนชิตชยักลุ 1144

90 สช.310 นฤมล วฒันาโสภณ 0112 F&B International Co.,Ltd.

91 สชภ.1326 นฤมิตร บ้านคุ้ม 1279 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่

92 สชภ.566 นลนีิ บญุชู 0313 โรงพยาบาลโพธาราม

93 สชภ.352 นวลพรรณ ศริิบรรทดั 0081 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จนัทบรีุ

94 สชภ.1178 นฏัฐิกา ผดุผอ่ง 1084 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบด ีและ

สถาบนัโภชนาการ ม.มหิดล

95 สชภ.1344 นฏัพงษ์ ยาวะโนภาส 1362 โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์ 

96 สชภ.1288 นตัตญา เวยีงจนัดา 1326 โรงพยาบาลศรีธัญญา

97 สชภ.778 นนัท์ฐภสั ขานมา 1370 โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

98 สช.372 นนัท์ฐิตา  สภุาสี 0533 โรงพยาบาลคามิลเลยีน

99 สช.207 นนัท์ธนา ชจูงกล 0135 โรงพยาบาลราษฎร์บรูณะ

100 สชภ.304 นนัทน์วรันธร ศรีรัตน์ 0796 โรงพยาบาลแม่วาง 

101 สช.032 นนัทวด ีสาริกานนท์ 0166

102 สชภ.400 นารี ชอิูนทร์ 0658 โรงพยาบาลทา่โรงช้าง

103 สช.667 น า้ค้าง พริม้พราย 1093 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบรีุ 

104 สชภ.216 น า้ทิพย์ จองศริิ 0335 โรงพยาบาลแพร่ 

105 สช.507 น า้ทิพย์ ศรีวรานนท์ 0159 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)

106 สชภ.462 นิชานาถ จนัทรภา 0342 โรงพยาบาลมะเร็งอดุรธานี

107 สชภ.258 นิตยา กิจชอบ 0546 โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา

108 สชภ.250 นิตยา นาประจกัษ์ 0689 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

109 สชภ.179 นิธินาถ ทองรักษ์ 0478 โรงพยาบาลตรัง

110 สชภ.208 นิธิมา มงคลชู 0454 โรงพยาบาลเมืองสรวง

111 สชภ.482 นิลบุล โพพิพฒัน์ 0322 โรงพยาบาลล าพนู

112 สช.586 นชุษรินทร์ เปรมใจ 0647

113 สช.483 บงัอร ทรัพย์ประดษิฐ์ 216 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

114 สชภ.519 บณัฑิต ดอกตาลยงค์ 0869
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115 สชภ.104 บปุผา เทีย่งพกุ 0449 สถาบนับ าบดัรักษาและฟืน้ฟผูู้ตดิยาเสพตดิแหง่ชาติ

บรมราชชนนี

116 สชภ.254 บษุบา ทองเชือ้ 0077 โรงพยาบาลศรีบญุเรือง

117 สชภ.107 เบญจพรรณ บรุวฒัน์ 0306 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรต ิ

118 สช.451 ปฏิมา พรพจมาน 0105 โรงพยาบาลสมิตเิวช สขุมุวทิ

119 สชภ.280 ปทิตตา ชาชมุวงค์ 0400 โรงพยาบาลเซกา

120 สชภ.530 ปธิตา สริุยะ 0243 โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์

121 สช.370 ปภาว ีจริตงาม 0355

122 สชภ.547 ประภสัสร มีวาสนา 0361 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

123 สช.346 ปราณี หยกเทีย่งธรรม 1328 โรงพยาบาลราชบรีุ 

124 สชภ.689 ปลติตา เจียรนยั 0732 โรงพยาบาลสมิตเิวชศรีราชา 

125 สชภ.988 ปวณ์ีธิดา พนัธ์ศรี 1349 บริษัท ฟู้ ดเฮ้าส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั

126 สชภ.489 ปิยเนตร แรงกล้า 0629 โรงพยาบาลกรุงเทพสริิโรจน์ 

127 สช.485 ปิยะพร เครือบตุร 0044 โรงพยาบาลลาดพร้าว

128 สชภ.639 ปิยะมาศ พลบ ารุง 0443 โรงพยาบาลสมิตเิวชชลบรีุ

129 สชภ.1397 ไปรยา แก้วจนัทรานนท์ 1324 ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์

130 สช.526 ผกาวล ีประกายสทิธ์ิ 0641 โรงพยาบาลกรุงเทพ

131 สชภ.241 พยอม ศกุรวรรณ 0804 โรงพยาบาลเบตง

132 สช.576 พรทิพย์ พสกุมลเศรษฐ์ 0650 คลนิิกแอดไลฟ์ /มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

133 สชภ.184 พรเพ็ญ วรรณสญู 0678 โรงพยาบาลพระปกเกล้า

134 สช.514 พรรณทิพย์ ศริิสมัปทา 0411 โรงพยาบาลเปาโลสมทุรปราการ

135 สชภ.743 พวงเพชร หมดศรีมา 0685 โรงพยาบาลสวนปรุง

136 สช.900 พชัรมน ธนกาญจนพงศ์ 1242 บริษัท สยามฟาร์มาซูตคิอล 

137 สช.299 พชัรวร์ี ทนัละกิจ 0024 โรงพยาบาลรามาธิบด ี

138 สชภ.872 พชัราภรณ์ ค าภา 0745 โรงพยาบาลคา่ยจิรประวตัิ

139 สชภ.1107 พชัราภรณ์ คเูลศิ 1373 โรงพยาบาลพระพทุธบาท

140 สชภ.757 พชัรีย์ จนัทเดช 0635 สถาบนัโรคทรวงอก

141 สชภ.313 พฒันา เกตเุสมอ 0318 โรงพยาบาลสอยดาว

142 สช.391 พทัธนนัท์ ศรีม่วง 0330 มหาวทิยาลยัสวนดสุติ

143 สชภ.274 พิจิตรา จินดาวลัย์ 0099 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเดชอดุม



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

144 สช.897 พิธพร ธาดามาตากลุ 1252

145 สช.417 พิมพ์พรรณ นิตย์ค าหาญ 0221 โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ 

146 สชภ.605 พิมพ์พิศา พฒันวรานวุงศ์ 0539 โรงพยาบาลกาฬสนิธุ์

147 สชภ.698 พิมลพรรณ โพธ์ิทองค า 0657 บริษัท บีเอซี กร์เมท์ เฮ้าส์ จ ากดั

148 สชภ.427 พีรญา สารักษ์ 0708 โรงพยาบาลตาลสมุ

149 สช.240 พีระพรรณ โพธ์ิทอง 0398

150 สชภ.832 พทุธาพร ประภาการ 0695 โรงพยาบาลอดุรธานี

151 สช.550 เพชรดาว ทศันศร 0649 โรงพยาบาลสกลนคร

152 สช.465 เพชรนภา องค์ตระกลูกิจ 0314 โรงพยาบาลสมิตเิวชศรีนครินทร์ 

153 สช.019 เพ็ญพรรณ อินทร์มา 0299 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

154 สชภ.425 เพ็ญศรี เพชรสขุ 0420 โรงพยาบาลรัษฎา

155 สชภ.608 แพงศรี ศรีพิทกัษ์ 0664 โรงพยาบาลกนัทรารมย์

156 สชภ.317 ภณิตา อร่ามรุ่งอรุณ 0156 โรงพยาบาลโกสมุพิสยั  

157 สช.235 ภนิตา ศรีชมเชย 0492 โรงพยาบาลเทพธารินทร์  ศนูย์โภชนาการฯ 

158 สช.460 ภคัณพณัณ์ น่ิมไพบลูย์ 0256

159 สชภ.965 ภทัทิยา วงพินิจ 1321

160 สช.600 ภทัรพร ลกูน า้เพชร 0659 บริษัท โซเดก็ซ์โซ่ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั

161 สช.541 ภาวด ีบรูณ์วจิิตร 0608 บริษัท โซเดก็ซ์โซ่ เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั

162 สชภ.351 ภิมชญาณ์ภรณ์ จีนาใหม่ 0838 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

163 สช.411 มณทิชา พนัธุ์ไพร 0369 โรงพยาบาลรามาธิบด ี

164 สช.561 มนพทัธ์ แซ่ลิม้ 0622 โรงพยาบาลคามิลเลยีน

165 สชภ.830 มยรีุ สมปาน 0735 โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 

166 สชภ.726 มารินี เปาะสู 0652 โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา  

167 สชภ.786 มาล ีอยู่เย็น 0628 โรงพยาบาลบางน า้เปรีย้ว 

168 สชภ.465 เมธยา อ่อนน้อม 0465 โรงพยาบาลสอง

169 สชภ.1290 ยงยทุธ แจ่มใจหาญ 1204 โรงพยาบาลกรุงเทพ เมืองราช 

170 สชภ.883 ยภุาณี แต้มเรืองอิทธ์ิ 0764 สถาบนัโรคทรวงอก 

171 สชภ.663 ยภุารัตน์ สกุกล้า 0560 โรงพยาบาลศรีสงัวรสโุขทยั

172 สชภ.384 เยาวลกัษณ์ พลภกัดี 0694

173 สชภ. 1241 รชภคั ชลดาไชยากร 1249 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 



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

174 สชภ.063 รตรัิตน์ กสกิลุ 0061 โรงพยาบาลมหาสารคาม 

175 สช.821 รสสคุนธ์ โชตพิรม 1172 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 

176 สชภ.229 รักชนก ประสทิธิวงษ์ 0325

177 สช.315 รัชนี กรวาทิน 0203 โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน

178 สช.379 รัฏฐิการ์ คงประพนัธ์ 0736 โรงพยาบาลเปาโลเกษตร 

179 สช.924 รัฐพร แย้มฉวาก 1259 โรงพยาบาลราชบรีุ 

180 สช.399 รัตนา นนัตรี 0307 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ

181 สชภ.581 ริญญาภสัร์ นิธิวฒัน์ศริิ 0334 โรงพยาบาลสนัป่าตอง

182 สช.528 รินดา ซาเฮาะ 0381 โรงพยาบาลชลบรีุ 

183 สชภ.394 รีนา โปด า 0538 โรงพยาบาลละง ู

184 สช.263 รุ่งนภา ฟุ้ งสมทุร 0033 โรงพยาบาลสขุสวสัดิ์

185 สช.497 รุ่งนภา สารศกัดิ์ 0197 โรงพยาบาลศริิราช 

186 สชภ.544 เรวด ีรู้ยาม 0284 รพศ.เชียงรายประชานเุคราะห์ 

187 สชภ.146 เรืองยศ โพธิข า 0088 โรงพยาบาลพทุไสธง

188 สช.318 ฤทยัรัตน์ ศรีสเุลศิ 0193 โรงพยาบาลพญาไท 1

189 สช.178 ละเมียด ยมสงูเนิน 0789 โรงพยาบาลเอกชน 

190 สช.117 ลาวณัย์ แจ่มประเสริฐ 0211 โรงพยาบาลราชวถีิ

191 สชภ.1381 ไลลา มามะ 1342 บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากดั

192 สช.348 วชิรศกัดิ์ ภิรมย์พรินทร์ 0191 โรงพยาบาลชลบรีุ 

193 สชภ.148 วนิดา สภุจนัทร์ 0250 โรงพยาบาลกนัทรารมย์

194 สชภ.467 วรรณภา เย็นตะคุ 0057 บริษัทฟู้ ดเฮ้าส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั

195 สชภ.450 วรรณา ประเสริฐสม 0331 โรงพยาบาลตระการพืชผล

196 สชภ.421 วรรัตน์ พลอนั 0147 โรงพยาบาลโชคชยั

197 สช.193 วรวรรณ พิทกัษ์เขต 0490

198 สช.355 วรวรรณ สทิธิเวช 0179 โรงพยาบาลพระมงกฏุเกล้า

199 สชภ.423 วราภรณ์ เสยกระโทก 0448 โรงพยาบาลโชคชยั

200 สชภ.302 วราภรณ์ เอ่ียมมี 0311

201 สช.305 วลยัพรรณ ภูเ่พนียด 0023 บริษัท สวที ด ีอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั

202 สช.495 วลลีกัษณ์ วรีเดชะ 0624 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตยีน

203 สชภ.1020 วชัรพงษ์ แสนใจยา 1028 โรงพยาบาลแพร่ 
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204 สชภ.207 วชัราพร ธีระธรรมประชา 0265 โรงพยาบาลบ้านโป่ง

205 สชภ.290 วชัรี ผดุเพชรแก้ว 0576 โรงพยาบาลสมทุรสาคร

206 สช.208 วนัทนีย์ เกรียงสนิยศ 0004 สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล

207 สชภ.633 วนัเพ็ญ คล้ายพนัธ์ 0866 โรงพยาบาลราชบรีุ 

208 สชภ.441 วนัเพ็ญ ทองอินทร์ 0476 โรงพยาบาลตรัง

209 สชภ.623 วารุณี คงสวุรรณ 0868 โรงพยาบาลศนูย์ราชบรีุ

210 สชภ.1217 วาสนา จิตตะบตุร 1250 บริษัท บีเอซี กร์เมท์ เฮ้าส์ จ ากดั

211 สชภ.463 วาสนา ตวิงค์ 0172 สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ ส านกัวชิาสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย

212 สชภ.454 วาสนา ปัดไธสง 0223 โรงพยาบาลขอนแก่น 

213 สช.450 วภิารัตน์ รวดเจริญ 1193 สถาบนัราชประชาสมาสยั

214 สช.384 วมิลณฐั ชยัสริุนทร์ 0353 โรงพยาบาลเซนต์หลยุส์

215 สชภ.197 วมิลรัตน์ สมสกลุมนตรี 0441 โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ

216 สชภ.426 วลิยัวรรณ เพชรน้อย 0512 โรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ 

217 สช.471 วลิาวรรณ คศูวิไิลส์ 1317 ววิฏัฏะคลนิิก

218  สชภ.1412 วลิาสนีิ ศริิสมบตัิ 1313 บริษัท อาร์เอฟเอส จ ากดั (ส านกังานใหญ่)

219 สชภ.375 วลิาสนีิ สริิวฒัน์ 0104 โรงพยาบาลป่าตอง

220 สชภ.205 วไิล อยู่คง 0831 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ

221 สชภ.235 วไิลวรรณ นกัร า 0452 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ

222 สช.266 วณีา สขุวบิลูย์ 0201 ส านกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

223 สชภ.038 วนีสั วยัวฒันะ 0424 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี  

224 สชภ.311 ศกณุตลา อินถา 0272 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

225 สชภ.488 ศตวรรณ วงศ์สทุิน 0442 โรงพยาบาลกรุงเทพสริิโรจน์

226 สชภ.061 ศรีสมาน อินสวุรรณ์ 0462 โรงพยายาลสระบรีุ 
227 สชภ.175 ศรีสภุา วเิชียรชยั 0450 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

228 สช.548 ศศธิร กนัทะอินทร์ 0661 บริษัทซีออยล์ จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

229 สช.647 ศศภิา กรินทรากลุ 0762 โรงพยาบาลรามค าแหง

230 สช.300 ศลัยา คงสมบรูณ์เวช 0002 โรงพยาบาลเทพธารินทร์

231 สชภ.346 ศริดา กลิ่นช่ืน 0332 โรงพยาบาลสริินธร

232 สชภ.341 ศริิธร มาหิรัญ 0205 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
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233 สชภ.121 ศวิพร สาครสนิธุ์ 0577 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

234 สช.358 ศภุลกัษณ์ ทองนุน่ 0263 โรงพยาบาลกล้วยน า้ไท

235 สชภ.745 ศภุลกัษณ์ สกลุผอม 1137 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

236 สชภ.064 ศภุาวรรณ ริว้บ ารุง 0215 โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัดิ์ 

237 สชภ.1341 สดาย ุเหมทานนท์ 1231

238 สชภ.264 สมสขุ คงทองสงัข์ 0176 โรงพยาบาลพทัลงุ

239 สชภ.715 สมหมาย เนียมเนย 0719 โรงพยาบาลศนูย์นครปฐม

240 สชภ.005 สงัวาล ศริิมงัคลากลุ 0011 สมาคมนกัก าหนดอาหารแหง่ประเทศไทย

241 สชภ.748 สงัวาลย์ ชมภจูา 0792 มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ล าปาง

242 สช.608 สตัยาพร สงิหาด 0817 โรงพยาบาลปิยะเวท

243 สชภ.411 ส าเนียง สขุคุ้ม 0468 โรงพยาบาลสตัหีบ กม.10

244 สช.615 สนีิรัตน์ พรเกษมสขุ 0625 โรงเรียน นานาชาตสิงิคโปร์ กรุงเทพ (SISB)

245 สช.166 สริารัตน์ เกตสุมบรูณ์ 0497 ศนูย์ล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การ

มหาชน)

246 สชภ.527 สจิุตตรา บญุลี่ 0483 โรงพยาบาลเกาะสมยุ

247 สช.221 สชุญา สาธิตพิฐกลุ 0501 โรงพยาบาลเมดพาร์ค 

248 สช.259 สดุคะนึง โรจนชีวาคม 0461

249 สช.222 สธิุดา จ าปาเทศ 0498 โรงพยาบาลสมิตเิวชศรีนครินทร์

250 สช.084 สธีุรา บวัศรี 0083 โรงพยาบาลสงฆ์

251 สช.122 สนุาฎ เตชางาม 0009

252 สชภ.247 สนิุษา ประมวล 0540 โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา 

253 สชภ.838 สนิุสา เงินทิพย์ 1304 โรงพยาบาลสมทุรสาคร

254 สช.553 สพิุชญ์รดา พงศ์ศรีกลุ 0832 ส านกัการแพทย์ 

255 สชภ.949 สภุทัรา มยาเศรษฐ 1365

256 สชภ.433 สภุาพร อินทร์สวุรรณโณ 0025 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 

257 สช.653 สภุาภรณ์ แขวงโสภา 0715 อบต.ไทรน้อย

258 สช.535 สภุิญญา ธีรฐิตธิรรม 0303 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 

259 สชภ.043 สมุน วงศาโรจน์ 0058 โรงพยาบาลพะเยา

260 สชภ.386 สมุาล ีจนัทร์ปรีดา 0245 โรงพยาบาลหวัไทร

261 สชภ.190 สรุภรณ์ สงิห์โต 0043 โรงพยาบาลสริินธรจงัหวดัขอนแก่น 



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

262 สชภ.363 สรัุญณี เผา่กนัทะ 0413 โรงพยาบาลดอกค าใต้

263 สช.566 สรัุสวด ีสมนึก 0772 ภาควชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ คณะ

วทิยาศาสตร์การกีฬา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

264 สชภ.609 สรีุพร สวา่งชาติ 0503

265 สชภ.1302 เสาวลกัษณ์ นวฤทธิอศัวนิ 1209 บริษัท บี เอ ซี กร์ูเมท์ เฮ้าส์ จ ากดั

266 สชภ.358 โสพิต แสงทอง 0419 โรงพยาบาลกระบี่

267 สช.342 หทยา สทีอง 0547 โรงพยาบาลราชวถีิ

268 สชภ.1355 หนึง่ฤทยั ครุฑคาบแก้ว 1307 โรงพยาบาลบางละมงุ 

269 สชภ.1360 อณวตั พชัรกิจจากร 1331 โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง 

270 สชภ.165 อนงค์ จินดาพนัธ์ 0458 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

271 สชภ.518 อนงค์นาฎ เช่ียวชาญ 0541 Foodhouse รพ.สมิตเิวชศรีราชา

272 สชภ.103 อนสุรณ์ สนิทชน 0357 โรงพยาบาลอดุรธานี

273 สชภ.215 อภิพร เนมขนุทด 0456 โรงพยาบาลปากช่องนานา

274 สชภ.371 อภิรพร จนัทร์ขอนแก่น 0090 โรงพยาบาลอาจสามารถ

275 สชภ.345 อมรรัตน์ ยืนยาว 0491 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

276 สชภ.801 อรณิชา นราวริิยะกลุ 0702 โรงพยาบาลศริิราช

277 สชภ.446 อรนชุ ศรีภาพงษ์ 0358

278 สช.672 อรวรรณ กลิ่นสวสัดิ์ 1213 โรงพยาบาลปิยะเวท

279 สชภ.828 อรษา สองนา 1234 วทิยาลยัการอาชีพห้วยยอด 

280 สช.474 อรัญญา พรหมครีี 0525

281 สชภ.330 อรุณี มัง่มี 0131 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 

282 สชภ.141 ออม กิตตพิร 0312 โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา

283 สชภ.202 ออมสนิ ดา่นพฒันามงคล 0403 โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา

284 สชภ.045 อจัฉรา ศริิรัตนากร 0041 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

285 สชภ.1294 อณัณ์ปัณณ์ จนัทะวนั 1207 โรงพยาบาลเทพธารินทร์

286 สช.351 อปัสรสรวง ชวรัฐรังสรรค์ 0711 บริษัท บีเอซี กร์เมท์ เฮ้าส์ จ ากดั

287 สช.228 อารยา เสรีวสิทุธิพงศ์ 0070 โรงพยาบาลวชิยัยทุธ

288 สช.859 อารยา เหมริด 1170

289 สชภ.555 อารีนา เดี่ยวทิพย์สคุนธ์ 0467 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

290 สช.437 อารีย์ ประจนัสวุรรณ 0612 สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 



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

291 สชภ.513 อษุา บตุรฉยัยา 0677 โรงเรียนศรีจนัทร์บริบาล

292 สช.510 เอือ้ชชัญา กาลสมัฤทธ์ิ 0502 โรงพยาบาลศริิราช

293 สชภ.435 ฮาลเีมาะ สอืแมง 0561 โรงพยาบาลศนูย์ยะลา

294 สชภ.1207 ศริิศกัดิ์ สเีกาะ 1188 โรงพยาบาลกล้วยน า้ไท 1

295 สช.651 วรัญญา เตชะสขุถาวร 0659 คณะสหเวชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

296 สช.400 รุ่งอรุณ เสอืสมิง 0076 ศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกข ุชลประทาน

297 สชภ.124 รุ่งอรุณ เสอืสมิง 0068 โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า

298 สช.898 พิจาริน สมบรูณกลุ 1243 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 

299 สชภ.604 เสยีงพิณ สายสมาน 0230 โรงพยาบาลพทุธโสธร

300 สชภ.1118 ดษุณี ปัตตะเน 1182 โรงพยาบาลสงูเม่น

301 สชภ.119 สภุารัตน์ จงจิตร 1371 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ

302 สช.422 ปียภสัร์ รังสยิาธนะนนท์ 372

303 สชภ.059 จนัทนา แสงเพชร 0225 โรงพยาบาลขอนแก่น

304 สชภ.177 นนัตภร ใจอินทร์ 0564 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี

305 สชภ.582 ปารณีย์  เฉลมิ วยั 1235 รพ.สมเดจ็ พระ บรม ราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทว ีจงัหวดั 

สงขลา 

306 สช.883 ธีราพร วงษ์คงค า 1287 โรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีนั) 

307 สช.216 นิสานาถ ปลืม้ใจ 0234 บริษัท ศนูย์วจิยัและพฒันาอาหาร ซีพีเอฟ จ ากดั

308 สชภ.452 ธัญลกัษณ์ โมราษฎร์ 0224 โรงพยาบาลขอนแก่น 

309 สชภ.1323 วลิาวลัย์ บญุก้อน 1335 โรงพยาบาลนครพนม

310 สช.316 จิรพิชชา บญุพอ 0118 คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัสกลนคร

311 สชภ.537 เบญสร์ิยา จฑุาภิรักษ์ 1228 โรงพยาบาลศนูย์ตรัง

312 สชภ.211 ศริิพร จิระพลงัสนัติ 0359 โรงพยาบาลมะการักษ์

หากมีข้อสงสยั ตดิตอ่สอบถามได้ที ่นางสาวจนัทร์สดุา จนัทร์แย้ (น้อง) โทรศพัท์ 080-3387443 

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

หมายเหตุ ส าหรับผู้ทีล่งทะเบียนครบแล้วทา่นจะได้รับใบรับรองการตอ่อาย ุCDT ของสมาคมฯ ภายใน 1 เดอืน และส าหรับผู้ที่

ลงทะเบียนครบแล้วแตย่งัไม่มีรายช่ือนัน้ อยู่ระหวา่งการตรวจสอบความครบถ้วน และจะประกาศให้ทา่นทราบครัง้ตอ่ไป


