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1 สชภ.051 กมลรัตน์ แสงแก้ว 0583 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

2 สชภ 758 กฤษฎา พิพฒัน์กษีร 630 สถาบนัโรคทรวงอก 

3 สช.375 กฤษฎี แพ๊ตทีเชียร์ โพธิทตั 0003 โรงพยาบาลเทพธารินทร์

4 สชภ.740 กลุธิดา ศริิจรูญวงศ์ 0671 โรงพยาบาลรามาธิบดี

5 สชภ.677 เกศนีย์ สภุทัรชยัวงศ์ 0845

6 สชภ.600 จารุวรรณ ทองดี 0333 โรงพยาบาลตราด

7 สช.519 จิตตมิา สงิหอทุยั 0882 โรงพยาบาลศริิราช

8 สชภ.1402 จฑุาพร พานิช 1354 โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่

9 สชภ.1205 จฑุามาส สขุบญุสงัข์ 1320 โรงพยาบาลทา่ศาลา

10 สชภ.1024 จฑุารัตน์ นรภาร 1278 โรงพยาบาลหนองกงุศรี

11 สชภ 283 ฉตัรทอง บณุยภทัรากลุ 0270 โรงพยาบาลสคีิว้

12 สช.918 ฉตัรยา งามเลศิ 1353

13 สช.926 ชฎากาญจน์ มานะเจริญลาภ 1273 -

14 สชภ.1372 ชฎาพร หนองขุ่นสาร 1238 โรงพยาบาลเทพธารินทร์

15 สช.781 ชฎารัตน์ สวุรรณาภิชาติ 1239 โรงพยาบาลวภิาวดี

16 สชภ.406 ชนกนนัท์ ปทมุรัตน์ 0062 โรงพยาบาลสมเดจ็พระสงัฆราช องค์ที ่17

17 สช.408 ชมชนก ศรีจนัทร์ 0235 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ

18 สชภ.751 ชมนาด สงิห์หนัต์ 0829 คณะแพทยศาสตร์การแพทย์ มหาวทิยาลยัพะเยา

19 สชภ.1319 ชลดิา ถมยาปริวตัิ 1244 โรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธานี

20 สชภ.588 ชวลัพชัร์ อาภาโรจนโสภณ 0108 โรงพยาบาลพิจิตร 

21 สชภ.1055 ชนัณิชา ดสีม 1237 ศนูย์เรียนรู้สถานพฒันาเดก็เลก็ สง่เสริมนมแม่และเรียนรู้

แบบบรูณาการ โรงพยาบาลสทุธาเวช

22 สช.365 ณภทัณญั วารี 0153 โรงพยาบาลธนบรีุ

23 สชภ.1399 ณฐัณิชา เย็นสมใจ 1218

24 สชภ.553 ณฐัธิดา เธียรถาวร 0162 โรงพยาบาลบ้านไร่

25 สชภ 1379 ณฐัพฒัน์ ทองน่ิม 1284 ศนูย์อนามยัที ่5 ราชบรีุ 

26 สช.416 ณฐัยา ครีีเพชร 0368 บริษัท โซเดก็ซ์โซ่

27 สช.233 ณฐัา คงรอต 0459 สถาบนัมะเร็ง แหง่ชาติ
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28 สชภ.601 ณิฌารัตน์ แข็งแรง 0305 โรงพยาบาลแม่สะเรียง

29 สช.108 ตวงพร ยอดชมญาณ 0212 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

30 สช.226 ทวทีรัพย์ เสอืกร่าย 0320 โรงพยาบาลธนบรีุ 

31 สชภ.521 ธนพร จิวสวุรรณ 0145 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

32 สช.626 ธนภร ขนัธเขต 0835 โรงพยาบาลคามิลเลยีน 

33 สชภ.217 ธนทักญัญ์ ครองบญุ 0347 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จนัทบรีุ

34 สชภ.147 ธัญพิมล เจริญนนท์ 0338 โรงพยาบาลศรีสมเดจ็ 

35 สช.914 ธัญลกัษณ์ สผีึง้ 1210 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

36 สชภ.118 ธันยารัศม์ิ ประทมุสวุรรณ 402 โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต

37 สชภ.347 นฤมล วรุณโรจน์ 0415 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี

38 สชภ.008 นวลรัดดา พลสมคัร 0056 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ

39 สช.366 นนัทวนั วโรทยั 0297 สถาบนัสริินธรเพ่ือการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์

แหง่ชาติ

40 สชภ.077 นิชาภา เช่ียวธัญกิจ 0071 โรงพยาบาลอทุยัธานี

41 สชภ.767 นิตยา เศรษฐวรานนท์ 0811 โรงพยาบาลพระสมทุรเจดย์ีสวาทยานนท์

42 สช.628 นิตวิรรณ ดอนเพ็งไพร 0680 บริษัท เจริญสขุฟาร์มา ซพัพลาย จ ากดั

43 สชภ.584 นิภารัตน์ ปริุเส 0073 โรงพยาบาลพทุธชินราช พิษณโุลก

44 สชภ.320 นชุศรา ประจนัตะเสน 0295 โรงพยาบาลขอนแก่น 

45 สชภ.593 นสุรา กลิ่นชิด 0125 โรงพยาบาลล าปาง

46 สชภ.1405 บษุรา มกุดาสกลุภิบาล 1359

47 สชภ.649 ปณท นาคนชม 0427 โรงพยาบาลชมุแพ

48 สชภ.442 ประพิศ ไกรราช 0277 โรงพยาบาลแพร่ 

49 สชภ.334 ประภาพนัธ์ สวสัดิ์ผล 0140 โรงพยาบาลสมทุรสาคร

50 สชภ.162 ปราณี คงทอง 0416 โรงพยาบาลมหาราชนครสรีธรรมราช

51 สช.302 ปราณี ปาลวฒัน์ 0389 โรงพยาบาลพญาไท 2 (แผนกโภชนการ sodexo)

52 สชภ.1239 ปรียาภทัร มงัคะลาด 1312 สถาบนับ าราศนราดรู 

53 สชภ.395 ปัทมา มาศจด 0570 โรงพยาบาลชมุแพ

54 สชภ.716 ปิยรัตน์ ทบัคล้าย 0791 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

55 สชภ.662 ปณุยนชุ ไข่แก้ว 0231 โรงพยาบาลกยุบรีุ
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56 สชภ.153 ผกามาศ ครูทอง 0321 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร์

57 สชภ.306 พงศ์ลดา ศรีสขุา 0439 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา

58 สชภ.1087 พงศ์สภุา ป่ินแก้ว 1271 บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ ดเซน จ ากดั สาขา 

รพ.ศริิราช ปิยมหา ราชการุณย์ 

59 สชภ.086 พรรณทิพย์ภา จิตตธิรรมวฒัน์ 0298 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

60 สชภ.126 พรหมภสัสร ภทัรศรีพงศ์ 0479 โรงพยาบาลตรัง

61 สชภ.619 พฒันชยั วรรณกาล 0575 โรงพยาบาลบงึกาฬ

62 สชภ.303 พนัธ์ทิพย์ กฤษณะเศรณี 184 โรงพยาบาลราชบรีุ 

63 สช.455 พาฝัน ฝึกหดั 0271 บริษัท โซเดก็ซ์โซ่

64 สชภ.1406 พิมพ์พิศา ชินธเนศ 1406 โรงพยาบาลธนบรีุ1

65 สชภ461 พิสทุธินี เกวยีนวงษ์ 0716 โรงพยาบาลสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้า 

66 สช.841 เพชรบรีุ รัตนประทีปพร 1334 สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี

67 สช.044 เพ็ชร์มณี ทองแจ้ง 0861 โรงพยาบาลพญาไท 2

68 สชภ.496 ภทัรวรรณ ตรีณานวุตัร 1230 โรงพยาบาลกรุงเทพสริิโรจน์ 

69 สชภ.688 ภานมุาศ สบืวงศ์ 644 โรงพยาบาลเทพปัญญา 

70 สชภ.884 ภาพร คลอ่งกิจเจริญ 0753 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

71 สชภ.713 ภาวด ีคุ้มภยั 0718 โรงพยาบาลนครปฐม 

72 สชภ.440 มณีวรรณ ทองอ่อน 0604 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

73 สช.583 มนสัสยิา สมใจ 0631 โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม

74 สช.334 มลฤด ีจิตรขาว 0072

75 สชภ.638 มะลวิลัย์ วงศ์วรัิตน์ 0585 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

76 สช.249 มาริสา หวงัเจริญ 0111

77 สชภ.471 มีณา ไทยแก้ว 0581 โรงพยาบาลสงขลา (เกาะยอ)

78 สช.554 มกุดา สขุกลุ 0648 โรงพยาบาลนนทเวช

79 สชภ.799 ยวุธิดา รักษาภกัดี 0729 โรงพยาบาลปง

80 สช.311 รสรินทร์ อินผดงุ 0204 บจ.ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ฟู้ ดเชน ส านกังานใหญ่ 

81 สชภ.438 ละออง ศริิชยัพฒันา 0387 โรงพยาบาลปทมุธานี

82 สชภ.1362 ลดัดา ทพัพิลา 1348 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสระแก้ว 

83 สช.503 วชิราภรณ์ พงศ์ลกัษมาณา 362 ศนูย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

84 สชภ.592 วชิราภรณ์ ศรีภกัดี 0343 โรงพยาบาลหนองคาย 
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85 สชภ.246 วรรณด ีนวลสวุรรณ 0477 โรงพยาบาลตรัง

86 สชภ.255 วรรณภา สงัข์วจิิตร์ 0052 โรงพยาบาลชยับาดาล

87 สชภ.338 วาสนา ศรีโพนทอง 0251 โรงพยาบาลกนัทรลกัษ์

88 สชภ.1297 วชิชดุา ศรีไพล 1253 โรงพยาบาลยโสธร

89 สชภ.678 วภิาณี บวัทอง 0781 โรงพยาบาลนครนายก 

90 สชภ.1371 วภิาภรณ์ สขุสวสัดิ์ 1241 องค์การบริหารสว่นต าบลตะเคยีนทอง

91 สชภ.1376 ศตวรรษ พลูสวสัดิ์ 1262

92 สชภ.847 ศริินภา อุ่นดมีะดนั 0705 โรงพยาบาลอทุยัธานี

93 สชภ.248 สรวงสดุา สร้อยสวุรรณ 0148 โรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์

94 สชก 674 สายใจ เรืองฉาย 0377  บริษัท ฟู้ ดเฮ้าส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั

95 สชภ.1342 สจุารี อินทรสนัติ 1272 อบต.สวนผึง้ กองสาธารณสขุฯ 

96 สช.642 สทุตัตา สรัุสสนนัท์ 0775

97 สชภ.459 สธุรรมา สวุรรณศรี 0852 โรงพยาบาลศรีธัญญา

98 สช.614 สธุาดา คชเสนีย์ 1240

99 สชภ.622 สนุทรี หิรัญรัตน์ 0867 โรงพยาบาลราชบรีุ

100 สช 312 สปุราณี ฟทูิพย์ 0200 โรงพยาบาลมวกเหลก็  

101 สชภ.381 สพิุชฌาย์ ศรีสทิธิพรหม 0472 โรงพยาบาลศนูย์ขอนแก่น

102 สชภ.210 สมุนา ชใูจ 0141 โรงพยาบาลอ่างทอง

103 สชภ.470 สวุรรณา ทองอ่อน 0801 โรงพยาบาลสงขลา 

104 สชภ.286 โสพิณ หมอกมาเมิน 0242 ศนูย์อนามยัที ่1 เชียงใหม่

105 สช.445 หทยัชนก รักประยรู 0611 คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

106 สชภ.579 หอมนวล กรรเชียง 0126 โรงพยาบาลล าปาง

107 สช.344 อรวรรณ อพุาพรรณ 0536 โรงพยาบาลราชวถีิ

108 สชภ.1337 อรอนงค์ ยอดพฒุ 1227 โรงพยาบาลโพธาราม 

109 สช.708 อลสิรา ประชารักษ์ 1257 บริษัท ไทยดลีเชียร์ จ ากดั สาขา รพ.สนิแพทย์ เทพารักษ์

110 สช.913 อญัชล ีศริิกาญจนโรจน์ 1192 ส านกัโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

111 สช 925 อาทิตยา กองพฒัน์พาณิชย์ 1275

112 สช.702 อาภสัรา มหิธิธรรมธร 1233 โรงพยาบาลธนบรีุ บ ารุงเมือง

113 สช.592 อิสรีย์ ช่ืนจิตต์เสาวคนธ์ 0688 โรงพยาบาลสมิตเิวช ศรีนครินทร์

114 สชภ.206 อบุลรัตน์ สวุรรณวงศ์ 0260 โรงพยาบาลคา่ยสรรพสทิธิประสงค์
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115 สชภ.418 อมุาพร ชเูทพ 0310 โรงพยาบาลหนองหาน

116 สช.448 อมุาล ีธรศรี 217 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

117 สชภ.267 อไุร พงษ์ภมร 0579 โรงพยาบาลสงขลา

118 สชภ.876 ฟาริด้า อีดสนั 0822

119 สชภ.837 นิพนธ์ สขุสาระพนัธ์ 1367 โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา

120 สช 398 อมัพร อ่อนมี 0807 โรงพยาบาลแพร่

121 สชภ.057 เพ็ญนภา แสนขวา 0110 โรงพยาบาลพทุธชินราช พิษณโุลก

122 สชภ.299 สพุร แซ่ลี ้ 0470 โรงพยาบาลควนเนียง 

123 สชภ.1244 สทุธิณี แป้นเงิน 1363 โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

124 สชภ.549 ปาริชาต ิรักสขุ 0573 โรงพยาบาลอู่ทอง 

125 สชภ.647 สวุรรณา วงค าจนัทร์ 0880 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทา่บอ่

126 สช 188 สวุรรณา สานศุษิย์ 0393 ศนูย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

127 สชภ.974 สวุมิล สขุผอม 1211 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

128 สช 906 ศรัณญา ลายดมุชร 1308 โรงพยาบาลสมิตเิวชสขุมุวทิ 

129 สชภ.1328 วชิราพรรณ สนิสมบตัิ 1309 Royal phnom penh hospital  

130 สช.503 วชิราภรณ์ ตรีเย็น 0597 โรงพยาบาลศริิราช

131 สชภ.238 วนิชชา มานะกิจ 0418 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชปัว

132 สชภ.176 ศริิพร เอ่ียมกมล 0531 โรงพยาบาลหนองแค 

133 สชภ.319 รุ่งนิภา พริบไหว 0578 โรงพยาบาลแพร่ 

134 สช.578 ปรารถนา ตปนีย์ 0828 สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหิดล

135 สภช 1285 พลอย บีโทมสั 1288

136 สชภ.597 ณฐัสดุา แสวงศรี 0690 โรงพยาบาลขนุหาญ 

137 สชภ 1274 อรไท เลศิสวุรรณกิจ 1154 บริษัทไทยโอซูก้า จ ากดั 

138 สชภ.415 พรรณิการ์ เพชรอดุม 0407

139 สชภ.1091 ปณิตา เชยวจิิตร์ 1225 โรงพยาบาลมะการักษ์

140 สชภ.507 ธันยวนั สวนทวี 1118 คณะสหเวชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

141 สชภ.640 วไิลภรณ์ ช่ืนไทย 0264 โรงพยาบาลสงิห์บรีุ

142 สช 838 เอมปวณ์ี อรรถสทิธ์ิสริิ 1300 โรงพยาบาลกรุงเทพส านกังานใหญ่



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

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


