
ล ำดับ เลขทีส่มำชิก ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-นำมสกุล เลขที ่กอ.ช สังกัด รพ/สถำบัน

1 สชภ.1417 นางสาว เกษร แสนจนัทร์ 1439 โรงพยาบาลค าตากลา้

2 สช.945 นาง ขวญัฤดี เหมืองจา 1435 -

3 สชภ.1500 นางสาว ชฎาพร จนัทรอ์า้ย 1534 โรงพยาบาลเชียงแสน

4 สชภ.1475 นางสาว ชฎาภา ดีรกัษา 1416 โรงพยาบาลพิษณเุวช

5 สชภ.1476 นางสาว ชลิตา กันหา 1502 บรษัิท โซเด็กซโ์ซ่ เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด

 ประจ าโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์6 สชภ.405 นางสาว ชาลินี เหมือนวงษธ์รรม 0042 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก

7 สช.953 นางสาว ชตุิพร สขุสมบตัิไพบลูย์ 1407 โรงพยาบาลรามาธิบดี

8 สชภ.1190 นางสาว ญาณิกา วนัยาว 1385 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ

9 สชภ.1593 นาย ณฏัฐากรรธ ์ลอยเลิศ 1409 ศนูยศ์รพีฒัน ์คณะแพทยศาสตร ์มช.

10 สชภ.587 นาง ดวงพร ฉันทะ 0878 โรงพยาบาลมหาสารคาม

11 สชภ.511 น.ท.หญิง ธัญรศัม ์โรจนจีระพงษ์ 0520 กรมแพทยท์หารอากาศ

12 สชภ.1604 นางสาว ธันยาภรณ ์พงษค์ณุากร 1451 ฝ่ายวิจยั คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล13 สช.975 นาย นรุทธ์ิ เขียวเม่น 1496 สถาบนัโรคทรวงอก

14 สชภ.1586 นางสาว นาเดีย ศรอีดลุยพ์นัธุ์ 1513 โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา

15 สชภ.723 พ.ท.หญิง บญุญิสา รอดเอ่ียม 1382 กอ.รมน.สวนรืน่ฤดี

16 สชภ.478 นาง ปราณี ยทุธารกัษ์ 0871 สถาบนักัลยาณร์าชนครนิทร์

17 สช.954 นางสาว ปวีณา สรอ้ยรอด 1406 โรงพยาบาลรามาธิบดี

18 สช.984 นางสาว ปัณฑารยี ์จีนเล็ก 1397 บรษัิท อารเ์อฟเอส จ ากัด

19 สช.935 นางสาว ภรณศ์ิรนิทร ์ทนัสมยั 1412 โรงพยาบาลหวัเฉียว

20 สชภ.1582 นางสาว ภสัราภรณ ์ส  าเภานนท์ 1582 -

21 สชภ.1443 นางสาว เยาวธิดา สขุหลา้ 1453 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัดิฯ์

22 สชภ.833 นางสาว รวมใจ คุม้สมบตัิ 0787 Foodhouse  ประจ ารพ.กรุงเทพระยอง

23 สชภ.1534 นางสาว ลภสัรดา ภาษารี 1537 โรงพยาบาลสินแพทย ์เสรรีกัษ์

24 สช.390 นางสาว วนะพร ทองโฉม 1423 โรงพยาบาลรามาธิบดี

25 สชภ.722 นางสาว วรญัญ ูหิรญัสนุทร 1381 โรงพยาบาลบางปะกอก 3

26 สชภ.1305 นาง วชัรอีาภรณ ์เทีย่งดีฤทธ์ิ 1389 โรงพยาบาลเอกชล

27 สชภ.1592 นางสาว วารนิ เล็กสมบรูณ์ 1413 โรงพยาบาลนนทเวช

28 สชภ.1426 นางสาว ศิรวิรรณ สงัเวียน 1392 ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟ ูสภากาชาดไทย

29 สช.1009 นาย สถาพร ปัณยเวชราศยั 1504 -

30 สชภ.1596 นางสาว สรวงกมล เอกสิทธิผล 1441 -

31 สชภ.609 นางสาว สรุพีร สว่างชาติ 0503 -

32 สชภ.613 นาง หนึง่ฤทยั วฒันาธาดาสขุ 1386 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

33 สชภ.1015 นางสาว อจัฉรา อศัวะมงคล 1446 โรงพยาบาลลอง

34 สชภ.163 นาง ออ้มใจ รุง่ทองใบสรุยี ์ 0610 โรงพยาบาลวารนิช าราบ

35 สชภ.833 นางสาว รวมใจ คุม้สมบตัิ 0787 Foodhouse โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

36 สชภ.1481 นางสาว วนิดา ดีชยัยะ 1543 โรงพยาบาลระยอง

รำยช่ือผูท้ีผ่่ำนกำรอบรมต่ออำยุ CDT ของสมำคมนักก ำหนดอำหำรแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่8 ประจ ำปี 2564

ประกำศครัง้ที ่1
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37 สช.985 นางสาว ชญานิศ พงษท์ิพพนัธ์ 1471 -

38 สชภ.1338 นางสาว ชตุิมา นอ้ยวงัหิน 1542 ศนูยอ์นามยัที ่7 ขอนแก่น

39 สชภ.1484 นางสาว ปิยธิดา เป็งมล 1387 โรงพยาบาลชยับาดาล

40 สชภ.1468 นางสาว นิภาพร วงันอ้ย 1401 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

41 สช.551 นางสาว อบุลกาญจน ์วิทยา 1316 รพ.ยนัฮี

42 สชภ.1580 นางสาว ศศินิภา วิศิษยศ์กัดิว์าสิน 1447 -

43 สชภ.1585 นางสาว ปรางทิพย ์เกือ้เสง้ 1417 โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์

หากมีขอ้สงสยั ติดตอ่สอบถามไดท้ี ่นางสาวจนัทรส์ดุา จนัทรแ์ย ้(นอ้ง) โทรศพัท ์080-3387443 

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


