
ล ำดบั เลขทีส่มำชิก ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-นำมสกุล เลขที ่กอ.ช สังกัด รพ/สถำบนั

1 สชภ.1598 นางสาว กชกร วณิชชานยั 1442 -

2 สชภ.240 นางสาว กนกวรรณ อณุหสวุรรณ 0079 โรงพยาบาลอบุลรกัษ ์ธนบรุี

3 สช.1002 นางสาว จิดาภา ศรชีวนะ 1540 บรษัิท อายิโนะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จ ากดั

4 สชภ.665 นางสาว จิตราลดาวรรณ เพียโบราณ 0587 -

5 สชภ.820 นางสาว ชนมส์ติา ปินตา 1466 โรงพยาบาลราชธานี

6 สชภ.1538 นางสาว ชนาภา เหมือนนชุ 1467 Royal Phnom Penh Hospital

7 สช.482 นางสาว ชาลสิา ชีวพนักลู 0526 -

8 สช.948 นางสาว ญาณี พุม่เจรญิ 1398 โรงพยาบาลจฬุาภรณ์

9 สช.997 นางสาว ณฐวรรณ พงศต์นั 1495 -

10 สช.936 นาย เดชคณุ พิทกัษถิ์รคณุ 1380 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้

11 สชภ.1601 นาย ตนเลศิ สวุรรณสนิธุ์ 1465 -

12 สชภ.1581 นาย ธนะศกัดิ ์ตนัตชิยัยกลุ 1396 ศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกมุารี

13 สช.760 ร.อ.หญิง ธนฏัฐา สายหสัดี 1384 โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช พอ .

14 สชภ.1597 นางสาว ธันยธรณ ์พิมศร 1440 โรงพยาบาลศคิรนิทร ์กรุงเทพ

15 สช.1011 นางสาว บงกชพรรษ ป่ินสวาสดิ์ 1523 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล

16 สชภ.1063 นางสาว บตุร ีตรสีตัยกลุ 1372 โรงพยาบาลรามาธิบดี

17 สชภ.1526 นาย พงษศ์รกัษ ์ฉิมพาลี 1476 โรงพยาบาลวภิาราม อมตะนคร

18 สชภ.1312 นางสาว พรพิมล นนทภ์กัดี 1394 โรงพยาบาลซีจีเอชล าลกูกา

19 สชภ.535 นางสาว พรรณา เพ็งปอภาร 701 โรงพยาบาลระนอง

20 สชภ.1590 นางสาว พิชญน์นัท ์มงคลสจุรติกลุ 1408 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล

21 สช.1007 ดร. พทุธิดา คงธิตเิลศิ 1527 สาขาโภชนาการและการก าหนดอาหาร คณะสหเวช

ศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา

22 สช.959 นางสาว เพ็ญพิชชา ปานเปรม 1410 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

23 สชภ.1247 นางสาว แพรวพรรณ เขียวไกร 1165 บรษัิท เอ็มโอแคป็ จ  ากดั

24 สชภ.058 นางสาว ภทัรายวุ ์สงัขะรมย์ 0080 โรงพยาบาลอบุลรกัษ ์ธนบรุี

25 สชภ.1335 นาง มทดิา บญุคุม้ 1246 บรษัิท โซเดก็โซ ่

26 สชภ.1540 นางสาว ลลติา ค  าแกว้ 1516 โรงพยาบาลบางปะกอก9อินเตอรเ์นชั่นแนล

27 สช.990 นางสาว วราล ีจอ้ยมาก 1437 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

28 สชภ.1401 นางสาว วราล ีปานทอง 1355 บรษัิท ฟูด้เฮา้ส ์แคเทอริง่ เซอวสิเซจ

29 สช.845 นางสาว สกุญัญา สรุกิจ 1448 บจก.อารเ์อฟเอส รพ.รามาธิบดี

30 สช.939 นางสาว สชุาวล ีตาปนานนท์ 1522 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย

31 สชภ.1591 นางสาว สภุทัรา แรท่อง 1414 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา้

32 สชภ.1503 นางสาว สภุานนั มากรมัย์ 1464 โรงพยาบาลจฬุาภรณ์

33 สชภ.1599 นางสาว สมิุนตรา สทีาสงัข์ 1444 บรษัิท ดอกเตอรด์ซีายน ์จ  ากดั

34 สชภ.1485 นางสาว อโนชา ทองชุม่ 1411 โรงพยาบาลศริริาช ปิยมหาราชการุณย์

35 สชภ.1610 นาย อษัฎาวธุ ตนัซ่ือ 1462 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัระนอง

36 สชภ.1615 นางสาว นธิัดา บญุกาญจน์ 1491 เครอืขา่ยลดบรโิภคเคม็ ภายใตส้มาคมโรคไตแหง่

ประเทศไทย

37 สชภ.1524 นาย สวุนิยั แสงโย 1419 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

รำยช่ือผู้ทีผ่่ำนกำรอบรมตอ่อำยุ CDT ของสมำคมนักก ำหนดอำหำรแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่ 8 ประจ ำปี 2564

ประกำศครัง้ที ่2
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รำยช่ือผู้ทีผ่่ำนกำรอบรมตอ่อำยุ CDT ของสมำคมนักก ำหนดอำหำรแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่ 8 ประจ ำปี 2564

ประกำศครัง้ที ่2

38 สช.987 นางสาว ศวิพร ตนัตกิลัชาญ 1418 -

39 สชภ.1606 นางสาว รตัตกิาล ส  าเภา 1479 -

40 สช.1005 นางสาว พรพรรษา ชินะนาวนิ 1501 -

41 สชภ.1465 นางสาว ศภุลกัษณ ์ฮามพิทกัษ์ 1390 โรงพยาบาลสวุรรณคหูา

E-mail:thaidietetics@gmail.com

Line : เบอรโ์ทรศพัท ์0803387443


