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

1 สชภ.1598 นางสาว กชกร วณิชชานยั 1442 -

2 สช.989 นางสาว กนกกรนนัทน ์คงเกิดลาภ 1438 -

3 สชภ.240 นางสาว กนกวรรณ อณุหสวุรรณ 0079 โรงพยาบาลอบุลรกัษ ์ธนบรุี

4 สชภ.1417 นางสาว เกษร แสนจนัทร์ 1439 โรงพยาบาลค าตากลา้

5 สช.945 นาง ขวญัฤด ีเหมืองจา 1435 -

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

7 สชภ.665 นางสาว จิตราลดาวรรณ เพียโบราณ 0587 -

8 สชภ.1500 นางสาว ชฎาพร จนัทรอ์า้ย 1534 โรงพยาบาลเชียงแสน

9 สชภ.1475 นางสาว ชฎาภา ดรีกัษา 1416 โรงพยาบาลพิษณเุวช

10 สชภ.820 นางสาว ชนมส์ติา ปินตา 1466 โรงพยาบาลราชธานี

11 สชภ.1568 นางสาว ชนฏัฎา ธนะสนิไพบลูย์ 1427 บรษัิท เฟรเซนีอสุ คาบ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั

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

13 สชภ.1476 นางสาว ชลติา กนัหา 1502 บรษัิท โซเดก็ซโ์ซ ่เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประจ าโรงพยาบาลสมิตเิวช ไชนา่ทาวน์

14 สชภ.405 นางสาว ชาลนีิ เหมือนวงษธ์รรม 0042 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก

15 สช.482 นางสาว ชาลสิา ชีวพนักลู 0526 -

16 สช.953 นางสาว ชตุพิร สขุสมบตัไิพบลูย์ 1407 โรงพยาบาลรามาธิบดี

17 สชภ.1190 นางสาว ญาณิกา วนัยาว 1385 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกียรติ

18 สช.948 นางสาว ญาณี พุม่เจรญิ 1398 โรงพยาบาลจฬุาภรณ์

19 สช.997 นางสาว ณฐวรรณ พงศต์นั 1495 -

20 สชภ.1593 นาย ณฏัฐากรรธ ์ลอยเลศิ 1409 ศนูยศ์รพีฒัน ์คณะแพทยศาสตร ์มช .

21 สชภ.587 นาง ดวงพร ฉนัทะ 0878 โรงพยาบาลมหาสารคาม

22 สช.936 นาย เดชคณุ พิทกัษถิ์รคณุ 1380 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้

23 สชภ.1601 นาย ตนเลศิ สวุรรณสนิธุ์ 1465 -

24 สชภ.1588 นาย เทพฤทธ์ิ สมัฤทธ์ิ 1431 -

25 สชภ.1518 นาย ธนกร นวอรหาทคิณุ 1468 โรงพยาบาลโอเวอรบ์รุค๊

26 สชภ.1581 นาย ธนะศกัดิ ์ตนัตชิยัยกลุ 1396 ศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุารี

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

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

29 สชภ.1597 นางสาว ธันยธรณ ์พิมศร 1440 โรงพยาบาลศคิรนิทร ์กรุงเทพ

30 สชภ.1604 นางสาว ธันยาภรณ ์พงษค์ณุากร 1451 ฝ่ายวจิยั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหดิล

31 สช.842 นางสาว นนทรตัน ์แสงวรุิณ 1162 บรษัิท MOCAP จ ากดั

32 สช.975 นาย นรุทธ์ิ เขียวเมน่ 1496 สถาบนัโรคทรวงอก

33 สช.944 นางสาว นนัทน์ภสั รอ่งดสุติ 1434 ศนูยค์วามเป็นเลศิทางการแพทย์

34 สชภ.1586 นางสาว นาเดยี ศรอีดลุยพ์นัธุ์ 1513 โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา

35 สช.1011 นางสาว บงกชพรรษ ป่ินสวาสดิ์ 1523 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล

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

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำอบรมเพือ่ตอ่อำยุใบรับรองนักก ำหนดอำหำร CDT ครัง้ที ่8  ประจ ำปี 2564

ผ่ำนระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ชมวิดโีอทบทวน 5 องคค์วำมรู้ ผ่ำนหน้ำเว็บไซตส์มำคมฯ

ระหว่ำงวันที ่12 ธันวำคม 2564 - 31 มกรำคม 2565
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37 สชภ.1063 นางสาว บตุร ีตรสีตัยกลุ 1372 โรงพยาบาลรามาธิบดี

38 สชภ.1585 นางสาว ปรางทพิย ์เกือ้เสง้ 1417 โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์

39 สชภ.478 นาง ปราณี ยทุธารกัษ์ 0871 สถาบนักลัยาณร์าชนครนิทร์

40 สช.954 นางสาว ปวณีา สรอ้ยรอด 1406 โรงพยาบาลรามาธิบดี

41 สช.984 นางสาว ปัณฑารยี ์จีนเลก็ 1397 บรษัิท อารเ์อฟเอส จ ากดั

42 สชภ.1504 นางสาว ปัทมา ตาอินบตุร 1469 โรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง

43 สชภ.1526 นาย พงษศ์รกัษ ์ฉิมพาลี 1476 โรงพยาบาลวภิาราม อมตะนคร

44 สช.981 นางสาว พรกนก ค าวฒัน์ 1430 โรงพยาบาลเวชธานี

45 สชภ.1312 นางสาว พรพิมล นนทภ์กัดี 1394 โรงพยาบาลซีจีเอชล าลกูกา

46 สชภ.535 นางสาว พรรณา เพ็งปอภาร 701 โรงพยาบาลระนอง

47 สชภ.1590 นางสาว พิชญน์นัท ์มงคลสจุรติกลุ 1408 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล

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

ศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา

49 สช.959 นางสาว เพ็ญพิชชา ปานเปรม 1410 มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์

50 สชภ.1557 นางสาว เพียงทฆิมัพร นิลเพชร์ 1506 โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์คณะแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น

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

52 สช.935 นางสาว ภรณศ์รินิทร ์ทนัสมยั 1412 โรงพยาบาลหวัเฉียว

53 สชภ.058 นางสาว ภทัรายวุ ์สงัขะรมย์ 0080 โรงพยาบาลอบุลรกัษ ์ธนบรุี

54 สชภ.1582 นางสาว ภสัราภรณ ์ส  าเภานนท์ 1582 -

55 สชภ.1335 นาง มทดิา บญุคุม้ 1246 บรษัิท โซเดก็โซ ่

56 สชภ.1443 นางสาว เยาวธิดา สขุหลา้ 1453 โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัดิฯ์

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

58 สช.940 นางสาว รงัรอง เชือ้เมืองพาน 1379 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

59 สชภ.1532 นางสาว รชัร ีแสงบดุดี 1449 บรษัิท อายิโนะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จ ากดั

60 สชภ.1534 นางสาว ลภสัรดา ภาษารี 1537 โรงพยาบาลสนิแพทย ์เสรรีกัษ์

61 สชภ.1540 นางสาว ลลติา ค  าแกว้ 1516 โรงพยาบาลบางปะกอก9อินเตอรเ์นชั่นแนล

62 สช.390 นางสาว วนะพร ทองโฉม 1423 โรงพยาบาลรามาธิบดี

63 สชภ.921 นาง วรพรรณ จรลัทรพัย์ 1400 โรงพยาบาลขลงุ

64 สชภ.722 นางสาว วรญัญ ูหริญัสนุทร 1381 โรงพยาบาลบางปะกอก 3

65 สช.990 นางสาว วราล ีจอ้ยมาก 1437 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

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

67 สชภ.1305 นาง วชัรอีาภรณ ์เทีย่งดฤีทธ์ิ 1389 โรงพยาบาลเอกชล

68 สชภ.1592 นางสาว วารนิ เลก็สมบรูณ์ 1413 โรงพยาบาลนนทเวช

69 สชภ.1580 นางสาว ศศนิิภา วศิษิยศ์กัดิว์าสนิ 1447 -

70 สชภ.1426 นางสาว ศริวิรรณ สงัเวยีน 1392 ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟ ูสภากาชาดไทย

71 สช.1009 นาย สถาพร ปัณยเวชราศยั 1504 -

72 สชภ.1596 นางสาว สรวงกมล เอกสทิธิผล 1441 -

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

74 สช.939 นางสาว สชุาวล ีตาปนานนท์ 1522 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย
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75 สชภ.1591 นางสาว สภุทัรา แรท่อง 1414 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา้

76 สชภ.1503 นางสาว สภุานนั มากรมัย์ 1464 โรงพยาบาลจฬุาภรณ์

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

78 สชภ.609 นางสาว สรุพีร สวา่งชาติ 0503 -

79 สชภ.613 นาง หนึง่ฤทยั วฒันาธาดาสขุ 1386 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

80 สชภ.1485 นางสาว อโนชา ทองชุม่ 1411 โรงพยาบาลศริริาช ปิยมหาราชการุณย์

81 สชภ.1589 นางสาว อกัษรวด ีศรสีมทุร 1472 โรงพยาบาลมิชชั่นภเูก็ต

82 สชภ.1015 นางสาว อจัฉรา อศัวะมงคล 1446 โรงพยาบาลลอง

83 สชภ.1610 นาย อษัฎาวธุ ตนัซ่ือ 1462 ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัระนอง

84 สชภ.1471 นางสาว อาภาภทัร วฒันาวงศช์ยั 1433 โรงพยาบาลล าปาง

85 สชภ.1614 นางสาว ปิยฉตัร มาซา 1503 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดา่นซา้ย

86 สชภ.163 นาง ออ้มใจ รุง่ทองใบสรุยี ์ 0610 โรงพยาบาลวารนิช าราบ

87 สชภ.1289 นางสาว น า้ฝน กิตมิา 1393 โรงพยาบาลแมจ่นั

88 สชภ.1481 นางสาว วนิดา ดชียัยะ 1543 โรงพยาบาลระยอง

89 สช.985 นางสาว ชญานิศ พงษท์พิพนัธ์ 1471 -

90 สชภ.1338 นางสาว ชตุมิา นอ้ยวงัหนิ 1542 ศนูยอ์นามยัที ่7 ขอนแก่น

91

สชภ.1615 นางสาว นธิัดา บญุกาญจน์ 1491 เครอืขา่ยลดบรโิภคเคม็ ภายใตส้มาคมโรคไตแหง่

ประเทศไทย

92 สชภ.1524 นาย สวุนิยั แสงโย 1419 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

93 สชภ.1428 นางสาว กนิษฐา วลิยัสทุธ์ิ 1508 โรงพยาบาลบางละมงุ

94 สช.987 นางสาว ศวิพร ตนัตกิลัชาญ 1418 -

95 สชภ.1484 นางสาว ปิยธิดา เป็งมล 1387 โรงพยาบาลชยับาดาล

96 สชภ.1468 นางสาว นิภาพร วงันอ้ย 1401 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

97 สช.551 นางสาว อบุลกาญจน ์วทิยา 1316 โรงพยาบาลยนัฮี

98 สชภ.1606 นางสาว รตัตกิาล ส  าเภา 1479 -

99 สชภ.1579 นางสาว อมรมลสริกิานต ์ฉิมพาลี 1383 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

100 สช.1005 นางสาว พรพรรษา ชินะนาวนิ 1501 -

101 สชภ.1465 นางสาว ศภุลกัษณ ์ฮามพิทกัษ์ 1390 โรงพยาบาลสวุรรณคหูา
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