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

1 สช.1110 นาย กนัต ์บโุรดม กอ.ช 1554

2 สชภ.534 นางสาว กสุมุาวดี ศรคีณุ กอ.ช 0673 โรงพยาบาลเกษตรวิสยั

3 สช.725 นางสาว เกวลนิ วฒันะวิรุณ กอ.ช 0939 โรงพยาบาลเทพธารนิทร ์

4 สช.1052 นางสาว เกวล ีเกษมสขุ กอ.ช 1606 โรงพยาบาลธรรมศาตรเ์ฉลมิพระเกียรติ

5 สชภ.1078 นางสาว เกศกนก เอกชาติปัญญา กอ.ช 1536 โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงคอ์บุลราชธานี

6 สชภ.1041 นางสาว จนัจิรา ประภากรณ์ กอ.ช 0930

7 สช.557 นาง จนัทรด์าณี ศกัดิ์มานะฤทธ์ิ กอ.ช 0960 โรงพยาบาลรามาธิบดี

8 สช.711 นางสาว จารุวรรณ เพชรสอน กอ.ช 0951 คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี

9 สชภ.1030 ร.ท.หญิง จิตรลดา เจรญิชาติ กอ.ช 0889 โรงพยาบาลคา่ยภาณรุงัษี

10 สช.1025 นางสาว จินดารตัน ์โพธ์ิหิรญั กอ.ช 1560 ศนูยว์ิทยาการเวชศาสตรผ์ูส้งูอายรุะดบัชาติ ศิรริาชพยาบาล

11 สชภ.1707 นางสาว จฑุามาศ ลิม้สมบรูณ์ กอ.ช 1598 สถาบนัป้องกนัควบคมุโรคเขตเมือง กรมควบคมุโรค

12 สชภ.615 นางสาว ชดารชั ศรไีสล กอ.ช 605

13 สช.290 นาง ชนินทรพ์ร อคัรเอกภรูรีกัษ์ กอ.ช 0626

14 สชภ.475 นางสาว ชลชญา ประทมุชาติ กอ.ช 0120 โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธ์ิ

15 สชภ.1768 นางสาว ชลลดา เชือ้เมืองพาน กอ.ช 1579 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

16 สช.1035 นางสาว ชอ่ผกา ศิรวิรรณสนุทร กอ.ช 1588 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย

17 สช.1067 นางสาว ชิดชนก สมพงษ์ กอ.ช 1639 โรงพยาบาลราชวิถี

18 สช.1097 นางสาว ญาณิศา พุม่สทุศัน์ กอ.ช 1587 ส านกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวา่งประเทศ (IHPP)

รำยช่ือผู้ทีผ่่ำนกำรอบรมต่ออำยุ CDT ของสมำคมนักก ำหนดอำหำรแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่9 ประจ ำปี 2565



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

รำยช่ือผู้ทีผ่่ำนกำรอบรมต่ออำยุ CDT ของสมำคมนักก ำหนดอำหำรแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่9 ประจ ำปี 2565

19 สช.1107 นางสาว ญานิศา วงศบ์ญุทิพย์ กอ.ช 1666 โรงพยาบาลต ารวจ

20 สชภ.1436 นางสาว ณฐ อนิสงค์ กอ.ช 1404 มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต

21 สชภ.1715 นางสาว ณชัชา เดชเสถียร กอ.ช 1559 บรษัิท อารเ์อฟเอส จ ากดั

22 สชภ.1766 นาย ณฐัวสนัต ์เจตะวนั กอ.ช 1581

23 สช.1043 นางสาว ณิชาภทัร วางขนุทด กอ.ช 1660 โรงพยาบาลนวเวช

24 สชภ.725 นางสาว ดรุณี จิตจ านงค์ กอ.ช 0837 โรงพยาบาลเวชการุณยร์ศัมิ์

25 สช.434 นาย ทกัษด์นยั ลิม้วิลยั กอ.ช 0897 ศนูยอ์นามยัที่ 1 เชียงใหม่

26 สช.709 นางสาว ทชัชภร มนสักิจส  าราญ กอ.ช 0949 โรงพยาบาลรามาธิบดี

27 สชภ.1588 นาย เทพฤทธ์ิ สมัฤทธ์ิ กอ.ช 1431

28 สช.1099 นาย ธนวฒัน ์ชาชิโย กอ.ช 1623 โรงพยาบาลกรุงเทพ

29 สชภ.1716 นางสาว ธราภรณ ์บรุะตะ กอ.ช 1565 โรงพยาบาลก าแพงเพชร

30 สชภ.1759 นางสาว ธัญญา พรหมมา กอ.ช 1662 โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแกว้

31 สชภ.1037 นางสาว ธัญลกัษณ ์แสงลาภเจรญิกิจ กอ.ช 0904 บรษัิท The Good Factory จ ากดั

32 สชภ.492 นาง ธิดารตัน ์ ภเูม็ด กอ.ช 0380 โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธ์ิ

33 สชภ.599 นาย นพรุจ โชติผล กอ.ช 0934 โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบรุี

34 สช.1050 นางสาว นพตัสรรค ์สงิหส์งัข์ กอ.ช 1577 โรงพยาบาลมนารมย์

35 สชภ.1418 นางสาว นภาวรรณ ราชม กอ.ช 1459 โรงพยาบาลนาทม

36 สชภ.1731 นางสาว นวรตัน ์จนัผกา กอ.ช 1651



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

รำยช่ือผู้ทีผ่่ำนกำรอบรมต่ออำยุ CDT ของสมำคมนักก ำหนดอำหำรแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่9 ประจ ำปี 2565

37 สช.1028 นางสาว นนัทวรรณ อนนัอภิบตุร กอ.ช 1591 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์

38 สชภ.1085 นางสาว นยันป์พร กญัญาสาย กอ.ช 1642 โรงพยาบาลพล

39 สชภ.1034 นางสาว นิชรชั นิธิชยั กอ.ช 0894 บรษัิท เนสทเ์ล ่(ไทย) จ ากดั (ส านกังานใหญ่)

40 สชภ.1072 นางสาว นิภารตัน ์ชาติช  านิ กอ.ช 1521 โรงพยาบาลสกลนคร

41 สช.874 นางสาว ปถมาภรณ ์โตรุง่โรจน์ กอ.ช 1488 โรงพยาบาลเทพธารนิทร ์

42 สชภ.1686 นาย ปรชัญ ์ติกขะปัญโญ กอ.ช 1574 บรษัิท ฟูด้เฮา้ส ์เคเทอรร์ิง่ เซอรว์ิสเซส จ ากดั (สาขา รพ.

สมเด็จพระป่ินเกลา้ กรมแพทยท์หารเรอื)

43 สช.278 นางสาว ปราณี เอ่ียมอภิชาติ กอ.ช 0036

44 สชภ.1574 นาย ปรญิญา  ปุ่ นเอือ้ง กอ.ช 1573 กองสาธารณสขุ  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ระยอง 

45 สช.640 นาง ปวรวรรณ โชตยะกลุ กอ.ช 1546 โรงพยาบาลพิจิตร

46 สช.1051 นางสาว ปวิชญา จนัทรก์าวี กอ.ช 1555 โรงพยาบาลรามาธิบดี

47 สชภ.1045 นางสาว ปัฐมาพร หงษส์วุรรณ กอ.ช 0916 โรงพยาบาลพญาไท2

48 สช.1069 นาย ปัณณธร ล  า่ลอืธรรม กอ.ช 1571 รพ.สถาบนัโรคไตภมิูราชนครนิทร์

49 สช.1080 นางสาว ปัทมาภรณ ์วารนิีล กอ.ช 1640 โรงพยาบาลภมิูพลอดลุยเดช พอ.

50 สชภ.407 นาง ปิยธิดา สมปรารถนา กอ.ช 0119 โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธ์ิ

51 สช.712 นางสาว ปิยานชุ ไมตรจีร กอ.ช 0952 โรงพยาบาลปากพะยนู

52 สชภ.1438 นางสาว ปณุชณีมาศ จินตว์ิเศษ กอ.ช 1548 โรงพยาบาลพะเยา

53 สชภ.1823 นางสาว ผกามาศ ทาทอง กอ.ช 1627 โรงพยาบาลคา่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช



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

รำยช่ือผู้ทีผ่่ำนกำรอบรมต่ออำยุ CDT ของสมำคมนักก ำหนดอำหำรแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่9 ประจ ำปี 2565

54 สชภ.1048 นางสาว พรพิมล นนัทธ์นะวานิช กอ.ช 928 BNH 

55 สชภ.340 นางสาว พรรณนิภา หงษห์ิน กอ.ช 0734 โรงพยาบาลโอเวอรบ์รุค๊

56 สชภ.1038 นางสาว พรรณสริ ี เตชะส าราญ กอ.ช 0892

57 สชภ.1757 นางสาว พชัราภรณ ์คงภกัดี กอ.ช 1572 ภาควิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร คณะ

อตุสาหกรรมเกษตร

58 สชภ.1725 นางสาว พทัรยีา นเุกตุ กอ.ช 1655 โรงพยาบาลเมืองพทัยา

59 สช.550 นาง เพชรดาว ทศันศร กอ.ช 649 โรงพยาบาลสกลนคร

60 สช.943 นางสาว ภทัทิรา ยาค็อบเซน่ กอ.ช 1586 โรงพยาบาล BNH

61 สชภ.1040 นางสาว ภารุจีร ์นาคจุย้ กอ.ช 0900 โรงพยาบาลศิรริาช

62 สช.734 นาย ภาสกร สรุะผดั กอ.ช 954 ส านกัโภชนาการ กรมอนามยั

63 สชภ.1700 ร.ท.หญิง มณฑิรา มาลยั กอ.ช 1700 โรงพยาบาลคา่ยกาวิละ มทบ.33

64 สชภ.1218 นาง มนทกานติ จนัทโรจน์ กอ.ช 1553 โรงพยาบาลหนองฉาง จงัหวดัอทุยัธานี

65 สชภ.1033 นาย มาเรน้ ศิรวิฒันไพบลูย์ กอ.ช 0927 โรงพยาบาลสโุขทยั

66 สช.1076 นางสาว ยธิุตา อรุณินทร์ กอ.ช 1649 โรงพยาบาลสรินิธร ส  านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร

67 สช.1105 นางสาว ยวุา ทุ่งอว่น กอ.ช 1667 โรงพยาบาลต ารวจ

68 สช.724 นางสาว รจนา กอร ์กกุเรยา กอ.ช 0965 โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต

69 สช.1094 นางสาว รชยา รตันการุณย์ กอ.ช 1620 โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ พร.

70 สช.590 นาง รพีพร แกว้ดี กอ.ช 0655 โรงพยาบาลพิษณเุวช
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รำยช่ือผู้ทีผ่่ำนกำรอบรมต่ออำยุ CDT ของสมำคมนักก ำหนดอำหำรแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่9 ประจ ำปี 2565

71 สช.940 นางสาว รงัรอง เชือ้เมืองพาน กอ.ช 1379 Digital health venture Co., Ltd.

72 สชภ.1724 นางสาว รตันาภรณ ์ บญุไพย์ กอ.ช 1657 โรงพยาบาลสริเิวช

73 สชภ.1506 นาง รตันาภรณ ์ชยัมงคล กอ.ช 1395 โรงพยาบาลพะเยาราม

74 สช.1108 นางสาว ฤทยั บรุนิรมัย์ กอ.ช 1544

75 สชภ.731 นางสาว ลลติา ปานแกว้ กอ.ช 0795 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

76 สชภ.1739 นางสาว ลกัษณา  สนัติ อนรุกัษ์ กอ.ช 1618 โรงพยาบาลรามาธิบดี

77 สชภ.1698 นางสาว วรกานต ์พิมเสน กอ.ช 1550 โรงพยาบาลจฬุาภรณ์

78 สชภ.1792 นางสาว วรดี แกว้สขุผอ่ง กอ.ช 1630

79 สชภ.1578 นางสาว วรรณิศา เป๊กเตปิน กอ.ช 1391 โรงพยาบาลเปาโลโชคชยั4 (แผนกโภชนาการฟูด้เฮา้ส)์

80 สช.1034 นางสาว วราภรณ ์ศรบีญุสม กอ.ช 1590 โรงพยาบาลรามาธิบดี

81 สช.638 นางสาว วรษิา ศิรเิวชยนัต์ กอ.ช 885 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

82 สชภ.1723 นางสาว วิจิตรา เวชชศาสตร์ กอ.ช 1661 โรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร

83 สชภ.1427 นาง วิภาดา พรอ้มพนูสขุ กอ.ช 1607 โรงพยาบาลบางละมงุ

84 สชภ.1691 นางสาว วิภาวี เกษรบญุนาค กอ.ช 1562 โรงพยาบาลสามพราน(วดัไรขิ่ง)

85 สช.1029 นางสาว วิรนิรตัน ์ดวงแกว้ กอ.ช 1600 โรงพยาบาลตากสนิ

86 สช.1023 นางสาว วีนา วนัหมดั กอ.ช 1582 โรงพยาบาลพญาไท นวมิทร์

87 สช.1082 นางสาว วีรยา ทรพัยาขจร กอ.ช 1652

88 สชภ.1516 นาย ศรญัญ ูมีแสง กอ.ช 1647 โรงพยาบาลบงึสามคัคี



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

รำยช่ือผู้ทีผ่่ำนกำรอบรมต่ออำยุ CDT ของสมำคมนักก ำหนดอำหำรแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่9 ประจ ำปี 2565

89 สชภ.1044 นางสาว ศรธีนภร จิตสอาดกลุ กอ.ช 0903 บรษัิท นลัลรูี ่เทอราพิวติกส ์จ  ากดั

90 สชภ.1703 นางสาว ศิรกิานต ์นารี กอ.ช 1568 โรงพยาบาลรามาธิบดี

91 สช.552 นางสาว ศิรพิร สแีตงออ่น กอ.ช 0724 บรษัิท FOODHOUSE CATERING SERVICES CO.,LTD

92 สช.1068 นางสาว ศิวพร ชยัมตัิ กอ.ช 1599

93 สช.1060 นางสาว ศภุรดา ไข่แกว้ กอ.ช 1575 Fresenius Kabi (Thailand)

94 สชภ.1664 นางสาว ศภุิสรา งอยปัดพนัธ์ กอ.ช 1576 โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รงัสติ)

95 สชภ.925 นาย สมประสงค ์ยางนอก กอ.ช 0898 สถาบนัทรวงอก

96 สชภ.1051 นาง สรนิทร พฒัอ าพนัธ์ กอ.ช 0929 วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม

97 สชภ.1583 นางสาว สริธีร อมรโภคิน กอ.ช 1424 บรษัิท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน)

98 สชภ.1317 นาย สขุสนัติ์ โมส้ี กอ.ช 1641 โรงพยาบาลหนองบวัล  าภู

99 สชภ.1042 นางสาว สพิุชฌาย ์ปรูณโชติ กอ.ช 0914 โรงพยาบาลศิครนิทร ์กรุงเทพ บางนา

100 สช.710 นางสาว สภุาพร สมหวงั กอ.ช 0950

101 สชภ.918 นางสาว สภุาสนีิ ศิลป์สาคร กอ.ช 0886 โรงพยาบาลพญาไท1

102 สชภ.143 นางสาว สมุณฑา ม่วงศรี กอ.ช 0395 โรงพยาบาลหวัหิน

103 สชภ.683 นางสาว โสภา บตุรมาตา กอ.ช 0618 โรงพยาบาลศิครนิทร ์หาดใหญ่

104 สช.701 นางสาว หฤทยั ใจทา กอ.ช 0921 โรงพยาบาลเทพธารนิทร ์

105 สชภ.1714 นางสาว อนรรฆวรรณ ลขิิต กอ.ช 1563 โรงพยาบาลบางปะกอก9อินเตอรเ์นชั่นแนล

106 สชภ.1676 นาย อนชุา อรญัมาลา กอ.ช 1650 โรงพยาบาลนพรตันร์าชธานี



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

รำยช่ือผู้ทีผ่่ำนกำรอบรมต่ออำยุ CDT ของสมำคมนักก ำหนดอำหำรแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่9 ประจ ำปี 2565

107 สช.1048 นางสาว อภิชญา ษมาวตัร กอ.ช 1564 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย

108 สชภ.1773 นางสาว อภิรดี ศรสีทุธิสมัพนัธ์ กอ.ช 1637 บรษัิท ฟูด้เฮา้ส ์เคเทอรร์ิง่ เซอรว์ิสเซส จ ากดั

109 สชภ.1440 นาง อรกญัญา มะโนราช กอ.ช 1547 โรงพยาบาลหนองววัซอ

110 สช.729 นางสาว อรนนัท ์เสถียรสถิตกลุ กอ.ช 0910 บรษัิท อินเตอรฟ์ารม์า จ  ากดั มหาชน

111 สช.1093 นางสาว อรอนงค ์ภวูงษ์ กอ.ช 1616 โรงพยาบาลนครธน

112 สชภ.019 นาง อรอรรณีย ์ธารประสทิธ์ิ กอ.ช 0186 บรษัิท แอ็กโกรคอมเมิรส์กรุป๊ จ  ากดั

113 สชภ.1742 นางสาว อวสัดา คติฌานงั กอ.ช 1569 ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร

114 สชภ.1589 นางสาว อกัษรวดี ศรสีมทุร กอ.ช 1472 โรงพยาบาลมิชชั่นภเูก็ต

115 สช.542 นาง อจัฉรา เสาวคนธ์ กอ.ช 0388 บรษัิท ฟดูเฮาส ์ รพกทระยอง

116 สช.1071 นาย อญัญรนิทร ์สรุยิะมงคล กอ.ช 1633 โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร/์บรษัิท ฟูด้เฮา้ส ์เคเทอรร์ิง่ 

เซอรว์ิสเซส117 สช.1024 นางสาว อิศรา จงัเจรญิพร กอ.ช 1558 โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น

118 สชภ.1769 นาย ฮานีฟ มดูอ กอ.ช 1589


