
แจ้งผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาการก าหนดอาหารตามมาตรา 13 วรรคสอง  
แต่เอกสารประกอบการยื่นค าขอยังไม่ครบถ้วน 

ตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพเรื่อง การรับสมัครเพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร (กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสองแห่งพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้ประกาศรับสมัครเพ่ือ 
ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร นั้น 

ในการนี้ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครฯ ที่ เอกสาร
ประกอบการรับสมัครยังไม่ครบถ้วน ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้  

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ส่งเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วนมายังกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการประกอบโรคศิลปะ ชั้น 5 กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 วงเล็บมุมซองว่า เอกสารเพ่ิมเติมสาขา
การก าหนดอาหาร ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 หากไม่ส่งเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดอาจมีผลต่อการพิจารณาการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ 
โทร. 0 2193 7079 (ในวันและเวลาราชการ) 

  



รายชื่อและเอกสารประกอบการรับสมัครที่ยังไม่ครบถ้วน 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล เอกสารที่ยังไม่ครบถ้วน 
1 นาง   พยอม ศุกรวรรณ ส าเนาใบปริญญาบัตร 
2 นาง  อุทุมพร  อ่อนอิน รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป 
3 นาง  วันทนีย์  เกรียงสินยศ แบบค าขอกนอ.1 
4 นาง   พรรณทิพย์ภา จิตติธรรมวัฒน์ ส าเนาใบปริญญาบัตร 
5 นางสาว   อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท ์ ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
6 นางสาว   ศศิลิตา ประภาพร ส าเนาใบปริญญาบัตร 
7 นางสาว  สุขุมา  สุขุมนัย หนังสือรับรองการท างาน 
8 นางสาว  สุธาสิน ี แก้วสว่าง ส าเนาใบปริญญาบัตร 
9 นาง  ลัดดาวัลย์  ข างาม ส าเนาใบปริญญาบัตร 
10 นางสาว   สวรินทร์ นันปินตา ส าเนาใบปริญญาบัตร 
11 นางสาว   อังคณา ปินตาเทพ ส าเนาใบปริญญาบัตร 
12 นางสาว   นันทวรรณ สายสวัสดิ ์ ส าเนาใบปริญญาบัตร 
13 นาย พิเชษฐ  วรรธนปรีดากุล ส าเนาใบปริญญาบัตร 
14 นางสาว   สุกัญญา ธรรมกันหา ส าเนาใบปริญญาบัตร 
15 นางสาว   ณัฐพร ซาไก หนังสือรับรองการท างาน 
16 นางสาว  ชฎากาญจน์  มานะเจริญลาภ หนังสือรับรองการท างาน 
17 นางสาว   วิลาวัลย ์ อยู่ใจดี ส าเนาใบปริญญาบัตร, หนังสือรับรองการท างาน 
18 นางสาว  รัตมณี  พิเชษฐนาวิน หนังสือรับรองการท างาน 
19 นางสาว  ธนาภรณ์  ระโพธิ์ หนังสือรับรองการท างาน 
20 นางสาว  นภเกตน์  สายสมบัติ หนังสือรับรองการท างาน 
21 นางสาว   จิราภา อัครประถมพงศ์ หนังสือรับรองการท างาน 
22 นางสาว  มาลัย  เจ๊กสีหา ส าเนาใบปริญญาบัตร 
23 นาง  มลฤดี  มะเสนัย ส าเนาใบปริญญาบัตร 
24 นาง   เรียวพลอย กาดพร้อม ส าเนาใบปริญญาบัตร 
25 นางสาว   สุพรรษา ญานะพันธ์ หนังสือรับรองการท างาน 
26 นางสาว   อภิญญา เจริญนนท์ หนังสือรับรองการท างาน 
27 นางสาว   มะลิ สายน้ าเย็น ส าเนาใบปริญญาบัตร, หนังสือรับรองการท างาน 
28 นางสาว  ขวัญฤทัย  นุ่มอ่อน หนังสือรับรองการท างาน 
29 นางสาว  พรพิศ  เรืองขจร ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
30 นาย   ป.กาญจน์ ชิตเจริญ หนังสือรับรองการท างานไม่ประทับตรา 
31 นาย   พิเชฎษ์ ประเสริฐพงษ์ เปลี่ยนหนังสือรับรองการท างาน 
32 นางสาว   กนิน ธีระตันติกานนท์ หนังสือรับรองการท างาน 
33 นางสาว   มาริษา ชานุชิตร เปลี่ยนหนังสือรับรองการท างาน 
34 นางสาว   ศรีสุดา วงศ์ประทุม ส าเนาใบปริญญาบัตร 



ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล เอกสารที่ยังไม่ครบถ้วน 
35 นาง  ภคพร  วัฒนาทรัพย์เจริญ เปลี่ยนหนังสือรับรองการท างาน 
36 นาย   วราวุธ มาตย์นอก ส าเนาใบปริญญาบัตร, หนังสือรับรองการท างาน 
37 นางสาว   กานดาวสี มาลีวงษ์ ส าเนาใบปริญญาบัตร 
38 นางสาว   เบญจพร กุศลปฏิการ หนังสือรับรองการท างาน 
39 นางสาว   มาริษา มีดา ส าเนาใบปริญญาบัตร 

40 นางสาว  ปัณณพร  จันทรักษ์ 
รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป, ส าเนาใบปริญญาบัตร, 

หนังสือรับรองการท างาน 
41 นาง  เกศนีย์  สุขเกษม รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป, ส าเนาใบปริญญาบัตร 
42 นาย   รุ่งฉัตร อ านวย หนังสือรับรองการท างานไม่ประทับตรา 
43 นางสาว  ฐิติชญา  สังสัมฤทธิ์ ส าเนาใบปริญญาบัตร 
44 นางสาว   ทิวาภรณ์ ทองแข็ง รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป 
45 นางสาว   รูไวดา หะยีเจ๊ะมิง ส าเนาใบปริญญาบัตร 
46 นางสาว  จุฑาลักษณ์  ปัญญาเหล็ก ส าเนาใบปริญญาบัตร, หนังสือรับรองการท างาน 
47 นาง  ดวงรัตน์  ทองอ่วม หนังสือรับรองการท างานไม่ประทับตรา 
48 นางสาว  ทิพวัลย์  จันหนองหว้า หนังสือรับรองการท างานไม่ประทับตรา 
49 นาย  ณัฐวสันต์  เจตะวัน หนังสือรับรองการท างานไม่ประทับตรา 
50 นางสาว  พรนิภา  ยินดีชาติ ส าเนาใบปริญญาบัตร 
51 นาง  สุรีรัตน์  คงเมือง หนังสือรับรองการท างานไม่ประทับตรา 
52 นาง  จันทิมา  เที่ยวทั่ว ส าเนาใบปริญญาบัตร 
53 นาง   ดุษณี อิสระไพโรจน์ หนังสือรับรองการท างาน 
54 นาง  เรวดี  รู้ยาม ส าเนาใบปริญญาบัตร 
55 นางสาว  นภาพร  ธนชิตชัยกุล หนังสือรับรองการท างาน 
56 นาง  นันท์นภัส  จันทร์ชุ่ม ส าเนาใบปริญญาบัตร 
57 นางสาว  ธมลวรรณ  พิมพ์ทอง หนังสือรับรองการท างานไม่ประทับตรา 
58 นางสาว  วริศรา  วิชา หนังสือรับรองการท างานไม่ประทับตรา 
59 นางสาว  วนิดา  แสงชาติ ส าเนาใบปริญญาบัตร 
60 นางสาว  ไอริณ  บู่น้อย ไม่เซ็นชื่อลงในแบบค าขอ กนอ.1 
61 นางสาว  รักษ์สุดา  ขันธพัฒน์ ส าเนาใบปริญญาบัตร 
62 นาย  ฑิฆัมพร  ลายทอง รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป 
63 นางสาว  ณภาภัช  คัจฉานุช หนังสือรับรองการท างานไม่ประทับตรา 
64 นางสาว  สุทัศนีย์  วิริยอนันต์เสรี เปลี่ยนหนังสือรับรองการท างาน 
65 นางสาว   ณัฐพร วงค์วัฒนะ หนังสือรับรองการท างาน 
66 นางสาว  มนัสนันท์  ประธีปวัฒน์ เปลี่ยนหนังสือรับรองการท างาน 
67 นางสาว  ปิยรัตน์  โอฬาร์พฤกษ์ หนังสือรับรองการท างาน 
68 นางสาว   ศิริภาภรณ์ ม่วงโมทย ์ หนังสือรับรองการท างานไม่ประทับตรา 
69 นางสาว   กาญจนา มีชะนะ หนังสือรับรองการท างานไม่ประทับตรา 



ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล เอกสารที่ยังไม่ครบถ้วน 
70 นางสาว  ศิวพร  ชัยมัติ หนังสือรับรองการท างาน 
71 นางสาว  จันทร์จิรา  โพธิ์สัตย์ รูปถา่ย 1 นิ้ว 3 รูป 
72 นางสาว  กฤติยา  ปัญญาใสย เปลี่ยนหนังสือรับรองการท างาน 
73 นาง  ปวีนา  อินทสุวรรณโณ ส าเนาใบปริญญาบัตร 
74 

นาง  ภณิตา  อร่ามรุ่งอรุณ 
ส าเนาใบปริญญาบัตร, หนังสือรับรองการท างาน 

ไม่ประทับตรา 
75 นาง   ชุติภา ศรีปัญญา ไม่เซ็นชื่อลงในแบบค าขอ กนอ.1 
76 นางสาว  สุรีพร  สว่างชาติ รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป 
77 นางสาว  ปภัสสร  อ่ิมโพธิ์ ส าเนาใบปริญญาบัตร 
78 นางสาว  สุธิดา  พงษ์ประชา ส าเนาใบปริญญาบัตร 
79 นางสาว  กุลธิดา  ศิริจรูญวงศ์ รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป 
80 นางสาว อภิญญา เกตุวงศ์ ไดร้ับเอกสารเฉพาะหนังสือรับรองการท างาน 

 

 

หมายเหตุ : ส าเนาปริญญาบัตร คือส าเนาจากใบปริญญาที่ได้รับจากวันพระราชทานปริญญาบัตร หากเป็น 
               ใบรับรองคุณวุฒิต้องใช้ ฉบับจริง เท่านั้น 

    


