
 

หมายเลข  1  
                                 
                                                                                

ชื่อ - นามสกุล         ผศ.ทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร 
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาเอก 
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร    ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (โภชนศาสตร) 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประสบการณการทํางาน        งานวิจัย งานสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการกําหนดอาหาร) 
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ   
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ       ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนักกําหนดอาหาร ใหเปนท่ียอมรับของสหสาขาวิชาชีพ  

      เพ่ือประโยชนของผูปวย  
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ชื่อ - นามสกุล         วาท่ีรอยตรีหญิง รุจิราพร  กลั่นเขตรกิจ 
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาโท 
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร     คหกรรมศาสตรบัณฑิต(อาหารและโภชนาการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
           ประกาศนียบัตรหลักสตูรโภชนบําบัด รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน         นักวิชาการโภชนาการ ชํานาญการ  โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร  ม.ขอนแกน 
ประสบการณการทํางาน        นักโภชนาการ รพ.พญาไท 2  รพ.ประชาเวช  และ รพ.ศรีนครนิทร  คณะแพทยศาสตร                  
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ        มหาวิทยาลัยขอนแกน       
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ       ใหวิชาชีพนักกําหนดอาหารเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป 
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ชื่อ - นามสกุล         นายยุทธนา  พรหมอุน 
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาตร ี
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร    วท.บ.โภชนาการและการจัดการความปลอดภยัในอาหาร  ม.มหาสารคาม                                               
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       นักโภชนาการปฏิบัติการ โรงพยาบาลสตึก จ.บุรรีัมย  
ประสบการณการทํางาน        ปฏิบัติงานเปนนักโภชนาการโรงพยาบาลเอกชน 
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ             
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ สรางความมั่นคงใหกับวิชาชีพนักกําหนดอาหาร ท้ังคาตอบแทน และการบรรจุราชการ                                   

การกําหนดอยูใน 11 สาขาวิชาชีพ   ชวยเหลือและใหคําแนะนําสาํหรบับุคคลตางๆ 
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ชื่อ - นามสกุล        นางสาวอารีญา  บาวแดง 
การศึกษาสูงสุด        ปรญิญาตร ี
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร   วท.บ. คหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                          
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน      นักโภชนาการ บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรริ่งเซอรวิสเซส จํากัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ 
ประสบการณการทํางาน       โภชนากร โรงพยาบาลบางกล่ํา จ.สงขลา 3 ป 
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ                         
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ     อยากใหคนไข เห็นถึงความสาํคัญของอาหารเเละโภชนาการ อยากใหคนไข เขาใจวาอาหารคือยา  

     เพราะอาหารสามารถรักษาโรคได อาหารสามารถบําบัดโรคได    
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ชื่อ - นามสกุล                     นางรพีพร  แกวด ี
การศึกษาสูงสุด               ปริญญาโท 
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร    วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร ม.มหดิล 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน         หัวหนาแผนกโภชนบําบัด รพ.พิษณุเวช จ.พิษณุโลก 
ประสบการณการทํางาน        1 พ.ค.2550 - 1 ธ.ค.2550   โรงพยาบาลเทพธารินทร 
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ               3 ส.ค.2552 - 1 เม.ย.2554  สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
                                                      1 พ.ค.2557 - ปจจุบัน          โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก 
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ       ผลักดันบทบาทหนาท่ีของนักกําหนดอาหารใหเปนท่ีรูจักและยอมรับท้ังในและนอกองคกร                     
                                                   รวมถึงผลักดันการทํามาตรฐานตางๆดานโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล 
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ชื่อ - นามสกุล         นายณัฐฐศรัณฐ  วงศเตชะ 
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาตร ี
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร     วท.บ.โภชนาการและการจัดการความปลอดภยัในอาหาร ม.มหาสารคาม 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       นักโภชนาการชํานาญการ กลุมงานโภชนศาสตร  รพ.แมสอด จ.ตาก 
ประสบการณการทํางาน 2553 - 2562 ตาํแหนง หัวหนางานวิจัยและวิชาการโภชนศาสตร กลุมงานโภชนศาตร                 
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย 
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ “มีความมุงมั่น เพ่ือพัฒนาวิชาชีพนักกําหนดอาหาร ใหเปนท่ียอมรบัในสหสาขาวิชาชีพ                              

สนับสนุนความกาวหนาและ ความมั่นคงของวิชาชีพนักกําหนดอาหาร อยางยุติธรรม เสมอภาค         
และเทาเทียม”                                                               
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ชื่อ - นามสกุล                     นางกุลวดี  บุณยทรัพยากร 
การศึกษาสูงสุด               ปริญญาโท 
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร     ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร (โภชนบําบัด)  ม.มหิดล 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน         ท่ีปรึกษาดานโภชนาการ โรงพยาบาลเดอะซีเนียร  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   
ประสบการณการทํางาน        อดีตหัวหนาฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย  
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ               
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ        ผลักดันวิชาชีพ สาขาการกําหนดอาหาร ใหทัดเทียมกับสหสาขาวิชาชีพ   
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ชื่อ - นามสกุล                     นางสาวทัชชภร  มนัสกิจสําราญ 
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาโท 
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร) ม.มหิดล 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน         นักวิชาการโภชนาการ ฝายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี 
ประสบการณการทํางาน        ประเมินภาวะโภชนาการ และใหโภชนบําบัดโภชนศึกษาแกผูปวยในและผูปวยนอก เปนวิทยากรให      
เกี่ยวของกับวิชาชีพ        ความรูดานโภชนบําบัดแกเจาหนาท่ี/ผูท่ีสนใจ/นักศึกษาแพทย/แพทยท่ีสนใจ ท้ัง onsite และ                   
                                                      online และทํางานวิจยัรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ สนับสนุนวิชาชีพกําหนดอาหาร ไดทํางานและงานวิจัยรวมกับสหสาขาวิชาชีพ  โดยการสรางมาตรฐาน      

งานวิจัยดานโภชนาการใหเปนท่ียอมรับ  และจะนําความรู  ประสบการณการทํางาน 10 ปท่ีผานมา          
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสดุตอผูรวมวิชาชีพ       
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ชื่อ - นามสกุล         นางสาวยศพร  พลายโถ 
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาเอก 
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร    วท.บ. สาธารณสุขศาสตร สาขาอาหารและโภชนาการ ม.มหิดล 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       ประธานหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาการกําหนดอาหารและการประกอบอาหาร  ม.สวนดสุิต  
ประสบการณการทํางาน        สอนรายวิชาดานการกําหนดอาหาร เชน โภชนาการมนุษย โภชนบําบัด                                              
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ        การประเมินภาวะโภชนาการ  ระเบียบวิธีวิจัยทางการกําหนดอาหาร เปนตน 
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ บูรณาการการเรียนการสอนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูไปประกอบอาชีพได              

และใหคําแนะนําดานโภชนบําบัดและการรับประทานอาหารอยางเหมาะสมในแตละวัยแกผูท่ีสนใจ 
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ชื่อ - นามสกุล         นางสาวสมศรี  เตชะวรกุล 
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาตร ี
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร    วท.บ.(คหกรรมศาสตร) ม.เกษตรศาสตร 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       เกษียณ           
ประสบการณการทํางาน        senior dietitian specialist โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  มากกวา 30 ป 
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ         
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ       สนับสนุนใหวิชาชีพการกําหนดอาหารเปนท่ีรูจัก ยอมรับ และทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ                           

      ท้ังใน และตางประเทศ           
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ชื่อ - นามสกุล         นายวัชภูมิ  ทองใบ                                                                                       
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาตร ี
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร    วท.บ. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  ม.เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน(วิทยาเขตกาฬสินธุ) 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       นักโภชนาการชํานาญการ หวัหนากลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลศูนยราชบุร ี
ประสบการณการทํางาน        นักโภชนาการ รพช.คํามวง (รพช. 30 เตียง ) จังหวัดกาฬสินธุ  1 ต.ค. 2552 - 18 ธ.ค. 2559  
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ        นักโภชนาการปฏิบัติการ รพศ.ราชบุรี (รพศ. 855 เตยีง) 19 ธ.ค. 2559 - ปจจุบัน       
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ       รวมพัฒนาวิชาชีพนักกําหนดอาหาร ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในสถานบริการทุกระดับ รพช. รพท. รพศ      
                     ท้ังภาครัฐและเอกชน           
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ชื่อ - นามสกุล         นายดิษยชัย  ไพรรุงเรือง                                                                                      
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาตร ี
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร    วท.บ.สาขาโภชนาการและการกําหนดอาหาร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       ผูรวมกอตั้งและนักกําหนดอาหารประจํา บริษัท อีทเวลลคอนเซปต จํากัด 
ประสบการณการทํางาน        พ.ศ. 2561 - 2563 นักกําหนดอาหารคลินิก โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนช่ันแนล                      
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ                       พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน วิทยากรดานอาหารและโภชนาการในโครงการสงเสริมสุขภาพท้ังภาครัฐ              
                                                   และเอกชน  
               พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน  แพลตฟอรมดูแลสุขภาพของพนักงานในองคกรแบบองครวม 3 อ. อาหาร     
                                                      ออกกําลังกาย และ อารมณ 
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ       ยกระดับมาตฐานวิชาชีพนักกําหนดอาหารในประเทศไทยใหเทียบเทาระดับสากล 

พัฒนาคุณภาพนักกําหนดอาหารในระบบภาครัฐและเอกชน และสงเสรมิการใชเทคโนโลยี                     
เพ่ือชวยใหการกําหนดอาหารมีประสิทธิภาพดยีิ่งข้ึน 
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ชื่อ - นามสกุล         นางกุหลาบ  แสงจงเจริญ 
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาตร ี
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร    ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาโภชนาการชุมชน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
          ประกาศนียบัตรโภชนบําบัด คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       ขาราชการบํานาญ  และกรรมการสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 
ประสบการณการทํางาน        งานโภชนศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี  41 ป (ตําแหนงกอนเกษียณคือหัวหนากลุมงานโภชนศาสตร)  
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ        อาจารยพิเศษ  ภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ       สนับสนุนใหนักกําหนดอาหาร มีความกาวหนาในวิชาชีพ  
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ชื่อ - นามสกุล         นางสาวอนุสรณ  สนิทชน 
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาโท 
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร    สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนศาสตรเพ่ือสขุภาพ  ม.ขอนแกน 

      หลักสูตรเฉพาะทางโภชนบําบัดในโรงพยาบาลและการบริหาร  ม.มหิดล 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       ขาราชการบํานาญ  และกรรมการสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย 
ประสบการณการทํางาน        คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ        คณะทํางานจัดกรอบอัตรากําลังสายงานโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข  
                                                   ผูทรงคณุวุฒิพิจารณาผลงานตาํแหนงชํานาญการพิเศษ สายงานนักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข ป 64       
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ       สนับสนุนการขับเคลื่อนงานโภชนาการดวยนวัตกรรม (value Based Innovation) ภายใตนโยบาย                 
                                                   ประเทศไทย 4.0 
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ชื่อ - นามสกุล         นางสาวภัคจิรา  เบญญาปญญา 
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาตร ี
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร    คหกรรมศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ              
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       หัวหนางานโภชนาการ คณะแพทยศาสตร รพ.สงขลานครินทร 
ประสบการณการทํางาน        บริหารจดัการอาหารในโรงพยาบาล                                                                                 
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ            
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ       ผลกัดันวิชาชีพ ใชศักยภาพในการบูรณาการ เขาไปมีสวนรวม เพ่ือการสงเสริมการทํางานดานโภชนาการ  
                                                     การปองกัน สนับสนุน ในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
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ชื่อ - นามสกุล         นางสาวธัญวรินทร  ตั้งเสริมวงศ 
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาโท 
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร     วท.ม.โภชนศาสตร คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       นักวิชาการโภชนาการ  หัวหนาฝายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบด ี
ประสบการณการทํางาน        งานโภชนบําบัดและโภชนศึกษา ฝายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี 36 ป 
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ    
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ       ประสานงาน สานตอและผลักดันใหวิชาชีพนักกําหนดอาหารมีการเติบโตและกาวหนาไปอยางตอเน่ือง 
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ชื่อ - นามสกุล         นางศรีสมาน อินสุวรรณ                                                                                
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาตร ี
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร    ปริญญาตรี คณะคหกรรมศาสตร สาขาโภชนาการชุมชน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี                                               
ประสบการณการทํางาน        คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ        คณะทํางานจัดกรอบอัตรากําลังสายงานโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข  
                                                   ผูทรงคณุวุฒิพิจารณาผลงานตาํแหนงชํานาญการพิเศษ สายงานนักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข ป 64       
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ       พัฒนาบริการ วิชาการ และบุคลากรดานการกําหนดอาหารสูความเปนเลิศ และพัฒนาระบบ   
                                                      การบริการโภชนบําบัดอยางครบวงจร และพัฒนาระบบโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร 

                                                      ในเครือขายบริการสุขภาพ เพ่ือใหผูปวยเขาถึงบริการ 
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ชื่อ - นามสกุล         นายพิสุทธิสรร  กาคํา 
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาตร ี
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร     วท.บ.โภชนาการและโภชนบําบัด ม.พะเยา 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       นักกําหนดอาหาร  โรงพยาบาลพิษณุเวช 
ประสบการณการทํางาน        นักกําหนดอาหารในรพ.มาแลว 4 ป ซึ่งมีสวนรวม ดานการตลาดของ รพ. ดานคลินิก 
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ        ดานการบรหิารจดัการอาหารผูปวยในรพ. และดานงานคณุภาพ 
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ       สรางความเช่ือมั่นใหกับเพ่ือนรวมวิชาชีพสาขาอ่ืนๆและประชาชนท่ัวไป เพ่ือนําไปสูความเทาเทียม     
                                                         ทางดานการปฏิบัติหนาท่ีท้ังในและนอกโรงพยาบาล  สวัสดิการและความมั่นคงในวิชาชีพ                   
                                                         ตรวจสอบ แกไข สถานการณหรือเหตุการณตางๆอันไมพึงประสงค เก่ียวกับวิชาชีพ 
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ชื่อ - นามสกุล         นายชัยวุฒิ  เช้ือคมตา                                                                                       
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาตร ี
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร    วท.บ โภชนาการและโภชนบําบัด ม.พะเยา                                                                      
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       นักโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจติร 
ประสบการณการทํางาน        ปจจุบันปฏิบัติหนาท่ีเปนนักโภชนาการ  
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ                                                    
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ       พัฒนาวิชาชีพการกําหนดอาการใหเปนท่ีรูจัก ผลักดันและสรางความเช่ือมั่นทางดานวิชาชีพ         
                                                     ใหมีบทบาท และความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
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ชื่อ - นามสกุล         นางสาวปวีณา  วงศอัยรา 
การศึกษาสูงสุด         ปริญญาโท 
ประวัติการศึกษาดานการกําหนดอาหาร    วท.บ.โภชนาการและการกําหนดอาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2 
ตําแหนงและท่ีทํางานปจจุบัน       ประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัตกิาร  บริษัท อีทเวลลคอนเซปต จาํกัด  
ประสบการณการทํางาน        เจาหนาท่ีโภชนาการ บริษัท เนสเลท (ไทย) จํากัด ตั้งแต ม.ิย.– ต.ค. 55 
ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ        นักโภชนาการ บริษัท อารเอฟเอส จํากัด ประจํา รพ.รามาธิบด ีตั้งแต พ.ย.55– ต.ค.56 
          นักกําหนดอาหารวิชาชีพ รพ.พญาไท 2  ตั้งแต พ.ย.56 – พ.ค.59 
                                           หัวหนาหนวยผลตินํ้าดืม่ โรงพยาบาลพญาไท 2 ตั้งแต ม.ิย 59 – 60 

      วิทยากรและนักกําหนดอาหารใหกับกิจกรรมของ เครือขายคนไทยไรพุง ตั้งแตป 59 - ปจจุบัน      
ความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาวิชาชีพ       ทําใหวิชาชีพนักกําหนดอาหาร ไดรับการพัฒนาความรูใหเทียบเทากับกับระดับสากล   
                                                      โดยใชเทคโนโลยเีขามาชวยใหผูรับบริการไดรับการดูแลรักษาดานโภชนบําบัดอยางมีประสิทธิภาพ       

                                                       

 

 

 

 


