
ผูเ้ขา้อบรม ผูส้ าเร็จหลกัสตูร

เจา้หนา้ที ่สสจ. 57 จังหวัด     98     คน     91     คน

เจา้หนา้ที ่อย. 4   กลุม่งาน ของส านักอาหาร     65     คน     64     คน

ผูต้รวจสอบภาคเอกชน 8   บรษัิท     19     คน     19     คน

รวมจ านวนผูเ้ขา้อบรมทัง้ 2 รุน่    182     คน    174     คน

ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคเหนอื

 ฉะเชงิเทรา  กระบี่  กาฬสนิธุ์  ก าแพงเพชร

สริพัินธ ์จติตางกรู กลุญสิา สขุจันทร์ ชวศิา คงเจรญิ ปวรนิทร ์สุม่มาตย์

 ชลบรุี เรณู เผา่วณชิ  ขอนแกน่  น่าน

ศริประภา อทัุย  ชมุพร เกษราภรณ์ ปกริณะ ศศลิักษณ์ ปิยะสวุรรณ์

 ชัยนาท เสกสนั ทองแดง วรียา ถาอปุชติ วนดิา  ศรชัย

ชรัณ ประยรูเสถยีร จรีวรรณ ลมิป์ธนกลุชัย  นครพนม  พะเยา

ดารัตน ์ออ่นปาน  ตรัง ชาญชัย ศรัทธาพันธ์ สภุาภรณ์ ใจบญุลอื

 นครนายก ธรัิตว ์พาพล  นครราชสมีา อภนัินท ์วันโน

สธุดิา ปังพนูทรัพย์ บญุสนิ ตรรัีตนไพบลูย์ พสิทิธิ ์คงศักดต์ระกลู  พจิติร

สรนิรัตน ์กลิน่หวล  นครศรธีรรมราช  มหาสารคาม สธุาทพิย ์จลุบตุร

 นครปฐม กรกช เขยีนวารี รัฐวด ีโคตรนรนิธร์  พษิณุโลก

พจนา แกว้ทนิกร ธารนิ ีแกว้กระจก  มกุดาหาร สรุเดช ดา่นชลวจิติร

เพ็ญนภา กาญจนามั่งศักดิ์  นราธวิาส ดนัยา ชนะชัยวบิลูวัฒน ์ อปุถัมภ ์พลูหน่าย

 นนทบรุี รสนา หะบาแย  ศรสีะเกษ  เพชรบรูณ์

ณรงคเ์ดช นนทเบญจวรรณ  ปัตตานี หนึง่หทัย นาคสีงัข์ นภิาพร พลูศรี

 ปทมุธานี นรดิา สขุเทพ  สกลนคร รชยา กนัตโ์ฉม

พชิญากานต ์ยะพงศ์ ปัญญทปี เยีย่งพฤกษาวัลย ์ ฐกฤต จติจักร  ล าพนู

ธัญญพ์ชิชา ศักดิภ์ริมย์  ภเูก็ต  หนองคาย นลนิา ศรสีขุ

 ประจวบครีขีนัธ์ ดวงใจ ผะสารพันธ์ สริชิัย ข าสมบัติ สาธติ เจรญิพงษ์

จฑุาทพิย ์พลูสขุ ดารกิา รัตนซอ้น  หนองบัวล าภู  ล าปาง

ผูเ้ขา้อบรม LACF รุน่ 1 และ 2

รายชือ่ผูส้อบผา่นและส าเร็จหลกัสตูรผูต้รวจสอบสถานทีผ่ลติอาหารในภาชนะบรรจทุ ีปิ่ดสนทิ

ชนดิทีเ่ป็นกรดต า่ (LACF) และชนดิทีป่รบักรด (AF) 
รุน่ที1่ วนัที ่5-9 สงิหาคม 2556 และ รุน่ที ่2 วนัที ่19-23 สงิหาคม 2556

เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุจงัหวดั



แสนพร ศรยีารันย  ระนอง พัชราวรนิทร ์วรวิงค์ เบญจพร แลสนักลาง

 ปราจนีบรุี จฑุามณี ณ นคร  อดุรธานี พงศน์รนิทร ์สภุาพันธ์

อทิธธิร สงิหวัฒนะ อารยา สอ่งศรี กนกพร จันทศร ี  อตุรดติถ์

นัฐพงษ์ ขนัธรักษ์  สงขลา รตยิา อนิทเกษ เกศน ีค ามี

 ระยอง รัตนา นวลทอง  อบุลราชธานี อมัไพวรรณ ศลิป์สวุรรณ์

สธุรีา ดาวแดน อจัฉรยีา ฟองศรี ณัฏฐณชิา แสนทวสีขุ  เชยีงราย

 ราชบรุี  สตลู นภิารัตน ์แสงกลุ เบญจวรรณ คสูวุรรณ์

วรลักษณ์ อนันตกลู กรฑีาพล นฤภัย  อ านาจเจรญิ

กนกพร มณีมาส สขุมาลย ์พัฒนศริิ ทนิกร แสงสวัสดิ์

 ลพบรุี  สรุาษฎรธ์านี อญัชลนิทร ์พรสนิธเุศรษฐ

ศรสีภัุค นันทา ชลธชิา กติตชิานันท์

สทุธดิา โตะ๊ทอง อสิรา จันทรอ์ทัุย

 สระบรุี

วารณีุ ชลวหิารพันธ์

สจุติราภรณ์ เฟ่ืองประชากร

 สงิหบ์รุี

นัยนา ธรรมกรณ์

วทิยา พวงนลิ

 สมทุรปราการ

เทพสนุ ีพระประเสรฐิ

 สมทุรสงคราม

ปรยีานุช รัตนพงศ์

เรวัต ฤกษ์มงคลกลุ

 สมทุรสาคร

ศกุรอ์รณุ ภารา

อารยิา  บญุจันทร์

อรณุศร ีบญุมาศริิ

ศลีนติย ์พึง่เจษฎา

 สพุรรณบรุี

สถติพงศ ์อรรถโีภค

 อยธุยา

เมธ ีพันธุเ์ทยีน

ฐานวด ีบญุพันธุ์

 อา่งทอง



กาญจนา นวลชืน่

สชุลีา ส านักนี้

กลุม่ก ากบัดแูลกอ่นออกสูต่ลาด กลุม่ก ากบัดแูลหลงัออกสูต่ลาด กลุม่พฒันาระบบ กลุม่ก าหนดมาตรฐาน

กญัญาพัชร ชาญนคร ณัฏฐจ์รัิชยา อตุราภรณ์ กนกวรรณ จติตพ์งษ์ เจรญิรัตน ์เจรญิกจิ

กลุกนัยา ชแูกว้ นันทนา สวุรรณเพชร กลางกมล จันทราสทุธิ์ ชฎามาศ พรหมค า

จณิหจ์ฑุา จันทรน์วล ปฐมพร เชา้เจรญิ กงัสดาล สงิหส์งู โชตนิภา เหลา่ไพบลูย์

ชาลนิ ีศรนีิม่นวล พรพมิล เลศิพาณชิ ครองขวัญ โยอนิชัย ธันยช์นก ทองตัน

ชตุมิา สมบัตมิาก อทติา ชนะสทิธิ์ งามศริขวัญ เพิม่ศรี ปวณ์ีดา ศรพีนารัตนกลุ

ณชิภัทร ภัทรชัยสกลุ จไุรรัตน ์ถนอมกจิ ภัทร ีแกว้มณี

นชินันท ์ธรรมวัฒน์ ชนกิานต ์พรหมสงิหกลุ วรรณภา ศรธีัญรัตน์

ปวณีา ภูเ่จรญิ ณัฐกานต ์ล ้าเลศิ ศลนิา แสงทอง

พัชรวด ีกงัวาลไกล ณชิมน เรอืงอดุม หนี่งนุช แมน้มนิทร์

พัชราภรณ์ ธ ารงกจิเจรญิ พนดิา โพธิบ์ตุรดี อรสิรา รอดมุย้

ภัทรา บญุทารกิ พรทพิย ์มหาแกว้ เอกชัย ศภุประวัต ิ

มยรุ ีพรพรมใบ พรผกา โทนุสนิ

รัชตา พงศร์จุกิร พรรณกิาร ์วไิลภักดี

รัชพร สขุโต พทิยาภรณ์ ตันตยิากร

รุง่ทพิย ์กิง่สวุรรณ พมิพช์นก ดษิบรรจง

วงศล์ดาภรณ์ อศัวมหากลุ มนสวุรี ์ไพช านาญ

วรรณวสิา ฮบัหลี วรดา อ า่บญุ

ศภุกร แวว่สอน วานัส มาระไชย

ศภุวรรณ ศขุะวณชิย์ ศกลวรรณ จงสงวนดี

สมหญงิ กลุเมธนิี สจุติรา บญุเป็ง

สาธนิ ีเสน่หนุ์ช สนุสิา แสงสขุ

สรุปาน ีบรุานนท์ สปุรยีา จันทรเ์วชศลิป์

อารยีา กโูน อมรพันธ ์ลกูอนิทร์

เอกกมล ณ น่าน อญัชลุ ีทมุแสน

บรษิทั ควิเอไอซ ี(ประเทศไทย)

 จ ากดั
บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั

บรษิทั บโูร เวอรทิสั เซอทิ

ฟิเคช ัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั

บรษิทั หอ้งปฏบิตักิารกลาง 

(ประเทศไทย) จ ากดั

กษมา โคตรพงษ์ ธนวฒุ ิอุน่จติติ วฒุสิร รักเรอืงเดช ฉัตรแกว้ ชว่ยเกดิ

เจา้หนา้ทีส่ านกัอาหาร 

หนว่ยตรวจสอบภาคเอกชน



สเุมธ รุง่ทวสีขุ นันทพร บญุเนาว์

น ้าทพิย ์หนูเซง่

ผกาธปิ วัชรโกมลพันธ์

บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) 

จ ากดั
สมาคมผูผ้ลติอาหารส าเร็จรปู สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

ชลณัฏ ชืน่วงศา ชนกานต ์กาญจนกลุ วันชัย จริพฤกษ์ภญิโญ กอบกลุ มโนตัง้วรพันธุ์

รัชดาภรณ์ จนีบญุ ศศวิมิล อานมณี นรเีทพ เกษแดงสกลวฒุิ

ศริศิรา อรณุค าแกว้ สริสิขุ สริพัินธุ์

อนุสรณ์ เป่ียมปรชีา

อลศิรา ตลงึผล


