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ประกาศรายช่ือผูเขารับการอบรม 

หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุนท่ี 51 ประจําป 2565 

         ตามที่ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเปดรับสมัคร

คัดเลือกบุคคล เขารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุนที่ 51 ประจําป 2565 ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม – 20 

กันยายน 2565 นั้น 

          บัดนี้ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแลว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผูเขารับการ

อบรมในหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุนที่ 51 ประจําป 2565 ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล สังกัด 

1 นายแพทยกนกพจน จันทรภิวัฒน โรงพยาบาลราชวิถี 

2 นายแพทยกิรดนัย อัศวกุล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

3 นายคมสัน โสตางกูร โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ 

4 นายแพทยจตุพงษ จนัทรทอง โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

5 นาวาอากาศเอกหญิง จิตรา สุขพานิช โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) 

6 แพทยหญิงจุฑาสินี สัมมานันท โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 

7 แพทยหญิงชนกานต อลิสานันท โรงพยาบาลราชพิพัฒน 

8 นายแพทยชัดศุภา ศิริรัชฏะ โรงพยาบาลสงฆ 

9 รองศาสตราจารย นายแพทยชัยยศ คงคติธรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

10 นายแพทยชินวัฒน ศรีใส โรงพยาบาลรอยเอ็ด  

11 แพทยหญิงชูหงส มหรรทัศนพงศ โรงพยาบาลสุรินทร 

12 แพทยหญิงฐิติวรรณ ลมด ี โรงพยาบาลชลบุรี  

13 นายแพทยณัฐกุล แยมประเสริฐ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

14 นายแพทยณัฐธร ดาราพงศสถาพร โรงพยาบาลนาน  

15 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยณัฐพล สันตระกูล คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

16 นายแพทยณัฐวุธ ศาสตรวาหา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

17 วาท่ีรอยตรี ดนัย ซอเฮง สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน ี

18 ทันตแพทยหญิง ดลฤดี ชุมภูรัตน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

19 นายทศพงษ พัฒนกุลเกียรติ ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล สังกัด 

20 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงทานตะวัน อวิรุทธวรกุล สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร 

21 พันตํารวจเอกหญิง ธนาวรรณ มาเซโด โรงพยาบาลตํารวจ 

22 นายแพทยธีรภพ ไวประดับ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล 

23 พันเอก รองศาสตราจารย นครินทร ศันสนยุทธ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร 

24 นางนงนุช ทากัณหา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

25 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยนรุตม เรือนอนุกูล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

26 นายแพทยนล จันทนภาพ ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

28 แพทยหญิงนิษฐา เอ้ืออารีมิตร โรงพยาบาลเอกชัย 

29 นายแพทยปตุลา เลาศิริมงคล โรงพยาบาลฮิวแมนทัช 

30 นายพรเทพ โพธิ์ทองงาม โรงพยาบาลเพชรบรูณ 

31 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงพรรณวิไล ตังกุลพานิชย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

32 นายพรศักดิ์ เจียมสวางพร บีอีคิว กรุป 

33 นายแพทยพิชญานนท งามเฉลียว คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

34 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยภัทรพงศ กมลาภรณ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

35 แพทยหญิงรัชดา เกษมทรัพย สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน ี

36 นายแพทยรัฐระวี พัฒนรัตนโมี โรงพยาบาลขอนแกน  

37 นางสาวรัตนา จุลสวัสดิ ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

38 แพทยหญิงวรินญา ศรีสุดดี โรงพยาบาลแกลง 

39 นายแพทยวันชัย ลาพน โรงพยาบาลบางปะกอก 3 

40 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิทย วิเศษสินธุ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

41 รองศาสตราจารย นายแพทยวศิาล วรสุวรรณรักษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

42 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงวีรวรรณ โชคทวีศักดิ ์ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

43 นายแพทยศุภกร พิทักษการกุล สถาบันมะเร็งแหงชาติ  

44 อาจารย นายแพทยสรรญชัย สมบัติไหมไทย โรงพยาบาลสุทธาเวช  

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

45 พันเอกหญิง สุดาทิพ ศิริชนะ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา 

46 แพทยหญิงสุภาวดี นวลออน โรงพยาบาลมหาสารคาม 

47 นายแพทยสุรพงษ วรสุวรรณรักษ โรงพยาบาลหัวเฉียว 

48 แพทยหญิงเสาวณีย เกิดดอนแฝก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 
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ลําดับ ช่ือ – นามสกุล สังกัด 

49 พันเอก โสรัตน สมุทวานิช โรงพยาบาลคายเทพสตรีศรีสุนทร 

50 พันเอก อรรถวุฒิ จันทรศุภฤกษ โรงพยาบาลคายวชิราวุธ 

51 แพทยหญิงอรวรรณ นิมิตรวงศสกุล โรงพยาบาลหนองบัวลําภู 

52 พันเอกหญิง อัจฉรา สุขมาก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา 

53 แพทยหญิงอันธิกา แจคเกอลีน ไคลน โรงพยาบาลกรุงเทพ สํานักงานใหญ 

54 รองศาสตราจารย นายแพทยอํานาจ กิจควรดี โรงพยาบาลศรีนครินทร 

55 นายโอภาส คําวิชัย โรงพยาบาลพะเยา ราม 

      

เงื่อนไขสําหรับผูสมัครที่มีรายชื่อตามประกาศขางตน  

1. รายชื่อท่ีประกาศ เปนการตัดสินของคณะกรรมการฯ และถือเปนท่ีส้ินสุด 

2. ผูสมัครเขารับการอบรมท่ีมรีายชื่อตามประกาศขางตน  

บุคลากรภายนอกคณะฯ  

• สามารถ download แบบฟอรมการชาํระเงินไดท่ี  www.med.mahidol.ac.th/has/th   

ทั้งนี้ โปรดชําระเงินคาลงทะเบียนทานละ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)   

โอนเขา  บัญชีออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย สาขารามาธิบดี 

ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

เลขที่บัญชี 026-2-11222-9 

ผูสมัครที่มีรายชื่อดังกลาวขางตน ชําระเงินไดต้ังแตวันที่ประกาศผลการคัดเลือก ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 

***หากพนกําหนดทางโรงเรียนฯ จะขอพิจารณาผูมีสิทธ์ิในลําดับถัดไป*** 

(ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาลงทะเบียนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน) 

3. เมื่อชําระเงินเรียบรอยแลว โปรดสงหลักฐานการโอนเงิน ใบ pay-in พรอมระบุชื่อและท่ีอยูในการออกใบเสร็จรับเงิน 

มายัง นายวิทิต รวมเงิน Email: witit.rua@mahidol.ac.th และ 

นางสาวจันทนี แจมฟา Email: chantanee.cha@mahidol.ac.th 
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