
1 แพทย์หญิงกตัญญุตา นาคปลัด

หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

2 นางกฤตชญาภา จ าเริญรักษา

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ

โรงพยาบาลหัวเฉียว

3 นางสาวกัญญาณัฐ สุดตะนา

กรรมการบริหารห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลเลิดสิน

4 นายแพทย์กีรติ จรูญธรรมวงศ์

ท่ีปรึกษางานบริหารคุณภาพโรงพยาบาลและงานบริหารจัดการความเส่ียง

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

5 นายแพทย์คงธวัช เล็กศิริวิไล

รักษาการหัวหน้างานผู้ป่วยฉุกเฉิน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

                                      

รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นท่ี 14 ประจ าปี 2566
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6 นางสาวเฉลิมศรี มารอด

พยาบาลวิชาชีพ

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลบ้านโป่ง

7 พันตรีหญิง ฐิติรัตน์ งามทับทิม

ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีพยาบาลหัวหน้างานวิสัญญีออร์โธปิดิกส์

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

8 เภสัชกรหญิงณฐมน ศรีวิโรจน์มณี

หัวหน้าหน่วยเตรียมยาเคมีบ าบัด

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

9 นางสาวณภัสนันท์ กุมภีพงษ์

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

10 นางดวงกมล ศรีสวัสด์ิ

นักวิเทศสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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11 นางทัศนีย์ สมค าศรี

พยาบาลผู้จัดการ

โรงพยาบาลหัวเฉียว

12 นายแพทย์ทิติพัฒน์ วัฒนกุล

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร และผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านเทคโนโลยี

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

13 นางสาวทิวาพร ดอนทอง

หัวหน้าเวร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

14 เภสัชกรหญิงทิวารัตน์ อินป๋ันแก้ว

หัวหน้างานเภสัชกรรมบริการผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลล าพูน

15 นางธนัชพร กาฝากส้ม

ผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช านาญการพิเศษ) สาขาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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16 นางสาวธรรมชาติ อินทร์จันทร์

ห้วหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นรงฤทธ์ิ เกษมทรัพย์

ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 นางสาวนวรัตน์ สุอุทัย

รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสนา

19 อาจารย์ แพทย์หญิงนวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล

กรรมการสภาแพทย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

20 นางสาวนันทวัน วงศ์เนียม

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรมินทร์ ม่วงแก้ว

หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน และทางเดินน ้าดี

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

22 นางสาวปาริชาต เสาวรส

หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโป่ง

23 นางปารินันท์ คงสมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

24 นางสาวพจนีย์ พุทธเจริญ

พยาบาลหัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยหนัก

โรงพยาบาลหัวเฉียว

25 นางสาวพรรณี จวงจ่าย

นักรังสีการแพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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26 นางพิรญา สุขศิวกร

นักรังสีการแพทย์

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

27 นางสาวพีรญา กระต่ายทอง

หัวหน้าหอผู้ป่วย

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

28 นางสาวเพชรฏิรา อนงค์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

โรงพยาบาลเลิดสิน

29 นางสาวภัครดา เทพนิมิตร

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

30 นายภูริวัชร์ เชาว์โรจนนนท์

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทรธิราช
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31 นายเมธี บัวจู

หัวหน้าหน่วยช่างภาพ

งานส่ือสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

32 นางเยาวเรศ ไชยอุปละ

พยาบาลวิชาชีพข านาญการ

โรงพยาบาลล าพูน

33 พันตรีหญิง ระวีวรรณ ยุพาวิบูลย์

หัวหน้าส านักงานศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

34 นางสาวราชาวดี เกตุชิต

พยาบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

35 พันตรีหญิง ลลิดา กล้าการขาย

ฝ่ายวิชาการกองการพยาบาล

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
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36 นางสาววรรณนิภา ชิงชัยฤทธ์ิ

หัวหน้าหอผู้ป่วย

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

37 นางสาววรรษวรรณ กระต่ายจันทร์

หัวหน้างานถ่ายทอดทางการพยาบาล

สถาบันโรคผิวหนัง

38 ทันตแพทย์หญิงวรางคณา หลักค า

รองหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

โรงพยาบาลอุดรธานี

39 นางวัลลภา ทองศรี

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสูงเนิน

40 นางวัสสะวีร์ ล้ิมพลาสุข

รองหีวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสนา
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41 นางสาววิไลลักษณ์ สีขุนทด

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยสังคมสงเคราะห์

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

42 นางสาวศิรินาถ หลวงนรินทร์

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกท่ัวไป

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

43 เภสัชกรหญิงศิวภา บุญกมลสวัสด์ิ

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

44 เภสัชกรศุภกิจ วัฒนชัยบุญ

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

45 นางสมฤดี ฝักฝ่ายธรรม

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารกายภาพและส่ิงอ านวยความสะดวก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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46 เภสัชกรหญิงสรัญญา อมรพัชระ

เภสัชกร

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

47 นางสาวสุชาดา สุพันธมาตย์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

48 นายแพทย์สุภเกต์ิ สุรเบญจวงศ์

ผู้จัดการโปรเจคเทเลเมดิซีน, แพทย์ท่ีปรึกษางานทรัพยากร, แพทย์ท่ีปรึกษางานคลินิก

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

49 นางสุภลัคน์ ศักดานุวัฒน์วงศ์

หัวหน้าพยาบาลคลินิกระงับปวด

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

50 นางสาวสุภาพร มงคลมะไฟ

หัวหน้าพยาบาลผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลบางมด
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51 นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ

พยาบาล

โรงพยาบาลเลิดสิน

52 นางสาวสุรีย์พร ปิยวงศ์พิพัฒน์

หัวหน้าทีมทดสอบคุณภาพระบบสารสนเทศ

ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

53 นายแพทย์อนุพันธ์ุ ตันธนาธิป

หัวหน้างานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และแพทย์ทางเลือก

งานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และแพทย์ทางเลือก สายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

54 นางสาวอรอนงค์ ดากะบุตร

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสิทธ์ิผู้ป่วยใน

บริการรับผู้ผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

55 นางสาวอัญชธิดา แก้วทา

รักษาการหัวหน้าหน่วยผู้ป่วยนอก แพทย์ทางเลือก

หน่วยผู้ป่วยนอก แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
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56 นางอัญชลี คุ้มพะเนียด

พยาบาลวิชาชีพ

สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

57 นางสาวอารีย์ ฤทธ์ิสนธ์

พยาบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


