
1 แพทย์หญิงกมลรัตน์ ทองปล่ัง

นายแพทย์ช านาญการ

โรงพยาบาลนครปฐม

2 เภสัชกรหญิงกฤตยา ช่ืนงูเหลือม

รักษาการแทนหัวหน้างานเภสัชกรรม

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

3 นายแพทย์จรินทร์ อัศวหาญฤทธ์ิ

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

สถาบันโรคทรวงอก

4 พันเอกหญิง จริยา  เกตุแก้ว

รองผู้อ านวยการกองเภสัชกรรม

โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า

5 นางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง

รองกรรมการผู้จัดการ

โรงพยาบาลลาดพร้าว

6 เภสัชกรหญิงชนินันท์ เกตุแก้ว

เภสัชกรช านาญการพิเศษ

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

7 พันเอก ชัชชัย เต็มยอด

ผู้อ านวยการกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

8 นายแพทย์ชาญศักด์ิ จึงม่ันคง

หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวช / ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

9 พันเอก ฐิติศักด์ิ กิจทวีสิน

รองหัวหน้าศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

10 นายแพทย์ณัฎฐพล เผด็จสุวันนุกูล

นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์

โรงพยาบาลเสนา
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11 แพทย์หญิงดาริกา ดาโรจน์

นายแพทย์ช านาญการ

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

12 เภสัชกรดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์

หัวหน้าหน่วยจัดซ้ือจัดหา

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

13 นาวาอากาศเอก ธนาสนธ์ิ ธรรมกุล

ผู้อ านวยการกองอายุรกรรม

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

14 นายแพทย์ธเนศ แก่นสาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร / รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์

ครอบครัวฝ่ายบริการวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พันเอก ธ ารงโรจน์ เต็มอุดม

ผู้อ านวยการกองศัลยกรรม

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

16 นายแพทย์ธีรนันท์ มิตรภานนท์

ผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

17 นายแพทย์ธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน

โรงพยาบาลกลาง (ส านักการแพทย์)

18 นาวาอากาศเอก นภ ตู้จินดา

ผู้อ านวยการกองกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

19 นายแพทย์นัฐวุฒิ วิวรรธนวรางค์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการเงินการคลัง

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข

20 นาวาอากาศเอกหญิง บุษกร อินทรวิชัย

รองผู้อ านวยการ กพย. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
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21 นายแพทย์ประสิทธ์ิ จันทวัชรากร

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวขวิทยา

โรงพยาบาลตากสิน

22 นายแพทย์ปรัชญา โชติยะ

รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน

บริการสุขภาพ

โรงพยาบาลปทุมธานี
23 แพทย์หญิงปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

24 นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ

ผู้อ านวยการกองอายุรกรรม

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

25 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร

อาจารย์แพทย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

26 เภสัชกรหญิงพัชรินทร์ สุภาพโสภณ

หัวหน้างานเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

27 นางพารุณี วงษ์ศรี

หัวหน้างานการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

28 นายพิชัย จันทร์สวัสด์ิ

รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาลด้านบริหาร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

29 นางสาวรุ่งทิวา อัศวินานนท์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก นายแพทย์วรสรวง ทองสุข

หัวหน้าหน่วยบ าบัดระบบหายใจ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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31 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเช้ือ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

32 นายแพทย์ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ส านักการแพทย์)

33 นางสาวศุลีพร พิทยานนท์

ผู้ตรวจการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

34 นางสาวศุลีมาศ โลพินิจ

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

35 พันเอก สมภพ ภู่พิทยา

รองผู้อ านวยการกองออร์โธปิดิกส์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

36 นายแพทย์สมศักด์ิ เลิศพงศ์วิภูษณะ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

37 นางสาวสมหญิง กุณฑล

ผู้ตรวจการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิทธ์ิ ศรีสนธ์ิ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

39 ทันตแพทย์หญิง ดร. สีตลา แสงกาญจนวนิช

ทันตแพทย์หญิง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

40 นางสุกุญญา ปฐมระวี

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สุพจน์ พวงล าใย

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลชลบุรี

42 พันเอก สุภัส จันทร์สุนทราพร

รองหัวหน้าศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

43 นางสาวสุภิญญา แสนศรีจันทร์

ผู้ตรวจการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เฟ่ืองฟู

หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญพิเศษด้านการพัฒนาและพฤติกรรมเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

45 พันเอก อดิสรณ์ ล าเพาพงศ์

รองผู้อ านวยการกองพยาธิวิทยา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสม์ิ อนุรัฐพันธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


