
1 นายแพทย์กมล โฆษิตรังสิกุล

หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

2 นายแพทย์กิตติศักด์ิ โอฬารกิจเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

3 ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์

หัวหน้าศูนย์วิจัย

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

4

5 นายแพทย์โกสินธ์ น่ิมปุญญก าพงษ์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

                                      

ท ำเนียบรุ่น หลักสูตร "กำรบริหำรโรงพยำบำล" รุ่นท่ี 50 ประจ ำปี 2564

ระหว่ำงวันท่ี 2 สิงหำคม - 10 พฤศจิกำยน 2564

อาจารย์ แพทย์หญิงกุลวรรณ โรจนเนืองนิตย์

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ และหัวหน้าศูนย์วิจัยและประเมินเทคโนโลยี 

และหัวหน้างานทัศนมาตร

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)



                                      

ท ำเนียบรุ่น หลักสูตร "กำรบริหำรโรงพยำบำล" รุ่นท่ี 50 ประจ ำปี 2564

ระหว่ำงวันท่ี 2 สิงหำคม - 10 พฤศจิกำยน 2564

6 พันเอกจรัสพงศ์ เกษมมงคล

ผู้อ านวยการกอง

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

7 แพทย์หญิงจิราพร พิลัยกุล

หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

8 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีอ่อน

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

9 พันต ารวจเอกจุมพฏ อุรุพงศา

หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม

โรงพยาบาลต ารวจ

10 นายแพทย์ณัฐพล สุทธิสุนทรินทร์

หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์, กรรมการบริหารโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)



                                      

ท ำเนียบรุ่น หลักสูตร "กำรบริหำรโรงพยำบำล" รุ่นท่ี 50 ประจ ำปี 2564

ระหว่ำงวันท่ี 2 สิงหำคม - 10 พฤศจิกำยน 2564

11 นาวาอากาศเอกทวีวงศ์ หาญด ารงค์

ผู้อ านวยการกองจักษุกรรม

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

12 นายแพทย์ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์

รองผู้อ านวยการด้านศูนย์ความเช่ียวชาญระดับสูงสาขามะเร็ง

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

13 นางสาวนงนุช ประสิทธ์ิวิไล

รักษาการแทนหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

14 รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิงนภอร ภาวิจิตร

รองผู้อ านวยการกองกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

15 อาจารย์ แพทย์หญิงนฤมล ประจันพาณิชย์

คณะกรรมการหน่วยปลูกถ่ายหัวใจและอวัยวะช่องทรวงอก

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



                                      

ท ำเนียบรุ่น หลักสูตร "กำรบริหำรโรงพยำบำล" รุ่นท่ี 50 ประจ ำปี 2564

ระหว่ำงวันท่ี 2 สิงหำคม - 10 พฤศจิกำยน 2564

16

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการคลัง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

18 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล

หัวหน้าสายการแพทย์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

19 นาวาอากาศเอกหญิง ปิยธิดา เนียมประดิษฐ์

ผู้อ านวยการกองทันตกรรม

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศธร ต้ังทวี

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและกิจการพิเศษ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นางบุษกร ทรัพย์อ านวยโชค

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



                                      

ท ำเนียบรุ่น หลักสูตร "กำรบริหำรโรงพยำบำล" รุ่นท่ี 50 ประจ ำปี 2564

ระหว่ำงวันท่ี 2 สิงหำคม - 10 พฤศจิกำยน 2564

21 แพทย์หญิงพรณรีย์ ทัศยาพันธ์ุ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

โรงพยาบาลสิรินธร

22 นายแพทย์พรเทพ สีตลกาญจน์

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลบางปะกอก 8

23 นางสาวพรเพ็ญ จ ารูญรัตน์

ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

24 นายแพทย์พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

25 แพทย์หญิงพึงใจ เขียนดวงจันทร์

หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



                                      

ท ำเนียบรุ่น หลักสูตร "กำรบริหำรโรงพยำบำล" รุ่นท่ี 50 ประจ ำปี 2564

ระหว่ำงวันท่ี 2 สิงหำคม - 10 พฤศจิกำยน 2564

26 นายแพทย์ยุทธศักด์ิ ศุภสินธ์ุ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์บริการพิเศษ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

27 พันต ารวจเอกหญิง รัชนี ชาญสุไชย

หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา แผนกอายุรกรรม

โรงพยาบาลต ารวจ

28 นายแพทย์เรืองเดช พิพัฒน์เยาว์กุล

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านเคร่ืองมือแพทย์

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

29

30 พันเอกวันชัย นคเรศไอศูรย์

รองหัวหน้าศูนย์ทรัพยากรบุคคล(บริหารฯ)

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นายแพทย์วัชระ ก้อนแก้ว

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ, หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม 

และหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลโพธาราม



                                      

ท ำเนียบรุ่น หลักสูตร "กำรบริหำรโรงพยำบำล" รุ่นท่ี 50 ประจ ำปี 2564

ระหว่ำงวันท่ี 2 สิงหำคม - 10 พฤศจิกำยน 2564

31 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลภา อานันทศุภกุล

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

32 นายแพทย์วิธี ราซ่ิว

รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

33 นางวิไลวรรณ แสงธรรม

หัวหน้าพยาบาล

โรงพยาบาลสระบุรี

34 นายแพทย์วีรวัฒน์ คชินทักษ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

35 นายแพทย์วีระ สุดประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการภารกิจด้านการเงินการคลัง (ด้านบริหารหน้ี)

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา



                                      

ท ำเนียบรุ่น หลักสูตร "กำรบริหำรโรงพยำบำล" รุ่นท่ี 50 ประจ ำปี 2564

ระหว่ำงวันท่ี 2 สิงหำคม - 10 พฤศจิกำยน 2564

36 นางสาวศิริพรรณ ปิติมานะอารี

หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลตากสิน

37

38 นายสมคิด นวลตาล

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

39 แพทย์หญิงสมใจ อุดมพงศ์ลักขณา

หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม, หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

โรงพยาบาลสกลนคร

40 นางสาวสมทรง พร้อมพราย

รักษาการหัวหน้างานคุณภาพและบริหารจัดการความเส่ียง

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

นายแพทย์ศิโรฒ น้อยวัน

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้ และหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

โรงพยาบาลราชบุรี



                                      

ท ำเนียบรุ่น หลักสูตร "กำรบริหำรโรงพยำบำล" รุ่นท่ี 50 ประจ ำปี 2564

ระหว่ำงวันท่ี 2 สิงหำคม - 10 พฤศจิกำยน 2564

41 แพทย์หญิงสมิตดา สังขะโพธ์ิ

ประธานกรรมการบริษัท, ผู้อ านวยการคลินิก

สมิตดา สหคลินิก

42 แพทย์หญิงสุกัญญา พงศ์ฤกษ์ดี

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาพร โรยมณี

รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

44 ทันตแพทย์หญิงสุวลี ถาวรรุ่งโรจน์

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

45 นางโสภาพรรณ พวงบุญมี

ผู้ตรวจการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี



                                      

ท ำเนียบรุ่น หลักสูตร "กำรบริหำรโรงพยำบำล" รุ่นท่ี 50 ประจ ำปี 2564

ระหว่ำงวันท่ี 2 สิงหำคม - 10 พฤศจิกำยน 2564

46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงหฤทัย กมลาภรณ์

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาโรคระบบหายใจ ภาควิชากุมารเวชศาตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

47 นายแพทย์อธิคม สงวนตระกูล

ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท

สถาบันผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท

48 นางสาวอมรรักษ์ จินนาวงศ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาลด้านวิชาการ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

49 พันเอกหญิงอุมาภรณ์ เถระพัฒน์

รองหัวหน้าศูนย์ยุทธศาสตร์, ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพกองทัน

ตกรรม

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

50 นายแพทย์เอกชัย ผดุงภักดีวงศ์

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร


