
1 นายแพทย์กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลราชวิถี

2 นายแพทย์กิร์ดนัย อัศวกุล

หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

3 นายคมสัน โสตางกูร

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

4 นายแพทย์จตุพงษ์ จันทร์ทอง

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

5 นาวาอากาศเอกหญิง จิตรา สุขพานิช

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
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6 แพทย์หญิงชนกานต์ อลิสานันท์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการประกันคุณภาพ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

7 แพทย์หญิงชัดศุภา ศิริรัชฏะ

หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์

โรงพยาบาลสงฆ์

8 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยยศ คงคติธรรม

หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

9 นายแพทย์ชินวัฒน์ ศรีใส

รองผู้อ านวยการด้านพัสดุ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

10 แพทย์หญิงชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์

รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์

โรงพยาบาลสุรินทร์
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11 แพทย์หญิงฐิติวรรณ ลมดี

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

โรงพยาบาลชลบุรี

12 นายแพทย์ณัฐกุล แย้มประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านภารกิจผลิตบุคลากรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

13 นายแพทย์ณัฐธร ดาราพงศ์สถาพร

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

โรงพยาบาลน่าน กระทรวงสาธารณสุข

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล สันตระกูล

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

15 นายแพทย์ณัฐวุธ ศาสตรวาหา

ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย



                                      

รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นท่ี 51 ประจ าปี 2565

ระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม - 20 กันยายน 2565

16 ว่าท่ีร้อยตรี ดนัย ซอเฮง

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

17 ทันตแพทย์หญิงดลฤดี ชุมภูรัตน์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาคุณภาพ/หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

19 นายแพทย์ธีรภพ ไวประดับ

ผู้ช่วยผู้จัดการคลินิกเต้านม

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล

20 พันเอก รองศาสตราจารย์ นครินทร์ ศันสนยุทธ

รองผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
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21 นางนงนุช ทากัณหา

ผู้ตรวจการงานพยาบาลศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นรุตม์ เรือนอนุกูล

หัวหน้าหน่วยวิสัญญีวิทยาส าหรับเด็ก

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

23 นายแพทย์นล จันทนภาพ

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิธิมา ศักด์ิโสภาวิวัฒน์

หัวหน้าหน่วยภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

25 แพทย์หญิงนิษฐา เอ้ืออารีมิตร

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์และการพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชัย
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26 พันเอก (พิเศษ) ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์

ผู้อ านวยการกอง

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

27 นายแพทย์ปิตุลา เล้าศิริมงคล

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฮิวแมนทัช

โรงพยาบาลฮิวแมนทัช

28 นายพรเทพ โพธ์ิทองงาม

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณวิไล ตังกุลพานิชย์

รองประธานหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

30 นายพรศักด์ิ เจียมสว่างพร

ประธานกรรมการบริษัท

บีอีคิว กรุ๊ป
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31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิชญานนท์ งามเฉลียว

หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์

อาจารย์แพทย์

หน่วยโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

33 นายภาคิน ภู่ประเสริฐ

หัวหน้าแผนกส านักงานแผนยุทธศาสตร์

โรงพยาบาลพระรามเก้า

34 แพทย์หญิงรัชดา เกษมทรัพย์

หัวหน้าหน่วยงานกุมารเวชศาสตร์สังคม

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

35 นายแพทย์รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี

ผู้ช่วยผู้อ านวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข
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36 นางสาวรัตนา จุลสวัสด์ิ

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

37 แพทย์หญิงวรินญา ศรีสุดดี

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลแกลง

38 นายแพทย์วันชัย ลาพ้น

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 3

โรงพยาบาลบางปะกอก 3

39 นายแพทย์วิจักษณ์ กาญจนอุทัย

หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า

40 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทย์ วิเศษสินธ์ุ

อาจารย์แพทย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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41 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล วรสุวรรณรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ โชคทวีศักด์ิ

รองหัวหน้าสาขาวิชาจักษุศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

43 นายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

44 อาจารย์ นายแพทย์สรรญชัย สมบัติไหมไทย

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

45 พันเอกหญิง สุดาทิพ ศิริชนะ

หัวหน้าศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
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46 แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน

รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาคุณภาพ

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม

47 นายแพทย์สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 2

โรงพยาบาลหัวเฉียว

48 แพทย์หญิงเสาวณีย์ เกิดดอนแฝก

รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์และการพยาบาล

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

49 พันเอก โสรัตน์ สมุทวานิช

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

50 พันเอกอรรถวุฒิ จันทร์ศุภฤกษ์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ กระทรวงกลาโหม
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51 แพทย์หญิงอรวรรณ นิมิตรวงศ์สกุล

ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการเรียกเก็บ

โรงพยาบาลหนองบัวล าภู

52 พันเอกหญิง อัจฉรา สุขมาก

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองการพยาบาล

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

53 แพทย์หญิงอันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาล, UM TPPS Director

โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านักงานใหญ่

54 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อ านาจ กิจควรดี

รักษาการผู้อ านวยการส านักงานคณบดี

ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

55 นายโอภาส ค าวิชัย

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลพะเยา ราม


