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ประกาศรายชื่อผูเขารับการอบรม 

หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุนท่ี 50 ประจําป 2564 

  ตามที่โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไดเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุนที่ 50 ประจําป 2564 ระหวางวันที่    

31 พฤษภาคม - 21 กันยายน 2564 นั้น 

  บัดนี้ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จส้ินแลว จึงขอประกาศผลการ

คัดเลือกผูที่ไดรับการพิจารณาใหเขาอบรมในหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุนท่ี 50 ประจําป 2564 ดังน้ี 

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล หนวยงาน 

1 นายแพทยกมล โฆษิตรังสิกุล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

2 นายแพทยกิตติศกัด์ิ โอฬารกิจเจริญ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

3 ดร.กุลรัตน บริรักษวาณิชย โรงพยาบาลเพชรบูรณ 

4 อาจารย แพทยหญิงกุลวรรณ โรจนเนืองนิตย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 

5 นายแพทยโกสินธ นิ่มปุญญกําพงษ โรงพยาบาลราชพิพัฒน 

6 แพทยหญิงจิราพร พิลัยกุล โรงพยาบาลมหาสารคาม 

7 รองศาสตราจารย แพทยหญิงจิราภรณ ศรีออน คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

8 พันตํารวจเอกจุมพฏ อุรุพงศา โรงพยาบาลตํารวจ 

9 นายแพทยณัฐพล สุทธิสุนทรินทร โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 

10 นาวาอากาศเอกทวีวงศ หาญดํารงค โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

11 นายไท หลีอาภรณ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน 

12 นายแพทยธีรยุทธ นัมคณิสรณ โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุร ี

13 นางสาวนงนุช ประสิทธ์ิวไิล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

14 พันเอกหญิง นภอร ภาวิจิตร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

15 นางบุษกร ทรัพยอํานวยโชค คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ลําดับ ชื่อ - นามสกุล หนวยงาน 

16 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยปฐมทรรศน  พันธุมโกมล โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

17 รองศาสตราจารย นายแพทยปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

18 นายแพทยปวิทย ยวงเงิน โรงพยาบาลกําแพงแสน 

19 นาวาอากาศเอกหญิงปยธิดา เนียมประดิษฐ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

20 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยพงศธร ต้ังทวี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

21 แพทยหญิงพรณรีย ทัศยาพันธุ โรงพยาบาลสิรินธร 

22 นายแพทยพรเทพ สีตลกาญจน โรงพยาบาลบางปะกอก 8 

23 นางสาวพรเพ็ญ จํารูญรัตน สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร 

24 นายแพทยพัฒธพงษ ประชาสันติกุล โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 

25 แพทยหญิงพึงใจ เขียนดวงจันทร สถาบันประสาทวิทยา  

26 นายแพทยยุทธศักด์ิ ศุภสินธุ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

27 พันตํารวจเอกหญิงรัชนี ชาญสุไชย โรงพยาบาลตํารวจ 

28 นางสาวรัตนา จุลสวัสด์ิ โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

29 นายแพทยเรืองเดช พิพัฒนเยาวกุล โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

30 นายแพทยวัชระ กอนแกว โรงพยาบาลโพธาราม 

31 พันเอก วันชัย นคเรศไอศูรย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

32 รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัลภา อานันทศุภกุล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

33 แพทยหญิงวัสนัย ไกรสรกุล โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

34 นายแพทยวิธี ราซิ่ว โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 

35 นางวิไลวรรณ แสงธรรม โรงพยาบาลสระบุรี 

36 นายแพทยวีรวัฒน คชินทักษ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

37 นายแพทยวีระ สุดประเสริฐ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

38 นางสาวศิริพรรณ ปติมานะอารี โรงพยาบาลตากสิน 

39 นายแพทยศโิรฒ นอยวัน โรงพยาบาลราชบุรี 

40 นายสมคิด นวลตาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ 

41 แพทยหญิงสมใจ อุดมพงศลักขณา โรงพยาบาลสกลนคร 
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42 แพทยหญิงสมิตดา สังขะโพธ์ิ สมิตดา สหคลินิก 

43 แพทยหญิงสุกัญญา พงศฤกษดี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 

44 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสภุาพร โรยมณี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

45 ทันตแพทยหญิงสุวลี ถาวรรุงโรจน สถาบันประสาทวิทยา 

46 นางโสภาพรรณ พวงบุญมี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

47 นายแพทยอธิคม สงวนตระกูล สถาบันผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

48 นางสาวอมรรักษ จินนาวงศ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 

49 พันเอกหญิง อุมาภรณ เถระพัฒน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

50 นายแพทยเอกชัย ผดุงภักดีวงศ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

เง่ือนไขสําหรับผูสมัครท่ีมีรายช่ือตามประกาศขางตน  

1. รายช่ือที่ประกาศ เปนการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนท่ีส้ินสุด 

2. ผูสมัครที่มีช่ือตามประกาศขางตน 

บุคลากรภายในคณะฯ  

 download แบบฟอรมการพัฒนาความรูภายในประเทศ (RAMAHC068_V2doc)  

ไดที่เว็บไซดฝายบริหารทุนมนุษย 

บุคลากรภายนอกคณะฯ  

 สามารถ download แบบฟอรมการชําระเงินไดท่ี  www.med.mahidol.ac.th/has/th   

ท้ังนี้ โปรดชําระเงินคาลงทะเบียนทานละ 110,000 บาท (หน่ึงแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน)   

โอนเขา  บัญชีออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย สาขารามาธิบดี 

ช่ือบัญชี  มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

เลขที่บัญชี 026-2-11222-9 

ผูสมัครท่ีมีรายชื่อดังกลาวขางตน ชําระเงินไดตั้งแตวันท่ีประกาศผลการคัดเลือก ถึง วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

***หากพนกําหนดทางโรงเรียนฯ จะขอพิจารณาผูมีสิทธิ์ในลําดับถัดไป*** 

(ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาลงทะเบียนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 

3. เม่ือชําระเงินเรียบรอยแลว โปรดสงหลักฐานการโอนเงิน ใบ pay-in พรอมระบุชื่อและที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงนิ 

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

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