
1

นางสาวกนกวรรณ เมธะพันธ์ุ

รักษาการหัวหน้าหน่วยควบคุมเอกสารและปฏิบัติตามมาตรฐาน                       

งานพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเส่ียง

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

2
นางสาวกฤตชญาภา มหอมตพงษ์

พยาบาล เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

3
นายแพทย์กวิน จิตใจฉ ่า

นายแพทย์ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลต ารวจ

4
นายกาญจน์ ธุระพันธ์

พยาบาล งานการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

5
นางกิยาลักษณ์ ลิมปไพศาลสุข

พยาบาล ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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6

นางสาวจรัสวรรณ ย้ิมมงคล

หัวหน้างานบริหารความเส่ียงทางการแพทย์                                               

รักษาการหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

7
นางจิราภรณ์ เผือดผ่อง

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

8

นางสาวชญาพัฒน์ นนทะแสน

รักษาการแทนหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหัวใจ                                    

หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมหัวใจ ฝ่ายการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

9
นายชนม์ธวัช ต้ังมะโนมานะ

หัวหน้าหน่วยบริหารโครงการสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ฝ่ายสารสนเทศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

10
นางชลิตา พุทธางกูรสันตติ

นักวิชาการพัสดุ งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพ่ือความเป็นเลิศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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11
นางสาวฐิติมาภรณ์ พรหมรอด

พยาบาล หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม ฝ่ายการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

12
นายแพทย์ณัฏฐพล อ่ิมสม-สมบูรณ์

อาจารย์แพทย์ หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ กองสูตินรีเวชกรรม

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

13

นางสาวณัฐชฎารินทร์ ใจเท่ียง

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช 

ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

14
นางสาวณัฐภรณ์ เกิดลอย

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป งานผู้ป่วยสัมพันธ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

15
นางสาวณิชาภา เดชาปภาพิทักษ์

พยาบาล หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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16
นางสาวณีรนุช กิจสงวน

พยาบาล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

17
นางสาวทรรษนันท์ ฟักแฟง

รักษาการแทนหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

18
นายธนกร วงศ์ไพบูลย์กุล

หัวหน้าหน่วยบริหารโครงสร้างระบบ Sap ฝ่ายสารสนเทศ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

19

นางสาวนลิน เอ่ียมทัพ

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ                                                                     

งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

20
นางสาวนันทพัทธ์ ปานชาลี

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารท่ัวไป โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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21
นางนารีรัตน์ เหลืองประเสริฐ

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ฝ่ายการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

22

นางสาวเนตรนภิส ศรีรัตนา

รักษาการรองผู้อ านวยการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด                                   

ด้านมาตรฐานการพยาบาล ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

23
นายเนติธรณ์ วิพุธวิภาพร

นักวิชาการสารสนเทศ งานการศึกษาต่อเน่ือง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

24
นางสาวปนัดดา บุญเรือง

นักรังสีการแพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

25
นางสาวปริญาภัทร อาจฟัก

รักษาการแทนหัวหน้าหอผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
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26
นางสาวพรทิพย์ เชยโต

พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

27
นายพิษณุ เดชอัคราช

เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ภาควิชารังสีวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

28

นางสาวภาณีวร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารการศึกษาและธุรการ                              

ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

29
นางสาวยุภาณี แต้มเรืองอิทธ์ิ

นักโภชนาการปฏิบัติการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

30
นางสาวรัชนู เอ่ียมปา

หัวหน้างานธุรการและสารสนเทศทางรังสี กลุ่มงานรังสีวิทยา

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
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31

นางสาววิชญานันท์ อัครเดชานุชิต

รักษาการแทนหัวหน้าหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช                                                 

งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

32

นางสาวศยามล รัตนอุทัยกูล

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช                                   

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

33

นางสารภี ปุณณชัยยะ

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยวัด วิเคราะห์ข้อมูลทางคุณภาพและการรักษาทางคลินิก 

งานพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเส่ียง

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

34
นางสุกัญญา พิมพิสาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

35
นางสาวอรทัย เป่ียมศิริ

พยาบาล หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
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36
นางสาวอัญชลี ทองโสม

พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

37
นางสาวอัญชลี สันทัดนา

หัวหน้าหน่วยบริหารสารสนเทศ งานสารสนเทศ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

38
นางสาวอินทิรา อยู่ยืน

หัวหน้างานการพยาบาลลักษณะพิเศษ 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

39
นางสาวอุษณา รัตนาภรณ์พิศิษฐ์

หัวหน้างาน งานลงทะเบียนกลุ่มงานบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม.


