
1
น.อ.กลนิท ์พนมมาศ

รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีัน)

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สกีัน)

2
ผูช่้วยศาสตราจารย์กรวร์ี พสธุารชาติ

ผูช่้วยศาสตราจารย์

ภาควชิาวสิญัญวีทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

3
นายโกศล กุลฤชากร

เจ้าของกิจการ

ปานปัน้คลกินกิเวชกรรม

4
แพทย์หญงิจิตราพร ธนบดี

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ

5
นายแพทย์ชัยพร สวุชิชากุล

นายแพทย์เช่ียวชาญ

โรงพยาบาลกลาง

6
ทนัตแพทย์หญงิดวงเดอืน วรีะฤทธิพันธ์

หวัหนา้กลุม่งานทนัตกรรม

โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์

7
ทนัตแพทย์ดนยั กาญจนนติย์

ทนัตแพทย์ช านาญการพิเศษ หวัหนา้กลุม่งานทนัตกรรม

โรงพยาบาลพระนารายณม์หาราช

8
นางสาวดสุดิา สนัตคิณุาภรณ์

หวัหนา้งานการพยาบาลจิตเวชและสขุภาพจิต

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

9
ทนัตแพทย์หญงิธนพร ทองจูด

ทนัตแพทย์

งานทนัตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

10
นางสาวนนัทพร พิชะยะ

หวัหนา้กลุม่งานการพยาบาลผูป้ว่ยใน

โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ
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11
แพทย์หญงินาฏยพร จรัญเรืองธีรกุล

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี

12
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรยง ภักดกีิจเจริญ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์

ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

13
นางบษุบา วงคพิ์มล

หวัหนา้กลุม่งานการพยาบาลผูป้ว่ยอายุรกรรม

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

14
แพทย์หญงิประกายพรึก ทัง่ทอง

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

โรงพยาบาลตากสนิ

15
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประชา นนัทน์ฤมิต

รองศาสตราจารย์

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

16
นายแพทย์ประพงษ ์วงศร์ะวกีุล

รองผูอ้ านวยการฝา่ยการแพทย์

โรงพยาบาลสระบรีุ

17
ทนัตแพทย์ปกาญจน ์กาญจนะ

หวัหนา้กลุม่งานทนัตกรรม

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

18
นางเปรมฤด ีทพิย์ชิต

รองผูอ้ านวยการดา้นการพยาบาล

โรงพยาบาลมะเร็งสรุาษฎร์ธานี

19
นางสาวพิชามญช์ุ รัตนเทพี

ผูช่้วยผูอ้ านวยการแพทย์

โรงพยาบาลจักษรัุตนนิ

20
นางสาวพอน สงิหามาตร

นกัเทคนคิการแพทย์ช านาญการ

สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี
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21
นายแพทย์ภัทรวนิฑ์ อัตตะสาระ

รองผูอ้ านวยการส านกันเิทศระบบการแพทย์

ส านกันเิทศระบบการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ

22
น.อ.ภูริศร์ ชมะนนัทน์

รองผูอ้ านวยการศนูย์ทนัตกรรม

โรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ ์กรมแพทย์ทหารเรือ

23
นายแพทย์ยุทธพล ปญัญาค าเลศิ

รองหวัหนา้ภาควชิาวสิญัญวีทิยา

ภาควชิาวสิญัญวีทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

24
นางยุพา ศรัณยูเศรษฐ์

รองผูอ้ านวยการดา้นการพยาบาล

โรงพยาบาลมะเร็งลพบรีุ

25
นางสาวรัชนบีลูย์ เงินวลิยั

พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ

สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี

26
แพทย์หญงิรวนิท ์ปทัมสงิห ์ณ อยุธยา

ผูอ้ านวยการฝา่ยบริหารคณุภาพ

โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากัด (มหาชน)

27
นางสาวเรวด ีสมทรัพย์

พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

28
นางสาวรุ่งธิวา กันทะวนั

ผูต้รวจการพยาบาล

ฝา่ยการพยาบาลศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตน์

29
นางสาววรัดดา รัตนนิ

กรรมการผูจั้ดการ

โรงพยาบาลจักษรัุตนนิ

30
นางสายพิรุณ ประสาทพันธ์

หวัหนา้งานบริหารการรักษาพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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31
นายสทิธิพจน ์มาโนช

ผูช่้วยรองผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชีและการเงิน

บริษทั โรงพยาบาลเอกชล จ ากัด (มหาชน)

32
นาวาเอกหญงิ แพทย์หญงิสร์ิิลดา หศัภาดล

หวัหนา้กลุม่งานนติเิวช

โรงพยาบาลสมเดจ็พระปิน่เกลา้ กรมแพทย์ทหารเรือ

33
แพทย์หญงิสรัุฐญา ศริิอาชากุล

รองผูอ้ านวยการดา้นการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งลพบรีุ

34
ศาสตราจารย์ สพุร ตรีพงษก์รุณา

ประธานคณะกรรมการปลกูถ่ายตบั

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

35
นายแพทย์อดศิร วติตางกูร

รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาล ฝา่ยการแพทย์

โรงพยาบาลสริินธร

36
พ.อ.อรรณพ ธรรมลกัษมี

รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลคา่ยสรุศกัดิม์นตรี

37
ทนัตแพทย์หญงิออนอง ม่ังคัง่

ทนัตแพทย์ช านาญการ

โรงพยาบาลมะเร็งชลบรีุ

38
นายแพทย์อัครฐาน จิตนยุานนท์

ผูอ้ านวยการส านกัการแพทย์เขต 6 กรมการแพทย์

โรงพยาบาลเลดิสนิ

39
นางอรวรรณ วราภาพงษ์

หวัหนา้งานการพยาบาลออร์โธปดิกิสแ์ละเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

40
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญงิสวา่งจิต สรุอมรกูล

ผูช่้วยคณบดดีา้นการศกึษาหลงัปริญญา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช
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41
นายแพทย์อาณตั ิอุดมศกัดิ์

สตู-ินรีแพทย์

โรงพยาบาลราษฎร์บรูณะ

42
เภสชักรหญงิพาขวญั ปณุณปุรูต

เภสชักร

ฝา่ยเภสชักรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

43
พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงคส์กุาญจน์

ผูท้รงคณุวฒิุกองทพับก

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้

44
แพทย์หญงิวชิชนา จ ารูญรัตน์

อาจารย์

ภาควชิารังสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

45
นายแพทย์ชวศิ เมธาบตุร

นายแพทย์ช านาญการ

โรงพยาบาลพิมาย

46
นายแพทย์ชัยวฒัน ์ไกรวฒันพงศ์

รองศาสตราจารย์

ภาควชิาออร์โธปดิกิส ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

47
นายแพทย์อนวุตัร สขุสมานพาณชิย์

ผูช่้วยผูอ้ านวยการโรงพยาบาลฝา่ยทรัพยากรมนษุย์และแผนยุทธศาสตร์

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

48
เภสชักรหญงิวลกัษส์ดุา กรรณสตู

เจ้าของกิจการ

ร้านขายยา และ Face Lift Clinic


