โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 - 2558
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านภาวะฉุกเฉิน
อ.ดร.โรชินี อุปรา
อ.สุพิมล ขอผล

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาคุณภาพ
อ.วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์
น.ส.หนึ่งฤทัย ดีชัยรัมย์ .ธุรการกลุ่ม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ
นางสุปราณี โฆวัชรกุล
1. อ.ณิชชา กองอรินทร์
2 อ.เขมิกา สิริโรจน์พร
3..อ.กฤษณกมล รักญาติสกุล
4. อ.ปัทมา นนทรี
5. อ.ภัทรานิษฐ์ จองแก

กรรมการวิทยาลัย

ผู้อํานวยการวิทยาลัย

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

กลุ่มกิจการนักศึกษา

กลุ่มอํานวยการ

อ.แพรวระพี เรืองเดช
นางธนพร สิทธิโม๊ะ ธุรการกลุ่ม

อ.ดร.ปลื้มจิต โชติกะ

อ.สายฝน สฤษดิกุล

อ.รวมพร มินานนท์

นางพิมพ์วลัญ์ สมจิตต์ ธุรการกลุ่ม

นส.รัตติกาล ใหม่แก้ว ธุรการกลุ่ม

นส.ฤทัย อุตมะ ธุรการกลุ่ม

สาขาการพยาบาลเด็กและ
ผู้สูงอายุ

กลุ่มงานวิจัย/นวตกรรมและ
การจัดการความรู้

อ.พนิดา พาลี

อ.ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
อ.ณัฐปาลิน นิลเป็ง
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช
อ.ดร.พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ

สาขาการพยาบาลมารดา ทารก
และผดุงครรภ์

อ.ชลกนก ธนาภควัตกุล

อ.สุพัตรา สินธุบัว

1. อ.ชูศักดิ์ ยืนนาน
2. นส.จุฑามาศ สีธิ

หนา 1/2

1. .อ.วรางคณา บุญมา
2. อ.ชุติกานต์ สุริยะ
3. อ.กัญจน์ชญา อมาตยคง
4. อ.ชญาณิศา เขมทัศน์
กลุ่มงานบริการวิชาการ
อ.พิมลพรรณ เนียมหอม
1.อ.ธณัชช์นรี สโรบล
2.อ.ศรีจันทร์ จันทร์ฤกษ์
3อ.พูลทรัพย์ ลาภเจียม
4.อ.วริศา วรวงศ์
5.อ.ปวีณา ยศสุรินทร์

สาขาการพยาบาลพื้นฐาน

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และ
ประชาสัมพันธ์

อ.พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว

อ.ดร.เกศราภรณ์ ชูพันธ์

สาขาการศึกษาทัว่ ไป

1. อ.ปุลวิชช์ ทองแตง
2. อ.Abigail Carlisle
3. อ.สุมิตรพร จอมจันทร์

อ.ทวี เรืองโฉม

กรรมการบริหารวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้อํานวยการฯ รองผู้อํานวยการ 5
หัวหน้าสาขา 3 คน หัวหน้างาน 6 คน รวม 15 คน

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อ.ดร.จินตวีร์พร แป้นแก้ว

1.อ.มารศรี จันทร์ดี
2.อ.วารุณี อินโองการ
3.อ.เยาวลักษณ์ มาก๋า
4.อ.พักตร์วิภา ตันเจริญ
5.อ.กานต์รวี คําชั่ง
6.อ.พิกุล ตินามาศ
7.อ.สุคันธา สิงห์ทอง
กลุ่มงานสวัสดิการ นศ.
อ.อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์
1.อ.จุรีย์ บุญคุ้ม
2.อ.ทิพย์สุดา เส็งพานิช
3.อ.พจนีย์ มนัสพรหม
4.อ.ณัฎฐชญาดา ราชวัง
5. อ.ชยธิดา ไชยวงษ์
6.นางสุวรรณา มากพันธ์

กลุ่มงานอํานวยการ
อ.จรรยา คําแสน
1. อ.ฐิติรัตน์ ทองอินทร์
- งานบริหารทั่วไป
นางกนกพร นิลเป็ง
งานจัดเตรียมเอกสาร นายสมโภช ปัญญา
งานการเงิน-บัญชี นางวันทนี สมเมฆ
นางสุพิศ ประคองยศ
นส.สายฝน พรหมมาหล้า
งานพัสดุ นางสุภรณ์ แสงอินทร์
นางศิริเนตร สินเปียง/นางปิยฉัตร ชื่นใจ
งานทรัพยากรบุคคล นางดาวเรือง วังหน้า
งานอาคารสถานที่ นางนิตยา คานาดา/
นางมาลิกา ทิศเมือง/นางบัวชร จําปางทอง/
นางเสาร์แก้ว ไชยวรรณ/นางเขมิกา กุณาใจ/
นางจันทร์ฟอง ก้อนแก้ว/นายบุญตัน ยศ/
นายชัยณรงค์ ม่วงศรี/นายพรพนม สดใส/
นายสมบุญ ตาเที่ยง/นายประสงค์ แก้วมา
งานยานพาหนะ นายณรงค์ ประดิษฐ์/
นายสัณหวัช หมอยา/นายปรีชา อาชีวะ
นายเทวา ทรายบุญ/นายกัมปนาท บุตรราช
งานช่างเทคนิค นายพงษ์ศักดิ์ กองหอม
นายจีระศักดิ์ ถนอมคุณ

หนา 2/2

กลุ่มงานจัดการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

อ.จินตนา พรสัมฤทธิ์โชค

อ.ดร.ยุพเรศ พญาพรหม

1.อ.อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
2.อ.ลินนภัสร์ ธนะวงศ์
3.อ.พลอยปภัส จรัสธนะพัฒน์
4.นางธมกร สิริสุวัชชัช

1.อ.ปริศนา ยิ่งราษฎร์สุข
2.อ.เอกชัย กันธะวงศ์

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

อ.ชาลี กาญจนรัตน์

อ.วรรณภา กาวิละ
1.อ.ประกายแก้ว ธนสุวรรณ
2.อ.ภิตินันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
3.อ.ทิพย์ ลือชัย
4.อ.วราภรณ์ บุญยงค์
5.นส.มัณทนา พรมะณี
6.นส.สุพร ต้อยตระกูล

กลุ่มงานวิทยบริการ

-งานโสตทัศนูปกรณ์
1.นายวันชัย วิเศษวงษา
2.นายพงศกร โสภาค
-งานห้องสมุด
1.นายศรีนรินทร มโนกุล
2.นส.อัญชลี มะโนคํา

ฉบับปรับปรุง 11 ธันวาคม 2555

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
อาจารย์ประจําแต่ละสาขา
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช
1. อ.วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์
2. อ.ประกายแก้ว ธนสุวรรณ
3. อ.อภิวันท์
แก้ววรรณรัตน์
4. อ.ดร.โรชินี
อุปรา
5. อ.ชุติกานต์
สุริยะ
6. อ.ดร.เกศราภรณ์ ชูพันธ์
7. อ.ธณัชช์นรี สโรบล
8. อ.สุพิมล
ขอผล
9. อ.วารุณี
อินโองการ
10.อ.ดร.ยุพเรศ พญาพรหม
11.อ..พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน
12..อ.ดร.จินตวีร์พร แป้นแก้ว

สาขาการพยาบาลมารดา ทารก
และผดุงครรภ์
1.อ.จรรยา
คําแสน
2.อ.สุปราณี
โฆวัชรกุล
3.อ.วรรณภา กาวิละ
4.อ.สุพัตรา
สินธุบัว
5.อ.ดร.ปลื้มจิต โชติกะ
6.อ.วริศา
วรวงศ์
7. อ.วราภรณ์ บุญยงค์
8. อ.เยาวลักษณ์ มาก๋า

สาขาการพยาบาลเด็ก
และผู้สูงอายุ
1.อ.สายฝน
สฤษดิกุล
2.อ.ทิพย์สุดา เส็งพานิช
3.อ.พนิดา
พาลี
4.อ.ปริศนา
ยิ่งราษฎร์สุข
5.อ. ณิชชา
กองอรินทร์
6.อ.ภัทรานิษฐ์ จองแก
7.อ.ชยธิดา
ไชยวงษ์
8.อ.กานต์รวี
คําชั่ง
9.อ.กัญจน์ชญา อมาตยคง
10.อ.พิกลุ
ตินามาส
11.อ.ชูศักดิ์
ยืนนาน

สาขาการพยาบาลพื้นฐาน

สาขาการศึกษาทั่วไป

1.อ.รวมพร
มินานนท์
2.อ.จินตนา พรสัมฤทธิ์โชค
3.อ.พรรณณิภา ต่อมดวงแก้ว
4.อ.กฤษณกมล รักญาติสกุล
5.อ.ชญาณิศา เขมทัศน์
6.อ.อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
7.อ.ปวีณา
ยศสุรินทร์
8.อ.ณัฎฐชญาดา ราชวัง
9.อ.ปัทมา
นนทรีย์
10.อ.มารศรี
จันทร์ดี
11..อ.พักตร์วิภา ตันเจริญ
12.อ.ปุลวิชช์
ทองแตง

1.อ.ทวี
เรืองโฉม
2.อ.ชาลี กาญจนรัตน์
3.อ.พจนีย์ มนัสพรหม
4.อ.ฐิติรัตน์ ทองอินทร์
5.อ.ศรีจันทร์ จันทร์ฤกษ์
6.อ.สุคันธา สิงห์ทอง
7.Aj.Abigail Carlisle

สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์
และศัลยศาสตร์
1 .อ.ณัฐปาลิน
นิลเป็ง
2. อ.ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์
3. อ.ชลกนก ธนาภควัตกุล
4.อ. ภิตินันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
5.อ. ลินนภัสร์ ธนะวงศ์
6.อ.เอกชัย
กันทะวงศ์
7.อ. เขมิกา
สิริโรจน์พร
8.อ. แพรวระพี เรืองเดช
9.อ.พลอยปภัส จรัสธนะพัฒน์
10.อ.ทิพย์ ลือชัย
11.อ.วรางคณา บุญมา
12.อ.พิมลพรรณ เนียมหอม

นางวราพร

วันไชยธนวงศ์

จบการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๗

จากโรงเรียนอรุโณทัย

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

จากโรงเรียนลําปางกัลยาณี

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนลําปางกัลยาณี

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยมหิดล

(การเจริญพันธุแ์ ละวางแผนประชากร)
นางรวมพร

มินานนท์

จบการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔

จากโรงเรียนอุดมมงคล

ประถมศึกษาปีที่ ๕

จากโรงเรียนรัตนานุสรณ์

ประถมศึกษาปีที่ ๗

จากโรงเรียนไชยปราการ

มศ.๓

จากโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย

จากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยลําปาง

ปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย

จากโรงพยาบาลทหารอากาศ

ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(การส่งเสริมสุขภาพ)
นางวรรณภา

พิพัฒน์ธนวงศ์

จบการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๗

จากโรงเรียนสตรีผดุงศิลป์วิทยา

มศ.๓

จากโรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ

มศ.๕

จากโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย

อนุปริญญาวิชาการพยาบาล อนามัยและ

จากมหาวิทยาลัยพายัพ

ประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ์

ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(พยาบาลสาธารณสุข) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วิทยาการระบาด) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวสายฝน สฤษดิกุล
จบการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔

จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ประถมศึกษาปีที่ ๗

จากโรงเรียนผดุงราษฎร์

มศ.๓

จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

มศ.๕

จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(สรีรวิทยา)

นางสาวแพรวระพี
จบการศึกษา

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรืองเดช

ประถมศึกษาปีที่ ๗

จากโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

มศ.๓

จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน

มศ.๕

จากโรงเรียนศรีสวีสดิ์วิทยาคาร

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลลําปาง
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวปลื้มจิต โชติกะ
จบการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๕

จากโรงเรียนบ้านจํา

ประถมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนบ้านไม้งาม

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

จากโรงเรียนผดุงปัญญา

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ประกาศนียบัตรพยาบาล

จากวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช

ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(สาขาการพยาบาลแม่และเด็ก)
ปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

จากUniversity Of East Anglia

นางกรรณิกา

เรือนจันทร์

จบการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔

จากโรงเรียนวัดหัวข่วง

ประถมศึกษาปีที่ ๗

จากโรงเรียนเมธังฆราวาส

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

จากโรงเรียนนารีรัตน์

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

จากโรงเรียนนารีรัตน์

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช
ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)
ปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

จาก Edith Cowan University

นางจินตนา

พรสัมฤทธิ์โชค

จบการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔

จากโรงเรียนชมภูราษฎร์อนุกูล

ประถมศึกษาปีที่ ๗

จากโรงเรียนหอพระ

มศ. ๕

จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์
ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
(การบริหารการพยาบาล)

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสุปราณี

โฆวัชรกุล

จบการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔

จากโรงเรียนพรศิริกุล

ประถมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนสตรีพัทลุง

ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์)

นางณัฐปาลิน นิลเป็ง
จบการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔

จากโรงเรียนอนุบาลลําพูน

ประถมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

จากโรงเรียนส่วนปุญโญปถัมภ์

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนจักรคําคณาทร

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์
ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(สาขาการพยาบาลสตรี)
นางพนิดา

พาลี

จบการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลลําปาง
ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(สาขาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
นางสาวยุพเรศ พญาพรหม
จบการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๓

จากโรงเรียนบ้านเวียงเทิง

ประถมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนศรีธนาเชียงใหม่

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

จากโรงเรียนพระหฤทัย

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลลําปาง
ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(สาขาการพยาบาลการควบคุมการติดเชื้อ)
ปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

จากCardiff University

นางพิมพ์ใจ

อุ่นบ้าน

จบการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

จากโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น

จากวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์
เชียงใหม่

ปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

จากวิทยาลัยพยาบาลลําปาง

ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(การพยาบาลชุมชน)
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา)

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางจรรยา

คําแสน

จบการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนบ้านม่วงใต้

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

จากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

จากวิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์

ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวพิมลพรรณ
จบการศึกษา

เนียมหอม

ประถมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนจ่าการบุญ

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

จากโรงเรียนจ่านกร้อง

ปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

จากวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินร

