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ประกอบวิชำชีพ

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตรและ 
ผดุงครรภช์ั้นสูง

พยำบำลศำสตร์ 15 มี.ค 2530 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ

ปริญญำพยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลชุมชน 21 พ.ค 2540 มหำวิทยำลยัขอนแก่น

ปริญญำสำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบณัฑิต พยำบำลสำธำรณสุข 21 ส.ค 2546 มหำวิทยำลยัมหิดล

ผดุงครรภอ์นำมยั ผดุงครรภอ์นำมยั 25 เม.ย 2522 โรงเรียนผดุงครรภ ์เชียงใหม่
ศึกษำศำสตรบณัฑิต สุขศึกษำ 30 มี.ค 2528 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่
พยำบำลศำสตรบณัฑิต พยำบำลศำสตร์ 22 พ.ค 2551 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถ์
ศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต เทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ 19 ก.พ 2533 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์และ
ผดุงครรภช์ั้นสูง

กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2529
วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนีสวรรค์

ประชำรักษ์

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต บริหำรกำรพยำบำล 16 ต.ค 2541 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 31 มี.ค 2533 มหำวิทยำลยัพำยพั

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต บริหำรกำรพยำบำล 8 มิ.ย 2555 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำล 15 มี.ค 2535 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช

วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต สำธำรณสุขศำสตร์ 11 พ.ค 2544 มหำวิทยำลยัมหิดล

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์และ
ผดุงครรภช์ั้นสูง

กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2528
วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนีสวรรค์

ประชำรักษ์

วิทยำศำสตรมหำบณัทิต ชีวเคมี 14 ก.พ 2537 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 10 มี.ค 2554 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลผูใ้หญ่ 4 พ.ย 2559 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 10 มี.ค 2551 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลผูใ้หญ่ 24 มี.ค 2560 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

7 8 5411226956

9 5411226956

1-Apr-54

4511070367
พยำบำลวิชำชีพ 

(ช ำนำญกำรพิเศษ)

4511045515
พยำบำลวิชำชีพ 

(ช ำนำญกำรพิเศษ)
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9-Aug-37

4511101120

4511068589

511206786

7 เดือน

2412-Jun-38

1

4511026551

2

ผูอ้  ำนวยกำร

4

22

สาขาการพยาบาลพืน้ฐาน

นำงสำวอมำวสี อมัพนัศิริ
รัตน์

นำงพรรณณิภำ  ต่อมดวงแกว้

วิทยำจำรย ์(ช ำนำญ
กำรพิเศษ)

1-Jul-55 7นำงปัทมำ นนทรี

นำงณฏัฐชญำดำ รำชวงั

นำงสำวปวีณำ ยศสุรินทร์
พยำบำลวิชำชีพ 

(ช ำนำญกำร)
1-Apr-53

25-Sep-51

24นำยทวี เรืองโฉม

5

6

8

นำงสำวพกัตรวิภำ ตนัเจริญ
พยำบำลวิชำชีพ 

(ช ำนำญกำร)

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

1-Sep-39
พยำบำลวิชำชีพ 

(ช ำนำญกำรพิเศษ)

รายช่ืออาจารย์ประจ า วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 (นบัเวลาถงึวนัที ่31 ก.ค. 2562)

19-Dec-61

3 นำงจินตนำ พรสมฤทธ์ิโชค
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วนัท่ีเร่ิม

ปฏิบติังำน/

ประสบกำรณ์
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ประกอบวิชำชีพ

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์และ
ผดุงครรภช์ั้นสูง

กำรพยำบำล 15 มี.ค 2532
วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี สรรพสิทธิ

ประสงค์

Master of Science
Health Services And Public Health 

Research (กำรวิจยักำรให้บริกำรสุขภำพ
และสำธำรณสุข)

29 พ.ย 2539 University of Aberdeen

Master of Philosophy in Public Health
สำธำรณสุขศำสตร์ 5 ม.ค 2552  University of Newcastle

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์และ
ผดุงครรภช์ั้นสูง

กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2531 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนีนครล ำปำง

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 30 พ.ค 2546 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2528 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช

วิทยำศำสตรมหำบนัทิต สรีรวิทยำ 7 ธ.ค 2536 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2536 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี สงขลำ

ศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต กำรวดัและกำรประเมินผลกำรศึกษำ 30 พ.ค 2546 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

Doctor of Philosophy   Health Sciences 19 ก.ค 2559 University of East Anglia
พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำล 15 มี.ค 2542 มหำวิทยำลยันเรศวร

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลครอบครัว 13 ก.ค 2550 มหำวิทยำลยับรูพำ
พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำล 7 มี.ค 2545 มหำวิทยำลยันเรศวร

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 11 พ.ค 2550 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำล 8 มี.ค 2545 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ 25 ต.ค 2550 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำล 15 มี.ค 2542 มหำวิทยำลยันเรศวร

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลผูสู้งอำยุ 30 พ.ค 2549 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำล 7 มี.ค 2545 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี พทุธชินรำช

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลผูสู้งอำยุ 25 ต.ค 2550 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

1-Apr-42 20

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

13

สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

นำงณิชชำ กองอรินทร์

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

1-Apr-45

4511170254

12 นำยชูศกัด์ิ  ยนืนำน
พยำบำลวิชำชีพ 

(ช ำนำญกำรพิเศษ)
29-May-46

9
พยำบำลวิชำชีพ 

(ช ำนำญกำรพิเศษ)
16-Nov-53

16

นำงสำวปริศนำ ยิง่รำษฏร์สุข
พยำบำลวิชำชีพ 

(ช ำนำญกำรพิเศษ)

4511166992

4711181122

4311188640

4511170245นำงสำวทิพยสุ์ดำ เส็งพำนิช

17

1-Apr-42
พยำบำลวิชำชีพ 

(ช ำนำญกำรพิเศษ)

1-Oct-37

4511070366

4511068696

4711183101

24

1 ปี

10 นำงพนิดำ พำลี

14

16

11 นำงสำวสำยฝน สฤษดิกุล

นำงสำวพิกุล ติมำมำส
พยำบำลวิชำชีพ 

(ช ำนำญกำรพิเศษ)

19

20

17-Aug-42

15 นำงภทัรำนิษฐ์ จองแก

171-Apr-45

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

17

9
วิทยำจำรย์

(ช ำนำญกำรพิเศษ)
นำงศุทธินี วฒันกูล 13-Feb-61

สาขาการพยาบาลเดก็

6111291186
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วนัท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ

สถำบนัท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ
วนัท่ีเร่ิม

ปฏิบติังำน/

ประสบกำรณ์
สอน วพบ. 
เชียงใหม่ (ปี) 
ณ เดือน ก.ค. 

2562

เลขท่ีใบ
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ประกอบวิชำชีพ

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2543 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี ล ำปำง
พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลผูสู้งอำยุ 19 ม.ค 2548 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2545 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลผูใ้หญ่ 28 พ.ค 2552 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

Doctor of Philosophy กำรพยำบำลผูสู้งอำยุ 31 ธ.ค 2560 University of Massachusetts Boston

พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 7 มี.ค 2545 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี พทุธชินรำช

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต บริหำรกำรพยำบำล 15 มี.ค 2551 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

Doctor of Philosophy กำรพยำบำลผูสู้งอำยุ Flinders University

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2537 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ
พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลดำ้นกำรควบคุมกำรติดเช้ือ 4 มิ.ย 2542 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

 Msc in Advanced Nursing Practice  Community Health Nursing 13 ธ.ค 2545 The University of  Nottingham

Doctor of Philosophy in Nursing Community Health Nursing 25 ก.ย 2550 The University of  Western Sydney
วิทยำศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำลสำธำรณสุข 25 มี.ค 2526 มหำวิทยำลยัมหิดล

วิทยำศำสตรมหำบนัฑิต วิทยำกำรระบำด 25 พ.ย 2534 มหำวิทยำลยัมหิดล
วิทยำศำสตร์ดุษฎีบณัฑิต กำรจดักำรควำมรู้ 26 ก.พ 2559 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์และ
ผดุงครรภช์ั้นสูง

กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2532 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี ล ำปำง

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลดำ้นกำรควบคุมกำรติดเช้ือ 24 มิ.ย 2539 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

สำธำรณสุขศำสตรมหำบณัฑิต สำธำรณสุขศำตร์ 20 ก.ค 2544 Umea๐ University, Sweden
พยำบำลศำสตรดุษฎีบณัฑิต พยำบำลศำสตร์ 7 ต.ค 2554 Cardiff University, UK

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2544 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนี ล ำปำง
พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลชุมชน 27 ต.ค 2549 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

ศึกษำดุษฎีบณัฑิต กำรวิจยัและพฒันำกำรศึกษำ 21 ก.ย 2555 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

21

17

20 นำงสำวชญำณิศำ เขมทศัน์
พยำบำลวิชำชีพ 

(ช ำนำญกำรพิเศษ)
1-Jun-49 13

นำงวรรณภำ พิพฒัน์ธนวงศ์

19 นำงสำวอมัภิชำ นำไวย์
พยำบำลวิชำชีพ 

(ช ำนำญกำร)
10 4511172750

2-Apr-49

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

3-Apr-43 19

4511099665

4511175398

4511068672

7

4511068535

4311156062

4411160439

16-Aug-54

1 ก.ค 2552

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

18

22

นำงสำวโรชินี อุปรำ

สาขาการพยาบาลอนามยัชุมชน

24

นำงสำวยพุเรศ พญำพรหม

24 นำงพิมพใ์จ อุ่นบำ้น
พยำบำลวิชำชีพ 

(ช ำนำญกำรพิเศษ)
13

23

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

27-Oct-37

24-May-45

นำงสำวชลธิชำ  อมำตยคง
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ประกอบวิชำชีพ

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2546 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลชุมชน 27 ต.ค 2549 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

Doctor of Public Health กำรพยำบำลอนำมยัชุมชน 21 มิ.ย 2561 มหำวิทยำลยัมหิดล
พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 7 มี.ค 2545 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถ์

MASTER OF SCIENCE
Caring Science with Specialization in 

Nursing
8 มิ.ย 2554 Malardalen Unversity

พยำบำลดุษฎีบณัฑิต พยำบำลศำสตร์ 21 ธ.ค 2561 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่
แพทยแ์ผนไทยบณัฑิต แพทยแ์ผนไทย 23 ธ.ค 2549 มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช
ศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต กำรจดักำรศึกษำ 15 ม.ค 2554 มหำมงกุฏรำชวิทยำลยั วิทยำเขตลำ้นนำ

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2538 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี ล ำปำง
วิทยำศำสตรมหำบณัฑิต เภสชัวิทยำ 18 ต.ค 2542 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรดุษฎีบณัฑิต Doctor of Philosophy 29 พ.ย 2554 Edith Cowan University

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์และ
ผดุงครรภช์ั้นสูง

กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2529 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนีนครรำชสีมำ

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต สุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช 14 ก.พ 2537 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรบณัฑิต พยำบำลศำสตร์ 12/3/41 มหำวิทยำลยัมหิดล
พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต สุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช 18 ก.ค..2548 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ 15/3/35 วิทยำลยัพยำบำลอุตรดิตถ์
พยำบำลศำสตร์มหำบณัฑิต สุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช 23/7/47 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 8 มี.ค 2545 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนีนครล ำปำง
พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต สุขภำพจิตและกำรพยำบำลจิตเวช 27 ต.ค 2549 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

Doctor of Philosophy in nursing Population health 14-May-61 University of Massachusetts Boston

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 23 ธ.ค 2539 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี นครรำชสีมำ

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลสตรี 18 ต.ค 2544 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำร)

26

4511087500

27

7 4511026551
วิทยำจำรย์

(ช ำนำญกำรพิเศษ)

4511068610

4611104164

4

45110685967-Sep-41

4511067996

4611072934

1-Apr-45

3-Nov-57

17-Dec-55

20

2-Jul-50

10

4511167024

11-Sep-51 10

1 เม.ย 2555

1-Jun-52

17-Jun-45

17

นำงสำวเกศรำภรณ์  ชูพนัธ์

สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

25 นำงศรินญำภรณ์  พวงเงินมำก

สาขาการพยาบาลจิตเวช

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

นำยปลุวิชช ์ทองแตง

นำงสำวสุมิตรพร  จอมจนัทร์

1728

30

32

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

นำงสำวศรีจนัทร์ ฟใูจ

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำร)

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

นำงสุพตัรำ สินธุบวั

12

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

33

31 นำงสำวนิตยำ บญุลือ

29

จพง.สำธำรณสุข
ชุมชนช ำนำญงำน

นำงสำวสมพร สิทธิสงครำม

นำงธนชัญน์รี สโรบล

6
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ประกอบวิชำชีพ

วิทยำศำสตรบณัทิต กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 1 มี.ค 2531 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรบริหำรกำรพยำบำล 18 ต.ค 2542 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 16 มี.ค 2538 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี พุทธชินรำช

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลแม่และเด็ก 11 เม.ย 2544 มหำวิทยำลยัมหิดล
พยำบำลศำสตรดุษฎีบณัฑิต พยำบำลศำสตร์ 22 กค. 2554 University of East Anglia

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2539 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนนีนครล ำปำง

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลสตรี 18 ต.ค 2544 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรบณัฑิต พยำบำลศำสตร์ 15 มี.ค 2545 มหำวิทยำลยัมหิดล
พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลมำรดำและทำรกแรกเกิด 18 มิ.ย 2550 มหำวิทยำลยัมหิดล
พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2545 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทร์

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรผดุงครรภข์ั้นสูง 8 มิ.ย 2555 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2547 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถ์
พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรผดุงครรภข์ั้นสูง 7/12/55 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 7/3/54 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรผดุงครรภ์ 23/9/59 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 7/3/54 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรผดุงครรภ์ 23/9/59 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรบณัฑิต พยำบำลศำสตร์ 1/3/42 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลอำชีวอนำมยั 25 พ.ค 2555 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2534 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถ์
พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลสตรี 26 มิ.ย 2543 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

ปรัชญำดุษฎีบณัฑิต
ผูน้ ำทำงกำรศึกษำและกำรพฒันำ

ทรัพยำกรมนุษย์
24/12/57 มหำวิทยำลยัรำชภฎัเชียงใหม่

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์และ
ผดุงครรภช์ั้นสูง

กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2527 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนีล ำปำง

วิทยำศำสตรมหำบนัทิต พยำบำลศำสตร์ 15 มี.ค 2534 มหำวิทยำลยัมหิดล

1-Jun-61 1 4711187812

15 ส.ค 2536 25 4511068644

23 4511068564

4811191020

1-May-56

18

24

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

42

16-Nov-37

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่

4511068564

1-Jun-39

4511068591

8

44 นำงสำวแพรวระพี เรืองเดช
พยำบำลวิชำชีพ 

(ช ำนำญกำรพิเศษ)

นำงวรรณภำ กำวิละ

17

4511173589

22

นำงสำวณฐัปำลิน นิลเป็ง

นำยพิเชษฐ์ แซ่โซว

นำงสำววริศำ วรวงศ์

36

39

38

43

37

40

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

พยำบำลวิชำชีพ
(ช ำนำญกำร)

วิทยำจำรย์
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

นำงประไพศรี กำบมำลำ พยำบำลวิชำชีพ

12-Jun-51 11

6

41

พยำบำลวิชำชีพ
(ช ำนำญกำร)

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

35 นำงสำวปล้ืมจิต   โชติกะ

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

นำงสุปรำณี โฆวชัรกุล

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

นำงสำวพลูทรัพย ์ลำภเจียม

34

1-Apr-54

นำงสำวเยำวลกัษณ์ มำก๋ำ 1-Apr-54 8 5411226958

นำงสำววรำภรณ์ บญุยงค์ 5411221949

4711179015

4511172543

11-Jul-44

1-Apr-45

30-Jun-40
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ประกอบวิชำชีพ

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์และผดุง
ครรภช์ั้นสูง

กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2525 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี พทุธชินรำช

สำธำรณสุขศำสตร์บณัฑิต สำธำรณสุข 28/4/29 มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลอำยรุศำสตร์และศลัยศำสตร์ 22 ต.ค 2535 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่
พยำบำลศำสตรดุษฎีบณัฑิต พยำบำลศำสตร์ 10 มิย. 2007 Edith Cowan University

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2539 วิทยำลยัพยำบำล บรมรำชชนนี ล ำปำง
ศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต กำรศึกษำผูใ้หญ่และกำรศึกษำต่อเน่ือง 4 ก.พ 2546 มหำวิทยำลยัมหิดล
พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำล 30 เม.ย 2533 มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลผูใ้หญ่ 26 พ.ค 2548 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรบณัฑิต พยำบำลศำตร์ 12/3/41 มหำวิทยำลยันเรศวร

สำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต บริหำรสำธำรณสุข 29/10/44 มหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลผูใ้หญ่ 26/4/50 มหำวิทยำลยัมหิดล

พยำบำลศำสตรบณัฑิต พยำบำลศำสตร์ 15/3/47 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี ล ำปำง

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลผูใ้หญ่ 30/10/55 มหำวิทยำลยัขอนแก่น

พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำล 5 มี.ค 2544 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลผูใ้หญ่ 30/10/58 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ 15/3/48 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลผูใ้หญ่ 28/5/57 มหำวิทยำลยัมหิดล
พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 10 มี.ค 2554 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลผูใ้หญ่ 19 ต.ค 2561 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

ประกำศนียบตัรวิชำกำรพยำบำลและ 
ผดุงครรภ์

กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 1 มี.ค 2534 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี พะเยำ

 ประกำศนียบตัรพยำบำลศำสตร์
เทียบเทำ่ปริญญำตรี (ต่อเน่ือง 2 ปี)

กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 11 มี.ค 2551 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่

พยำบำลศำสตรบณัฑิต กำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 15 มี.ค 2555 วิทยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่

พยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต กำรพยำบำลผูใ้หญ่ 8 ก.พ 2562 มหำวิทยำลยัเชียงใหม่

5511231792
พยำบำลวิชำชีพ

(ช ำนำญกำร)
นำงสำวชยธิดำ ไชยวงษ์54 1-Apr-55 7

8 5411226944
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52 นำงสำวทิพย ์ลือชยั
พยำบำลวิชำชีพ

(ช ำนำญกำร)
1-Apr-54

51 นำงสำวสุพรรณิกำร์ ปิยะรักษ์

นำงสำวพลอยปภสั จรัส
ธนะพฒัน์

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำร)

1-Apr-52

4-Feb-57 5

5นำยมนตรี  ค  ำรังษี

4 4811191886

10

4611104003

4411162713

17-Jan-57 4711179227

1-Jun-37

30-Apr-39 4511068541

45110624391-Jul-51

4511068651
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24

46

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

49

48

นำงสำวชนกนก ธนำภควตักลุ

นำงนนทรัตน์  จ  ำเริญวงศ์

นำงสำววรำงคณำ บญุมำ
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45 นำงกรรณิกำ  เรือนจนัทร์

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำร)

511108615453 นำงเขมิกำ สิริโรจน์พร
พยำบำลวิชำชีพ

(ช ำนำญกำรพิเศษ)
25-Mar-53 9

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำรพิเศษ)

พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำร)
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พยำบำลวิชำชีพ 
(ช ำนำญกำร)

16-Feb-58


