
 
 
 
 

คาํสั่งสถาบนัพระบรมราชชนก 
  ท่ี    ๔๖  /  ๒๕๕๑ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพฒันาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 
  เน่ืองจากวิทยาลยัพยาบาลในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก สาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่ง ได้จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นตน้มา รวมระยะเวลา ๕ ปี ซ่ึงครบวาระการพฒันาหลกัสูตร 
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกาํหนดใหทุ้กหลกัสูตรพฒันา
ใหท้นัสมยั แสดงการปรับปรุงดชันีดา้นมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ยทุกๆ ๕ ปี  
ในการน้ีสถาบนัพระบรมราชชนกพิจารณาเห็นความสําคญัของการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ เพื่อให้ผูส้ําเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีให้บริการดา้นสุขภาพอนามยัแก่
ประชาชน จะได้เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพฒันาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕  ดงัน้ี  

๑ น.ส.ส่งศรี    กิตติรักษต์ระกลู รองผูอ้าํนวยการสถาบนัพระบรมราชชนก ประธาน 
๒ ดร.ลิลล่ี ศิริพร ผูอ้าํนวยการกลุ่มพฒันาการศึกษา  รองประธาน 
๓ นางปรียาวรรณ  วบิูลยว์งศ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘  

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 
กรรมการ 

๔ นางนิรามยั อุสาหะ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 

กรรมการ 

๕ นางอุไร นิโรธนนัท์ พยาบาลวิชาชีพ ๘  กรรมการ 
   วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ  

๖ นางสาํลี สาลีกุล พยาบาลวิชาชีพ ๘  กรรมการ 
   วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ  

๗ ดร.วบิูลยล์กัษณ์  ปรียาวงศากุล พยาบาลวิชาชีพ ๘ กรรมการ 
  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  

๘ น.ส.พีระนนัท.์.. 
 

-๒- 



   -๓- 

 

๘ น.ส.พีระนนัท ์ จีระยิง่มงคล พยาบาลวิชาชีพ ๘ กรรมการ 
   วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  

๙ ดร.ขวญัตา บุญวาศ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

กรรมการ 

๑๐ น.ส.สุดารัตน์ หวลมุกดา วทิยาจารย ์๗ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

กรรมการ 

๑๑ น.ส.วนัดี วงศรั์ตนรักษ ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  จกัรีรัช 

กรรมการ 

๑๒ นางสุพตัรา องัศุโรจน์กุล พยาบาลวิชาชีพ ๘  
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  จกัรีรัช 

กรรมการ 

๑๓ น.ส.บุญตา สุขวดี พยาบาลวิชาชีพ ๖ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  จกัรีรัช 

กรรมการ 

๑๔ น.ส.หยาดชล ทวธีนาวณิชย ์ พยาบาลวิชาชีพ ๕ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  จกัรีรัช 

กรรมการ 

๑๕ นางวรารัตน์ ประทานวรปัญญา พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  จงัหวดันนทบุรี 

กรรมการ 

๑๖ นางสุภลกัษณ์ ธานีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  จงัหวดันนทบุรี 

กรรมการ 

๑๗ น.ส. พฒันา   เศรษฐวชัราวานิช พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  จงัหวดันนทบุรี 

กรรมการ 

๑๘ นางกนกอร ศรีสมพนัธ์ุ พยาบาลวิชาชีพ ๗ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  จงัหวดันนทบุรี 

กรรมการ 

๑๙ นางศิริพร ครุฑกาศ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  จงัหวดันนทบุรี 

กรรมการ 

๒๐ นางกนิษฐา ถนดักิจ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  จงัหวดันนทบุรี 

กรรมการ 

๒๑ นางจิราภรณ์ จนัทร์อารักษ ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 

กรรมการ 

๒๒ นางชุลีพรวรรณ กษมานนท ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี 

กรรมการ 

  ๒๓ นางจุไรรัตน์ วชัรอาสน์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 

กรรมการ 

                  ๒๔ น.ส. อาํพร... 



 

๒๔ น.ส.อาํพร จนัทรักษา พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี 

กรรมการ 

  ๒๕ นางทิพวรรณ    ล้ิมประไพพงษ ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘                                                                 
วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้  จนัทบุรี 

กรรมการ 

   ๒๖ นางวารุณี สุวรวฒันกุล พยาบาลวิชาชีพ ๗ 
วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้  จนัทบุรี 

กรรมการ 

   ๒๗ นางรัชชนก สิทธิเวช พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้  จนัทบุรี 

กรรมการ 

  ๒๘ นางพทัธยา เกิดกุล พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้  จนัทบุรี 

กรรมการ 

    ๒๙ น.ส.มณี ดีประสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ชยันาท 

กรรมการ 

   ๓๐ น.ส.นภทัร เต๋ียอนุกลู พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ชยันาท 

กรรมการ 

   ๓๑ นางปารวีร์        กุลรัตนาวโิรจน์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ชยันาท 

กรรมการ 

  ๓๒ น.ส.นิจวรรณ วรีวฒัโนดม พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ชยันาท 

กรรมการ 

   ๓๓ นางสุจินตนา พนัธ์กลา้ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พระพุทธบาท 

กรรมการ 

   ๓๔ นางกนกพร เทียนคาํสรี พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พระพุทธบาท 

กรรมการ 

   ๓๕ น.ส.สมหมาย วงษก์ระสันต ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พระพุทธบาท 

กรรมการ 

   ๓๖ นายโยธิน ปอยสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พระพุทธบาท 

กรรมการ 

   ๓๗ ดร.มุกขด์า ผดุงยาม พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้  จงัหวดัเพชรบุรี 

กรรมการ 

   ๓๘ น.ส.วารุณี เกตุอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้  จงัหวดัเพชรบุรี 

กรรมการ 

   ๓๙ นางกฤษณา... 
 

-๔- 
 



   ๓๙ นางกฤษณา หงษท์อง พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้  จงัหวดัเพชรบุรี 

กรรมการ 

   ๔๐ นายสถาพร แถวจนัทึก พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้  จงัหวดัเพชรบุรี 

กรรมการ 

   ๔๑ นางนิตยา ทองมา พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกลา้  จงัหวดัเพชรบุรี 

กรรมการ 

   ๔๒ น.ส.สมจิตต ์   สินธุชยั พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี 

กรรมการ 

  ๔๓ น.ส.สุรางค ์ เปร่ืองเดช พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี 

กรรมการ 

   ๔๔ นางวนัเพญ็ กุลนริศ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี 

กรรมการ 

  ๔๕ นางนุสรา นามเดช พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี 

กรรมการ 

  ๔๖ น.ส.วลิาวณัย ์ ธนวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี 

กรรมการ 

  ๔๗ น.ส.ชุติกาญจน์    ฉตัรรุ่ง พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี 

กรรมการ 

  ๔๘ นางสุภาวดี นพรุจจินดา พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี 

กรรมการ 

   ๔๙ นางสุนทรี ขะชาตย ์ พยาบาลวิชาชีพ ๖ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี 

กรรมการ 

   ๕๐ ดร.นุศรา วจิิตรแกว้ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช 

กรรมการ 

   ๕๑ นางมณฑนา อจัฉริยศกัด์ิชยั พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช 

กรรมการ 

   ๕๒ นางวรรณภรณ์ วรีะพงษ ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช 

กรรมการ 

   ๕๓ นางอายพุร กยัวกิยัโกศล พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช 

กรรมการ 

  ๕๔ ดร.วรรณภา ประทุมโทน พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช 

กรรมการ 

   ๕๕  ดร.พฒันา... 
-๕- 

 



   ๕๕ ดร.พฒันา นาคทอง พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  นครลาํปาง 

กรรมการ 

   ๕๖ นางสุภาภรณ์ อุดมลกัษณ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  นครลาํปาง 

กรรมการ 

   ๕๗ น.ส.สุดธิดา แกว้ขจร พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  นครลาํปาง 

กรรมการ 

   ๕๘ นางเบญจพร เสาวภา พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  นครลาํปาง 

กรรมการ 

   ๕๙ น.ส.วภิา ประสิทธิโชค พยาบาลวิชาชีพ ๘  
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สวรรคป์ระชารักษ ์

กรรมการ 

   ๖๐ น.ส. ปริทรรศน์   วนัจนัทร์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สวรรคป์ระชารักษ ์

กรรมการ 

   ๖๑ นางอารีรัตน์ พนัธ์ุเขียน พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สวรรคป์ระชารักษ ์

กรรมการ 

   ๖๒ น.ส. ศิริมา          วงศแ์หลมทอง พยาบาลวิชาชีพ ๗  
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สวรรคป์ระชารักษ ์

กรรมการ 

   ๖๓ นางรวมพร มินานนท ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 

กรรมการ 

   ๖๔ น.ส.ประกายแกว้  ธนสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 

กรรมการ 

   ๖๕ นางวรรณภา กาวลิะ พยาบาลวิชาชีพ ๗ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 

กรรมการ 

   ๖๖ น.ส.สายฝน         สฤษดิกุล พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่

กรรมการ 

   ๖๗ น.ส.สุดารัตน์ ไชยประสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ ๘  
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์ 

 

   ๖๘ นางศศิธร ชิดนาย ี พยาบาลวิชาชีพ ๘  
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

   ๖๙ นายนภดล เลือดนกัรบ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

    ๗๐ นายอดุลย ์ วฒิุจูรีพนัธ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

   ๗๑  นางนิศารัตน์... 
-๖- 

 



  ๗๑ นางนิศารัตน์ นาคทัง่ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

   ๗๒ นางหทยัรัตน์ บรรณกิจ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 

กรรมการ 

   ๗๓ นางสมยัพร อาขาล พยาบาลวิชาชีพ ๘  
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 

กรรมการ 

   ๗๔ น.ส. บาํเพญ็ คาํดี พยาบาลวิชาชีพ ๘   
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 

กรรมการ 

   ๗๕ น.ส. จนัทร์จิรา      จนัทร์บก วทิยาจารย ์๖  
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา 

กรรมการ 

   ๗๖ ดร.วารีวรรณ ศิริวาณิชย ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘   
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา 

กรรมการ 

   ๗๗ ดร.ดวงรัตน์ คดัทะเล พยาบาลวิชาชีพ ๘   
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

กรรมการ 

   ๗๘ ดร.อติพร ทองหล่อ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุรินทร์ 

กรรมการ 

   ๗๙ นางกลัยา ศรกลา้ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุรินทร์ 

กรรมการ 

   ๘๐ นางศีตรา มยขูโชติ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุรินทร์ 

กรรมการ 

  ๘๑ นางรุจิรัตน์ มณีศรี พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุรินทร์ 

กรรมการ 

   ๘๒ นางเอ้ือจิต สุขพลู พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุรินทร์ 

กรรมการ 

   ๘๓ นางพรรณิภา ทองณรงค ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น 

กรรมการ 

   ๘๔ นางดวงชีวนั เบญจมาศ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น 

กรรมการ 

   ๘๕ นางธรณิศ สายวฒัน์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น 

กรรมการ 

   ๘๖ นางสุจินดา ศรีสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น 

กรรมการ 

   ๘๗  นางวีรติ... 
-๗- 

 



   ๘๗ นางวรีติ              พงษทิ์พยพฒัน์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี 

กรรมการ 

   ๘๘ นางเพชรา ทองเผา้ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี 

กรรมการ 

   ๘๙ นางดาราพร รักหนา้ท่ี พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี 

กรรมการ 

   ๙๐ นางวจันา สุคนธวฒัน์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี 

กรรมการ 

  ๙๑ น.ส.สัมฤทธ์ิ        ขวญัโพน พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

กรรมการ 

  ๙๒ นางอรุณี ศรีสุยิง่ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

กรรมการ 

   ๙๓ นางจีระวรรณ ศรีจนัทร์ไชย พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

กรรมการ 

   ๙๔ นางสกาวรัตน์  ไกรจนัทร์ พยาบาลวิชาชีพ ๗ 
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

 

  ๙๕ นางนวลใย          พิศชาติ พยาบาลวิชาชีพ ๘  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค ์

กรรมการ 

   ๙๖ นางประไพ        โรจน์ประทกัษ ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสิทธิประสงค ์

กรรมการ 

   ๙๗ นางพรทิพย ์     ศิริบูรณ์พิพฒันา พยาบาลวิชาชีพ ๘  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสิทธิประสงค ์

กรรมการ 

   ๙๘ นางนนัทรียา    โลหะไพบูลยก์ุล พยาบาลวิชาชีพ ๘  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสิทธิประสงค ์

กรรมการ 

  ๙๙ นางยพุิน ทรัพยแ์กว้ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี   นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

   ๑๐๐ น.ส.อุทุมพร        ดุลยเกษม พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี   นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

   ๑๐๑ น.ส.วลิาสินี         แผว้ชนะ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี   นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

 ๑๐๒ นางเกษรา           วนโชติตระกลู พยาบาลวิชาชีพ ๗ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี   นครศรีธรรมราช 

กรรมการ 

   ๑๐๓ นางอจัฉรา... 
-๘- 

 



-๙- 
 

  ๑๐๓ นางอจัฉรา จัน่เพช็ร์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ยะลา 

กรรมการ 

  ๑๐๔ นางอภิษฎา อรัณยภาค วทิยาจารย ์๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

กรรมการ 

  ๑๐๕ น.ส.ดวงใจ เปล่ียนบาํรุง พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

กรรมการ 

 ๑๐๖ นางเป่ียมสุข สมบติัสุข พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

กรรมการ 

 ๑๐๗ น.ส.พวงเพญ็ เผอืกสวสัด์ิ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุราษฎร์ธานี 

กรรมการ 

  ๑๐๘ น.ส.นงเยาว ์ ชยัทอง พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุราษฎร์ธานี 

กรรมการ 

   ๑๐๙ น.ส.อจัริยา วชัราววิฒัน์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุราษฎร์ธานี 

กรรมการ 

   ๑๑๐ น.ส.ปราชญาวตี  ยมานนัตกุล พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุราษฎร์ธานี 

กรรมการ 

   ๑๑๑ น.ส.ลินดา คลา้ยปักษี พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สุราษฎร์ธานี 

กรรมการ 

๑๑๒ นางปัทมา แคนยกุต ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

กรรมการ 

๑๑๓ นางธิดารัตน์ สุภานนัท ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

กรรมการ 

๑๑๔ น.ส.ภารณี เทพส่องแสง พยาบาลวิชาชีพ ๘ 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

กรรมการ 

๑๑๕ น.ส.สร้อยสุวรรณ   พลสังข ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘  
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง 

กรรมการ 

๑๑๖ นางนิตยา    ศรีญาณลกัษณ์ พยาบาลวิชาชีพ ๘   
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 

กรรมการ 

๑๑๗ นางเฟ่ืองฟ้า นรพลัลภ ผูอ้าํนวยการส่วนพฒันาการศึกษา        กรรมการและเลขานุการ                                  
๑๑๘ นางอาํไพรัตน์ กล่ินขจร หวัหนา้ฝ่ายพฒันาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ 

                                                    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
๑๑๙ นางจินตนา เพชรมณี พยาบาลวชิาชีพ  ๗                     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
๑๒๐ น.ส.ธญัวรัตน์ อุทโท นกัวชิาการศึกษา                         กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 



คณะอนุกรรมการมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
                ๑. ปรับปรุงรายละเอียดเน้ือหารายวชิา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตหลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหมี้ความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความเจริญกา้วหนา้ทางวิชาชีพ และมาตรฐานวชิาชีพการพยาบาล 
  ๒.  ดาํเนินการร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร 
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการจดัทาํเอกสารหลกัสูตรประมวลรายวชิาและคู่มือการใชห้ลกัสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 
เพื่อใหว้ทิยาลยัต่างๆ นาํไปใชจ้ดัการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัปรัชญา และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  
   
   
 
  ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
                                                                  สั่ง ณ วนัท่ี    ๓๑   มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


