
 

 

ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
ที่ ๗/๒๕๖๔ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง “๖๐ คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ” 
 

 เนื่องด้วยในปี พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ เป็นวาระครบรอบ ๖๐ ปี ของการก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 
สมาคมฯ จึงได้จัดทำโครงการ “๖๐ ปี คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ” เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ 
และให้การสนับสนุนภารกิจของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ได้รับการยอมรับจากสังคมโดยส่วนรวมและผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง เป็นแบบอย่างที ่ดีแก่สมาชิก และธำรงไว้ซึ ่ง คุณความดี  ของวิชาชีพ              
จำนวน ๖๐ คน โดยผ่านมติเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ ในคราวประชุมครั้งที ่๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔  
     สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ มีความยินดีขอประกาศเกียรติคุณยกย่อง ผู ้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็น      
“๖๐ คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ” 

๑ นาง กาญจนา คิดศร ี โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
๒ นาง กุลดา พฤติวรรธน ์ ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม ่
๓ นาง  ขจรวรรณ ทินกร ณ อยุธยา ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม ่
๔ นาง คณิศฉัตร ์ วุฒิศักดิ์สกุล โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม ่
๕ นาง  คำเขย แสงนวล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์   
๖ นาง จงลักษ ์ รสสุขุมาลชาต ิ โรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 
๗ นางสาว จริยา พันธ์วิทยากูล ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลกำแพงเพชร 
๘ รศ. เจียรนัย โพฺธิ์ไทรย ์ ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๙ นาง ชนกพร อุตตะมะ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม ่
๑๐ รศ.ดร. ชมนาด พจนามาตร ์ คณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จงัหวัดเชียงราย 
๑๑ รศ.ดร. ชมนาด วรรณพรศิร ิ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
๑๒ นางสาว ฐิติมาน   แก้วขาว โรงพยาบาลกำแพงเพชร  
๑๓ นางสาว ดุษฎ ี พงษ์อุดม โรงพยาบาลแมคคอรม์ิค จงัหวัดเชียงใหม่ 
๑๔ อาจารย ์ ตวงทิพย ์ เจริญยิ่ง                  อดีตอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอรม์คิ มหาวิทยาลยัพายัพ จังหวัดเชียงใหม่   
๑๕ นาง ทัศนีย์  ณ พิกุล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
๑๖ รศ. เทียมศร ทองสวัสดิ ์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 
๑๗ นาง ธนพร สดชื่น โรงพยาบาลพิจติร 
๑๘ ผศ.ดร. ธาน ี แก้วธรรมานุกลู คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๑๙ ดร. ธาน ี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
๒๐ นาง  น้อมจิต จันทร์น้อย โรงพยาบาลอุทัยธานี  
๒๑ นาง  นุชรี จันทร์เอี่ยม โรงพยาบาลลำพูน  
๒๒ นาง บริสุทธ์ิ วิรัชศิลป ์ โรงพยาบาลแม่สะเรยีง จังหวัดแมฮ่่องสอน 
๒๓ นาง บังอร มณีกันธัง โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย 
๒๔ นาง ประภา ราชา โรงพยาบาลพิจติร  
๒๕ นาง ปริศนา วะส ี ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห์  
๒๖ ผศ.ดร. ปะราล ี โอภาสนันท์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒๗ นาง ปารินันท ์ คงสมบูรณ ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค ์
๒๘ ดร. ปิ่นนเรศ   กาศอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
๒๙ นาง ผ่องศรี  อุทธวัง โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา 
๓๐ นาง พรธิดา ช่ืนบาน โรงพยาบาลแพร่  
๓๑ นาง พิมลพรรณ คุณสิทธ์ิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 
๓๒ อาจารย ์ พูนพิลาศ โรจนสุพจน์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลยัพายัพ จังหวัดเชียงใหม ่                                                       



 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๔ 

 

 

       (ดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม) 
         นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 

๓๓ นาง มรกต หาญกำจัดภัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 
๓๔ นาง มาลัย   ศรีชมภ ู โรงพยาบาลเด่นชัย จ.แพร ่
๓๕ นาง มาลีวรรณ เกษตรทัต โรงพยาบาลลำพูน จ.ลำพูน 
๓๖ นางสาว ราศรี   คันธีสาร โรงพยาบาลศรสีังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน 
๓๗ ดร. วรรณภา    ประทุมโทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  
๓๘ นาง วรางคณา ธุวะคำ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
๓๙ นาง วันทนีย์ เสถียรวันทนีย ์ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณโุลก  
๔๐ ผศ.ดร. วัลลภา   ทรงพระคุณ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่                                                         
๔๑ อาจารย ์ วาสนา มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 
๔๒ นาง วิมนต์  วันยะนาพร   โรงพยาบาลอตุรดติถ์  
๔๓ นาง  ศรีวรรณา วงค์เจริญ ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
๔๔ นางสาว สมทรง เค้าฝาย โรงพยาบาลแพร่  
๔๕ นาง สมพร  เลิศวิรยิเสถยีร โรงพยาบาลลำปาง   
๔๖ นาง สมพร   รอดจินดา โรงพยาบาลนา่น  
๔๗ นาง สมพร  บรรลุพันธุนาถ โรงพยาบาลศรสีังวร จังหวัดสโุขทัย 
๔๘ ดร. สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา   ผู้อำนวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์ 
๔๙ รศ. สุธิศา ล่ามช้าง ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๕๐ นาง  สุภางภัทร ์ พรหมอยู ่ โรงพยาบาลพิจติร จ.พิจติร 
๕๑ ดร. สุภาเพญ็ ปาณะวัฒนพิสุทธ์ิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคป์ระชารักษ์ นครสวรรค์ 
๕๒ อาจารย ์ สุวพรรณ สถิโรภาส ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๕๓ 
๕๔ 

ดร. 
นาง 

หรรษา 
สุพรรณ ี

เทียนทอง 
เตรียมวิศิษฎ ์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่

๕๕ นาง อมรรัตน ์ กุลทิพรรธน ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบรูณ ์
๕๖ ดร. อมาวส ี อัมพันศิริรัตน ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
๕๗ นางสาว อัจษรา บุญมีศรีทรัพย ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ 
๕๘ นาง อุไร สินไพบลูย ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม ่
๕๙ นางสาว อุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิ ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลแพร่ 
๖๐ นาง เอมอร เรือนชัย ข้าราชการบำนาญโรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่ 


