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ตาแ นง ชอ  กุ
เ มายโทร ัพท์

โทร ัพท์
านักงาน

โทร ัพท์
เค อนทีเ อร์ตรง โทร าร

อธกิาร ด ี    
นพ วชิยั ทยน าวร

รองอธกิาร ด ี    
ดร ปทมา ทอง ม

ชู ยอธกิาร ด ี    

ดร ผกาวรรณ จนัทร์ พมิ

ชู ยอธกิาร ด ี    
ดร วินยั ยอวรรณ

ชู ยอธกิาร ด ี    

ดร นิชดา าร วลัย์แพ ย์

านกังานอธกิาร ด ี    

ดร ผกาวรรณ จนัทร์ พมิ (รก )

อูาน ยการกองก างแ ะ ระชา มัพันธ์    

พนัจ่าอากา อกวริะ ด้วงชู (รก )

อูาน ยการกอง ริ ารการค งัแ ะพั ด ุ    
น วิ ล ทองทว (รก )

อูาน ยการกองก มาย    

นาย ก แุก้ว แก้ว (รก )

อูาน ยการกองทรพัยากร คุค     

นาง ดุา พง ์ ว่าง (รก )

อูาน ยการกองยทุธ า ตร์    

อูาน ยการ นูย์ เิท มัพันธ์    

ถา ันพระ รมราชชนก ช
โทร ัพท์ 
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ต�าแหน่ง/ชื่อ - กุล
เลขหมายโทรศัพท์

โทรศัพท์
�านักงาน

โทรศัพท์
เคลื่อนที่เบอร์ตรง โทร าร

ผูอ้�านวยการ �านักวชิาการ    
ดร.จุรรีตัน์		กจิ มพร	(รก.)	 02-5901976	 1976	 02-5901977	 083-2997060
ผูอ้�านวยการกอง ง่เ รมิวชิาการและคณุภาพการศึกษา
ดร.อัจฉรา		จัน่เพช็ร์	(รก.)	 02-5901824	 1824	 02-5901830	 089-6551783
ผูอ้�านวยการกองทะเบยีนและประมวลผล    
น. .มยรุ	ี	ศรีอดุร	(รก.)	 02-5901831	 1831	 02-5901830	 098-6708101
ผูอ้�านวยการกองกิจการนกัศกึษาและกจิการพเิศษ    
นางเบญจพร		ทพิยผลาผลกลุ	(รก.)	 02-5901872	 1872	 02-5901830	 089-7830535
ผูอ้�านวยการกองบรกิารวชิาการ    
น. .เบญจพร		รชัตารมย์	(รก.)	 02-5901811	 1811	 02-5901817	 081-6928586
ผูอ้�านวยการกองวิจยัและพัฒนานวตักรรม    
ดร.จุรรีตัน์		กจิ มพร	(รก.)	 02-5901976	 1976	 02-5901977	 083-2997060
ผูอ้�านวยการกองเทคโนโลยีดิจทัิลเพือ่การศกึษาและวทิยบริการ 
นายวรฒุ		บญุประยงค์	(รก.)	 02-5901981	 1981	 02-5901981	 081-1655646
�านกังานคณบดี คณะพยาบาลศา ตร์    

	 -	 02-5901926	 1926	 02-5901917	 -
�านกังานคณบดี คณะ าธารณ ขุศา ตร์และ หเวชศา ตร์

ดร.วินยั		 ยอวรรณ	(รก.)	 02-5901814	 1814	 02-5901817	 -
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลราชชนนี กรงุเทพ    
ดร.ขวญัตา		บญุวา 	 02-3542832	 	 02-3548251	 086-9075168
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแก่น
ดร.วัชร	ี	อมรโรจน์วรวุฒ	ิ 043-423210	 	 043-423212	 081-9648715
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี จกัรรัีช
ดร.พีระนนัท์		จรีะยิง่มงคล	 032-330479-82	 	 032-330483	 065-4949145
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ต�าแหน่ง/ชื่อ - กุล
เลขหมายโทรศัพท์

โทรศัพท์
�านักงาน

โทรศัพท์
เคลื่อนที่เบอร์ตรง โทร าร

ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีจงัหวดันนทบรุ	ี 	 	
(ศรธัีญญา, บ�าราศนราดูร นนทบรุ)ี    
ดร.กมลรตัน์		เทอร์เนอร์	 02-5253136	 	 02-5262904	 081-7579387
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีชลบรีุ    
ดร.ศุกร์ใจ		เจรญิ ขุ	 038-285534	 	 038-285533	 086-1556862
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีชัยนาท
ดร.ชุติมา		มาลัย	 056-405589	 	 056-405599	 081-9732486
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีเชียงใหม่
ดร.อมาว 	ี	อัมพนัศิรริตัน์	 053-121121	 	 053-121125	 086-0413020
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีตรงั    
นางประไพพศิ		 งิหเ ม	 075-211298	 	 075-211298	 081-8177957
	 	 	 ต่อ	121	
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครราช มีา
ดร.พรฤด	ี	นิธริตัน์	 044-243020	 	 044-247122	 081-8177957
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครล�าปาง
น. .วา นา		ม่ังค่ัง	 054-226254	 	 054-225020	 088-5949519
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครศรธีรรมราช
นาย ทุศัน์		เหมทานนท์	 075-446390	 	 075-446059	 084-1835613
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนพรตัน์วชิระ
ดร.พเยาว์		พงษ์ศักด์ิชาต	ิ 02-5406500	 	 02-5406517	 063-2266744
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพระพทุธบาท
นางจ�ารั 		 าระขวญั	(รก.)	 036-266170	 	 036-267047	 081-3509023
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพะเยา    
ดร.ธาน	ี	กล่อมใจ	 054-431779	 	 054-431889	 081-8838694
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ต�าแหน่ง/ชื่อ - กุล
เลขหมายโทรศัพท์

โทรศัพท์
�านักงาน

โทรศัพท์
เคลื่อนที่เบอร์ตรง โทร าร

ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพทุธชินราช
ดร.วรรณภา		ประทมุโทน	 055-252546-8	 	 055-259410	 093-2736444
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีแพร่    
ดร.ป่ินนเรศ		กาศอดุม	 054-069615	 	 054-069616	 081-5642383
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ียะลา    
น. .จงกรม		ทองจนัทร์	(รก.)	 073-222010	 	 073-244613	 086-4806236
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีราชบุรี
นางเพญ็จมาศ		ค�าธนะ	 032-314603	 	 032-314605	 082-5649835
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี งขลา    
ดร.ศุลีพร		เพชรเรยีง	 074-311890-1	 	 074-311206	 086-9406565
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี รรพ ทิธิประ งค์
ดร.ปัทมา		ผ่องศิร	ิ 045-255709	 	 045-255462	 086-0942828
	 	 	 ต่อ	201	
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี ระบุร ี   
ดร.ประกรติ		รชัวตัน์	(รก.)	 036-211948	 	 036-222480	 081-6846730
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี วรรค์ประชารกัษ์ นคร วรรค์
ดร. ภุาเพญ็		ปาณะวฒันพิ ทุธิ	์ 056-213741	 	 056-214028	 083-4125353
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี พุรรณบรุี
ดร.พิศิษฐ์		ค�าธนะ	 035-535250	 	 035-535251	 095-5235676
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี รุาษฎร์ธานี
ดร.อัจรยิา		วชัราววัิฒน์	(รก.)	 077-287816	 	 077-272571	 061-2874655
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี รุนิทร์
นาง ชุาดา		นิม้วฒันากลุ	 044-514422	 	 044-511737	 081-7181042
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีอดุรธานี
ดร.จิราพร		วรวงศ์	 042-295405-6	 	 042-295407	 088-7495192
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ต�าแหน่ง/ชื่อ - กุล
เลขหมายโทรศัพท์

โทรศัพท์
�านักงาน

โทรศัพท์
เคลื่อนที่เบอร์ตรง โทร าร

ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีอตุรดิตถ์
ดร. ชุาดา		อินทรก�าแหง	ณ	ราช มีา	 053-121121	 	 053-121125	 086-0413020
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบรีุ
ดร.อติญาณ์		ศรเกษตริน	 032-427049	 	 032-400573	 081-5699268
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกล้า จนัทบรุ ี   
ดร.มัณฑนา		เหมชะญาติ	 039-325781	 	 039-324379	 081-8621203
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรมีหา ารคาม    
ดร.นิ ากร		วบิลูชยั	(รก.)	 043-711411	 	 043-722404	 094-5142649
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัการ าธารณ ขุ รินิธร จังหวดัขอนแก่น
ดร.เ าวลักษณ์		ศรดีาเกษ	 043-221493	 	 043-221493	 097-3057759
	 	 	 ต่อ	102	
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัการ าธารณ ขุ รินิธร จังหวดัชลบุรี
นายประเ รฐิ		อตัโตหิ	 038-275663-5	 	 038-274245	 089-8576935
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัการ าธารณ ขุ รินิธร จังหวดัตรงั
นายไพบลูย์		ชาว วนศรเีจรญิ	 075-291540-2	 	 075-291546	 081-3965897
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัการ าธารณ ขุ รินิธร จังหวดัพษิณโุลก
นายชยัวฒัน์		พนัธ์รศัม	ี 055-313114-5	 	 055-313116	 081-9629491
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัการ าธารณ ขุ รินิธร จังหวดัยะลา
นาย นุทร		ปราบเขต	 073-212863	 	 073-213234	 081-8945759
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัการ าธารณ ขุ รินิธร จังหวดั พุรรณบรุี
ดร.อาภาพร		กฤษณพนัธ์ุ	(รก.)	 035-454050-8	 	 035-454049	 092-2685591
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัการ าธารณ ขุ รินิธร จังหวดัอบุลราชธานี
ดร.อรรณพ		 นธิไชย	 045-210270-74	 	 045-210278	 081-9557552
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ต�าแหน่ง/ชื่อ - กุล
เลขหมายโทรศัพท์

โทรศัพท์
�านักงาน

โทรศัพท์
เคลื่อนที่เบอร์ตรง โทร าร

ผูอ้�านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทย์และ าธารณ ขุ กาญจนาภเิษก
ดร.นพมา 		เครอื วุรรณ	(รก.)	 02-1501203-8	 	 02-1501202	 098-5491947
	 	 	 	 092-4199985
ผูอ้�านวยการวทิยาลยัการแพทย์แผนไทยอภยัภเูบศร จงัหวดัปราจนีบุรี
นาย มศักดิ	์	มงคลธนวฒัน์	 037-454470	 	 037-454470	 081-6648231
	 	 	 ต่อ	34


