คำสั่งสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ฯ สำขำภำคตะวันออก
ที่ ๑ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งนำยกกิตติมศักดิ์ กรรมกำรอำนวยกำรกิตติมศักดิ์ กรรมกำรที่ปรึกษำ
กรรมกำรพิเศษ และกรรมกำรอำนวยกำร สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ สำขำภำคตะวันออก
วำระ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
.................................................
อำศัยอำนำจตำมข้อบังคับของสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำ
บรมรำชชนนี (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของสมำคมพยำบำลแห่ งประเทศไทยฯ
สำขำภำคตะวั น ออก ดำเนิ น ไปได้ด้ว ยควำมเรี ยบร้ อยและมี ประสิ ทธิภ ำพ จึงขอแต่ง ตั้งนำยกกิตติ มศัก ดิ์
กรรมกำรอำนวยกำรกิตติมศักดิ์ กรรมกำรที่ปรึกษำ กรรมกำรพิเศษ และกรรมกำรอำนวยกำร พ.ศ. ๒๕๕๙
ดังต่อไปนี้
นำงจันทนำ

นายกกิตติมศักดิ์
พงษ์สมบูรณ์

กรรมการอานวยการกิตติมศักดิ์
๑. นำงสำวปรุง
โกมำรทัต
๒.ดร.เบญจวรรณ
ทิมสุวรรณ
กรรมการที่ปรึกษา
๑. นำงสำวนันทนำ
โชตินันทน์
๒. นำงสำวนิตย์
ภู่เอี่ยม
๓.นำงสำยบัว
วงศ์ไพโรจน์
๔. นำงสำววิพรรณ
วัฒนชีพ
๕. นำงอิชยำ
สุวรรณกุล
๖. นำงสำวอำไพ
ยุติธรรม
๗. รศ.ดร. เรณำ
พงษ์เรืองพันธุ์
๘. ผศ.ดร.สุนทรำวดี
เธียรพิเชฐ
๙. พลเรือตรีหญิงอำไพวัลย์
สวยสม
๑๐.ดร.ศุกร์ใจ
เจริญสุข

กรรมการพิเศษ
๑. นำงสำววิภำ
เพ็งเสงี่ยม
๒. ผศ.ทัศนียำ
วังสะจันทำนนท์
๓. นำวำเอกหญิงประทุม
มุสิกเจริญ
๔. นำงกำญจนำ
พุกกะณะสุต
๕. นำงนิภำพรรณ
เปี่ยมสมบูรณ์
๖. นำงสำวกฤษณำ
จิตร์ประสงค์
๗. นำงสำลินี
คูดำรงสวัสดิ์
๘. นำงบุษบำ
หน่ำยคอน
๙. นำงกัลยำ
ทองประเสริฐ
๑๐.นำงวันเพ็ญ
แสงเพ็ชรส่อง
๑๑.นำงจีรภรณ์
ศิริโสภำพงษ์
๑๒.นำงสำวปริยำ
รอดปรีชำ
๑๓.นำงจันทร์พร
ยอดยิ่ง
๑๔.นำงสำวจวงจันทร์
สุทธศิริ
๑๕.นำงสมปอง
สุดศก
๑๖.นำงชณิภำดำ
ชินอุดมพงศ์
๑๗.นำงสำวนันทพร
บุษรำคัมวดี
๑๘.นำงไพลิน
ถิระวัฒน์
๑๙.นำงอนัญญำ
บำรุงพันธุ์
๒๐.นำงผ่องศรี
สุพรรณพำยัพ
๒๑.นำงเกษร
อิ่มสุข
๒๒.นำงวีณำ
กุศลสมบูรณ์
๒๓.นำงทวี
บำรุงปรีชำ
๒๔.นำงมธุกร
บุญธรรมเจริญ
๒๕.นำงนิตยำ
เฉลิมกุล
๒๖.นำงทิวำ
รุ่งประทีปไพบูลย์
๒๗.นำงสำวนีรชำ
ลี้ศิริวัฒนกุล
๒๘.ดร.เพ็ญพรรณ
พิทักษ์สงครำม
๒๙.นำงศิริเพ็ญ
ชั้นประเสริฐ
๓๐.นำงวิไลลักษณ์
ประยูรพงษ์
๓๑.นำงสมพร
กนกสิริรั ตน์
๓๒.นำงสำวพิสมัย
ฉำยแสง
๓๓.นำงสำวทัชวรรณ
ผำสุข
๓๔.นำงสำวทัศนำ
ลี้ศิริวัฒนกุล
๓๕.นำงศรีวรรณ
สังวรำภรณ์
๓๖.นำงพัลลภำ
รัตนเพียร
๓๗.นำงสำวทิพวรรณ
พันธุ์จึงเจริญ
๓๘.นำงประณีต
หล่อปรีชำกูล

๓๙.นำงสุนันท์
๔๐.นำงสุทธำทิพย์
๔๑.นำงญำนี
๔๒.นำงอัมพร
๔๓.นำงสำวกัลยำ
๔๔.นำงอัจฉรำ
๔๕.นำงสมจิต
๔๖.นำงนำตยำ
๔๗.ผศ.ดร.นิภำวรรณ
๔๘.นำงสำวพรเพ็ญ
๔๙.นำงสำวจรัสศรี

แสวงทรัพย์
หวังสีศิริเพ็ชร
นำคพงษ์
กมลศิริ
หัชลีฬหำ
เกตุรัตนกุล
ยำใจ
ศุจิจันทรรัตน์
สำมำรถกิจ
ดวงดี
ตันเจริญ

คณะกรรมการอานวยการ
๑.นำงอรนุช
มกรำภิรมย์
๒. รศ.ดร.นุจรี
ไชยมงคล
๓.นำงธนิตำ
ฉิมวงษ์
๔.นำงกรรณิกำ
อำพนธ์
๕.นำงจิรำภรณ์
ฉลำนุวัฒน์
๖.นำงสำววิจิตรำ
สิงห์อำภรณ์
๗.นำงพอใจ
วรวุฒิพิศำล
๘.นำงจรินทร์
ขะชำตย์
๙.รศ.ดร.วรรณี
เดียวอิศเรศ
๑๐.นำงนิภำ
อรัญคีรี
๑๑.นำงสำวคนึงนิต
บุรีเทศน์
๑๒.นำงศันสนีย์
ยุวำพัฒน์
๑๓.รศ.ดร.อำภรณ์
ดีนำน
๑๔.นำงสำวประภำกร
ธำรำศักดิ์
๑๕.นำงเพ็ญศรี
ดำรงจิตติ
๑๖.นำงกำญจนำ
ร้อยนำค
๑๗.นำงทัศนีย์
ภูวิภิรมย์
๑๘.นำงสำววรลักษณ์
ฉัตรรัตนำรักษ์
๑๙.นำงสำวปรำณี
จันทร์เจนระวี
๒๐.นำงศิริลักษณ์
วิทยนคร
๒๑.ดร.กมลรัตน์
เทอร์เนอร์
๒๒.นำงจันทิมำ
พรเชนศวรพงศ์
๒๓.นำงดำรณี
เทียมเพ็ชร์
๒๔.นำวำเอกหญิงอภินันท์
แจ่มแจ้ง
๒๕.นำงศิริเพ็ญ
ชั้นประเสริฐ

นำยกสมำคมฯ
อุปนำยก คนที่ ๑
อุปนำยก คนที่ ๒
เลขำธิกำร
รองเลขำธิกำร
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙

(นำงอรนุช มกรำภิรมย์)
นำยกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ สำขำภำคตะวันออก

คำสั่งสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ฯ สำขำภำคตะวันออก
ที่ ๒ / ๒๕๕๙
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร ปี ๒๕๕๙
อำศัยอำนำจตำมข้อบังคับของสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำ
บรมรำชชนนี (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๑) เพื่ อให้ กำรด ำเนินงำนของสมำคมพยำบำลแห่ งประเทศไทยฯ
สำขำภำคตะวันออก เป็นไปด้ วยควำมเรียบร้ อยและมีประสิทธิ ภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร
สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯสำขำภำคตะวันออก เพื่อทำหน้ำที่เป็นตัวแทนของสมำคมฯ ในกำรดำเนินงำน
เกี่ ย วกั บ กำรจั ด ประชุม วิ ช ำกำรกลำงปี ประชุ ม วิ ช ำกำรสำมั ญประจ ำปี ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยคณะกรรมกำร
ดังต่อไปนี้
๑. นำงนิภำ
อรัญคีรี
ประธำน
๒. นำงวิไลลักษณ์
ประยูรพงษ์
กรรมกำร
๓. นำงจันทนำ
ทองศุภโชค
กรรมกำร
๔. นำงดวงจันทร์
วงษ์สุวรรณ
กรรมกำร
๕. ดร.เพ็ญพรรณ
พิทักษ์สงครำม
กรรมกำร
๖. นำงอำพร
มะลิวัลย์
กรรมกำร
๗. นำงสำวประภำกร
ธำรำศักดิ์
กรรมกำร
6. นำงสมควร
สุขสัมพันธ์
กรรมกำร
7. นำงมำลี
อนุพันธ์
กรรมกำร
8. ดร.สำยฝน
ม่วงคุ้ม
กรรมกำร
9. ดร.ณัชนันทร์
ชีวำนนท์
กรรมกำร
10.นำงทัศนีย์
พูลเวช
กรรมกำร
11.นำงพัชรินทร์
พฤทธิพงศ์สิทธิ์
กรรมกำร
12.นำงสำวพรทิพำ
ศุภรำศรี
กรรมกำร
13.นำงสำวพรเพ็ญ
ดวงดี
กรรมกำร
14.นำงสำวรสสุคนธ์
ศรีสนิท
กรรมกำร
15.นำงสำวกัณหำ
โภคสมบัติ
กรรมกำร
17.นำวำตรีหญิงเกษิณี
เอกสำตรำ รน.
กรรมกำร
1๘.ดร.ทัศนีย์
เชื่อมทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๙.นำงพัลลภำ
รัตนเพียร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่
วำงแผนกำรจัดประชุมเพื่อส่งเสริมและให้บริกำรวิชำกำรแก่สมำชิกอันเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ตนเอง หน่วยงำน และวิชำชีพกำรพยำบำลให้มีควำมก้ำวหน้ำสอดคล้องเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน
อยู่เสมอ ตลอดจนทำหน้ำที่ประสำนงำนกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำวิชำชีพและเผยแพร่ชื่อเสียง
ของสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ สำขำภำคตะวันออก
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙

(นำงอรนุช มกรำภิรมย์)
นำยกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ สำขำภำคตะวันออก

คำสั่งสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ฯ สำขำภำคตะวันออก
ที่ ๓ / ๒๕๕๙
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยวิจัย ปี ๒๕๕๙
อำศัยอำนำจตำมข้อบังคับของสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำ
บรมรำชชนนี (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๑) เพื่ อให้ กำรด ำเนินงำนของสมำคมพยำบำลแห่ งประเทศไทยฯ
สำขำภำคตะวั นออก เป็ นไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อยและมี ประสิ ทธิ ภำพ จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรฝ่ ำ ยวิ จั ย
สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯสำขำภำคตะวันออก เพื่อทำหน้ำที่เป็นตัวแทนของสมำคมฯ ในกำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรวิจัย กำรพิจำรณำจัดสรรทุนและตัดสินผลงำนวิจัยดีเด่น ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร. อำภรณ์ ดีนำน
ประธำน
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร. จินตนำ วัชรสินธุ์
รองประธำน
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. นฤมล ธีรรังสิกุล
กรรมกำร
๔. ดร. กมลรัตน์
เทอร์เนอร์
กรรมกำร
๕. ดร. ลัดดำ
เหลืองรัตนมำศ
กรรมกำร
๖. นำงกำญจนำ
ร้อยนำค
กรรมกำร
๗. ดร. ยศพล
เหลืองโสมนภำ
กรรมกำร
๘. ดร. ทัศนีย์
เชื่อมทอง
กรรมกำร
๙. ดร. พรทิพย์
สุขอดิศัย
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวรสสุคนธ์
ศรีสนิท
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวประภำศรี
ธนำกูล
กรรมกำร
๑๒. นำงจิรำภรณ์
ฉลำนุวัฒน์
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวเพ็ญศรี
ละออ
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวณัฏฐกุล
หนูจักร
กรรมกำร
๑๕. นำงโศภนำ
น้อยนิวรณ์
กรรมกำร
๑๖. น.ต. พิทักษ์
ทองสุข
กรรมกำร
๑๗. ดร. กิ่งกำญจน์
คงสำคร
กรรมกำร
๑๘. นำงวัชรำ
ขำวผ่อง
กรรมกำร
๑๙. รองศำสตรำจำรย์ ดร. ศิริวรรณ แสงอินทร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒๐. นำงสำวทิพวรรณ
พันธุ์จึงเจริญ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่
กำหนดนโยบำยด้ำนกำรวิจัย และส่งเสริมกำรดำเนินกำรวิจัยแก่สมำชิก กำรพิจำรณำเพื่อสนับสนุน
ทุนวิจัย กำรติดตำมประเมินผล กำรดำเนินกำรด้ำนกำรวิจัยของสมำชิก
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙
(นำงอรนุช มกรำภิรมย์)
นำยกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ สำขำภำคตะวันออก

คำสั่งสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ฯ สำขำภำคตะวันออก
ที่ ๔ / ๒๕๕๙
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และสำรสนเทศ ปี ๒๕๕๙
อำศัยอำนำจตำมข้อบังคับของสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำ
บรมรำชชนนี (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๑) เพื่ อให้ กำรด ำเนินงำนของสมำคมพยำบำลแห่ งประเทศไทยฯ
สำขำภำคตะวันออก เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์
และสำรสนเทศ สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯสำขำภำคตะวันออก เพื่อทำหน้ำที่เป็นตัวแทนของสมำคมฯ
ในกำรดำเนิ นงำนเกี่ย วกับ กำรต่ำงประเทศและกำรให้บริกำรสำรสนเทศ ซึ่งประกอบด้ว ยคณะกรรมกำร
ดังต่อไปนี้
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วรรณี
เดียวอิศเรศ
ประธำน
๒. ดร.กมลรัตน์
เทอร์เนอร์
กรรมกำร
๓.ดร.บุญเตือน
วัฒนกุล
กรรมกำร
๔. ดร.พรฤดี
นิธิรัตน์
กรรมกำร
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภรภัทร
เฮงอุดมทรัพย์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่
สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพพยำบำลสู่ระดับนำนำชำติ ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงสมำคมฯและสถำบันต่ำงประเทศ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙

(นำงอรนุช มกรำภิรมย์)
นำยกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ สำขำภำคตะวันออก

คำสั่งสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ฯ สำขำภำคตะวันออก
ที่ ๕ / ๒๕๕๙
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยพัฒนำวิชำชีพ ปี ๒๕๕๙
.................................................
อำศัยอำนำจตำมข้อบังคับของสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริน
ทรำบรมรำชชนนี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑) เพื่อให้กำรดำเนินงำนของสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ
สำขำภำคตะวันออก เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยพัฒนำวิชำชี พ
สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯสำขำภำคตะวันออก เพื่อทำหน้ำที่เป็นตัวแทนของสมำคมฯ ในกำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์วิชำชีพกำรพยำบำล สนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติพยำบำลที่มีคุณภำพ
และเผยแพร่ควำมรู้ข้อมูลด้ำนจริยธรรม จรรยำบรรณ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้
๑.นำงธนิตำ
ฉิมวงษ์
ประธำน
๒.นำงอิชยำ
สุวรรณกุล
กรรมกำร
๓.ผศ.ดร.สุนทรำวดี
เธียรพิเชฐ
กรรมกำร
๔.นำงจิรำภรณ์
ฉลำนุวัฒน์
กรรมกำร
๕.นำงสำวกัณหำ
โภคสมบัติ
กรรมกำร
๖.ดร.กิ่งกำญจน์
คงสำคร
กรรมกำร
๗.นำงศันสนีย์
ยุวำพัฒน์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘.นำงนิภำวรรณ์
รัมภำรัตน์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่
ดำเนินกำรเกี่ยวกับ กิจกรรมกำรเชิดชูเกียรติพยำบำลดีเด่นให้กับสมำชิก ของสมำคมพยำบำล
แห่งประเทศไทยฯ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙

(นำงอรนุช มกรำภิรมย์)
นำยกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ สำขำภำคตะวันออก

คำสั่งสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ฯ สำขำภำคตะวันออก
ที่ ๖ / ๒๕๕๙
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรและจัดหำรำยได้ ปี ๒๕๕๙
......................................................................
อำศัยอำนำจตำมข้อบังคับของสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำ
บรมรำชชนนี (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๑) เพื่ อให้ กำรด ำเนินงำนของสมำคมพยำบำลแห่ งประเทศไทยฯ
สำขำภำคตะวันออก เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร
และจัดหำรำยได้สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯสำขำภำคตะวันออก เพื่อทำหน้ำที่เป็นตัวแทนของสมำคมฯ
ในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดหำรำยได้ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้
๑. นำงสำวคนึงนิต
บุรีเทศน์
ประธำน
๒. นำงสำวอรุณี
กำญจนประภำส
กรรมกำร
๓. นำงสำวทัชวรรณ
ผำสุข
กรรมกำร
๔. นำงสำวพิสมัย
ฉำยแสง
กรรมกำร
๕. นำงสำวเครือเพ็ชร์
กระจ่ำงแจ้ง
กรรมกำร
๖. นำงจุรีรัตน์
กสิผล
กรรมกำร
๗. นำงสำวปรำณี
ภู่ให้ผล
กรรมกำร
๘. นำงอรัญญำ
ปำละกะวงค์
กรรมกำร
๙. นำงกรรณิกำ
อำพนธ์
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวสุรีรัตน์
ธำรำศักดิ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑. นำงสำวสมศรี
ซื่อต่อวงศ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่
จั ด กิ จ กรรมจั ด รำยได้ เพื่ อสนั บ สนุ น งบประมำณในกำรดำเนิ น งำนของสมำคมพยำบำล
แห่งประเทศไทยสำขำภำคตะวันออก และดำเนินกำรเกี่ยวกับสวัสดิกำร และกำรสร้ำงขวัญกำลังใจของสมำชิก
ตำมระเบียบสวัสดิกำรของสมำคมพยำบำล แห่งประเทศไทยฯ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙

(นำงอรนุช มกรำภิรมย์)
นำยกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ สำขำภำคตะวันออก

คำสั่งสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ฯ สำขำภำคตะวันออก
ที่ ๗ / ๒๕๕๙
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยทะเบียน ปี ๒๕๕๙
.................................................
อำศัยอำนำจตำมข้อบังคับของสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำ
บรมรำชชนนี (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๑) เพื่ อให้ กำรด ำเนินงำนของสมำคมพยำบำลแห่ งประเทศไทยฯ
สำขำภำคตะวันออก เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยทะเบียน
สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯสำขำภำคตะวันออก เพื่อทำหน้ำที่เป็นตัวแทนของสมำคมฯ ในกำรดำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรรับสมัครสมำชิกและจัดทำทะเบียนสมำชิก ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้
๑. นำงจรินทร์
ขะชำตย์
ประธำน
๒. นำงลัคณำ
สฤษดิ์ไพศำล
กรรมกำร
๓. นำงวันวิสำ
ทิพย์มณฑำ
กรรมกำร
๔. นำงสุภำพรรณ
วรผล
กรรมกำร
๕. นำงอัญชลี
บริบูรณ์เวช
กรรมกำร
๖. นำงสำววรินธร
สุขิโตวัฒน์
กรรมกำร
๗. นำงสำววริศนันท์
ลี้ศิริวัฒนกุล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่
เป็นตัวแทนของสมำคมฯในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรรับสมัครสมำชิกและจัดทำทะเบียนสมำชิก
รับผิดชอบในกำรสมัครสมำชิกของพยำบำลที่จบใหม่ และพยำบำลที่ยังไม่ได้เป็นสมำชิกสมำคมพยำบำลแห่ง
ประเทศไทยฯ กำรจัดทำทะเบียนสมำชิกให้เป็นปัจจุบันและให้สมำชิกเข้ำถึงข้อมูลได้
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙

(นำงอรนุช มกรำภิรมย์)
นำยกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ สำขำภำคตะวันออก

คำสั่งสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย ฯ สำขำภำคตะวันออก
ที่ ๘ / ๒๕๕๙
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๙
.................................................
อำศัยอำนำจตำมข้อบังคับของสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำ
บรมรำชชนนี (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๑) เพื่ อให้ กำรด ำเนินงำนของสมำคมพยำบำลแห่ งประเทศไทยฯ
สำขำภำคตะวั น ออก เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำร
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์สมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯสำขำภำคตะวันออก เพื่อทำหน้ำที่เป็นตัวแทนของสมำคมฯ
ในกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์กิ จกรรมต่ำง ๆ ของสมำคมฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำร
ดังต่อไปนี้
๑. นำงสำวประภำกร
ธำรำศักดิ์
ประธำน
๒. นำงวิไลลักษณ์
ประยูรพงษ์
กรรมกำร
๓. น.อ.หญิงอภินันท์
แจ่มแจ้ง
กรรมกำร
๔. นำงนิตยำ
กำนตำรัมภ์
กรรมกำร
๕. นำงสำวแววพันธ์
วำดเขียน
กรรมกำร
๖. นำงรำพึง
เมี่ยงชม
กรรมกำร
๗. นำงวิภำ
เหลืองวัฒนะพงศ์
กรรมกำร
๘. นำงสำวศิวพร
อินทรภักดี
กรรมกำร
๙. นำงสำวพรลดำ
ณ นคร
กรรมกำร
๑๐.นำงจรรยำ
อินทรวิชัย
กรรมกำร
๑๑.นำงรัสดำพร
สันติวงษ์
กรรมกำร
๑๒.นำงสอำด
อำนวยชัยศิริ
กรรมกำร
๑๓.นำงสำวธนิดำ
สุขสวัสดิ์
กรรมกำร
๑๔.นำงสำวปิยะพรรณ
วงศ์ทำ
กรรมกำร
๑๕.น.อ.หญิงชูวรรณ
ศรีสุข
กรรมกำร
๑๖.น.อ.หญิงสุชำดำ
ขำวำที
กรรมกำร
๑๗.น.ท.หญิงกิติมำ
อรุณรัตตโนภำส
กรรมกำร
๑๘.น.ท.หญิงกมลพรรณ เหล่ำธนำวิน
กรรมกำร
๑๙.น.ท.หญิงเรืองรอง
วิยำภรณ์
กรรมกำร
๒๐.น.ท.หญิงกมลลักษณ์ โสธนะ
กรรมกำร
๒๑.น.ท.หญิงจำเนียร
สัณหภักดี
กรรมกำร
๒๒.น.ท.หญิงสมร
สุขภูตำนันท์
กรรมกำร
๒๓.น.ท.หญิงภัทรำวดี
ชัยงำม
กรรมกำร
๒๔.น.ต.หญิงหฤทัย
โสดำภักดิ์
กรรมกำร
๒๕.น.ต.หญิงนันทิยำ
จุลเดช
กรรมกำร
๒๖.น.ต.หญิงเกษินี
เอกสำตรำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒๗.นำงสำวจรี
ศุภรำศรี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้ำที่
ดำเนิ น กำรเผยแพร่ ผ ลงำนกิ จ กรรมของสมำคม ส่ ง เสริ ม ควำมสำมั ค คี ร ะหว่ ำ งสมำชิ ก
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของสังคมเกี่ยวกับวิชำชีพพยำบำล เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำคม
พยำบำลกับสมำคมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙

(นำงอรนุช มกรำภิรมย์)
นำยกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทยฯ สำขำภำคตะวันออก

