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เร่ือง   การพิจารณารางวลัพยาบาลดีเด่น ประจ าปี 2564 
เรียน   นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั / หวัหนา้กลุ่มงานการพยาบาล/หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล /  
           ผูอ้  านวยการฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลรัฐและเอกชน / คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ /  
           ผูอ้  านวยการสถาบนัการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ เร่ือง การพิจารณาพยาบาลดีเด่น ประจ าปี 2564 
                         2. แบบเสนอช่ือผูข้อรับรางวลัพยาบาลดีเด่น ประจ าปี 2564 
                         3. แบบประวติัและผลงานของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

ดว้ยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
จะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกพยาบาลดีเด่นประจ าปี 2564  ในสาขาต่าง ๆ  4  สาขา จ านวน 26 รางวลั จาก 
ผูป้ระกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ซ่ึงเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ดงัน้ี 
 1.1   สาขาผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ต่อวชิาชีพและสังคม  มี 1 รางวลั  
 1.2   สาขาการบริการพยาบาล มี 2 ประเภท 
  1.2.1   ผูบ้ริหารการพยาบาล มี 5 รางวลั  
  1.2.2   ผูป้ฏิบติัการพยาบาล มี 5 รางวลั  
 1.3  สาขาการศึกษาพยาบาล มี 2 ประเภท 
  1.3.1   ผูบ้ริหารการศึกษาพยาบาล มี 5 รางวลั  
  1.3.2    อาจารยพ์ยาบาล มี 5 รางวลั 
 1.4  สาขาการวจิยั/นวตักรรมทางการพยาบาล มี 5 รางวลั  

ผูมี้สิทธิเสนอช่ือผูส้มควรไดรั้บรางวลัพยาบาลดีเด่น ไดแ้ก่ องค์กร หรือหน่วยงานท่ีมีสมาชิก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ปฏิบติังานหรือเคยปฏิบติังาน  องคก์รวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลฯ เช่น สมาคม/ชมรมพยาบาลต่างๆ กรรมการอ านวยการสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ หรือสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จ านวน 10 คนข้ึนไปร่วมกนั
เสนอช่ือผูส้มควรไดรั้บรางวลัแต่ละสาขาท่ีระบุในประกาศฯ โดยจะตอ้งส่งรายละเอียดประวติัผลงานของผู ้
ไดรั้บการเสนอช่ือพร้อมเอกสาร จ านวน 5 ชุด พร้อมไฟล์เอกสาร ไปยงัสมาคมพยาบาลฯ ส านักงานใหญ่ 
หรือสมาคมพยาบาลฯ ส านกังานสาขาภาค ท่ีพยาบาลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือปฏิบติังาน  ส าหรับสาขาผูบ้  าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวชิาชีพและสังคม สมาคมพยาบาลฯ จะใชว้ธีิสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไว ้
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  ร่าง  พิมล พนัธ์ุวไิล 

  พิมพ ์ทศันีย ์รววิรกลุ 

  ทาน  พิมล พนัธ์ุวไิล 

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  จึงขอประชาสัมพนัธ์ให้พยาบาลวิชาชีพทุกท่านไดท้ราบ 
เพื่อเสนอช่ือพยาบาลดีเด่น ส่งไปยงัส านกังานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ดงัน้ี 

1. จงัหวดัในเขตภาคกลาง  ส่งที่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ  ส านักงานใหญ่  
เลขท่ี 21/12  ถนนรางน ้า   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร  10400     
โทรศพัท ์02-247-4463    E-mail : ns.head@thainurse.org 

2. จงัหวดัในเขตภาคเหนือ  ส่งที ่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ  ส านักงานสาขาภาคเหนือ    
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                            
เลขท่ี 110/406  ถนนอินทวโรรส  ต าบลศรีภูมิ  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200  
โทรศพัท ์053-935030      โทรสาร 053-894213      E-mail : nat-nd@hotmail.com  

3. จงัหวดัในเขตภาคใต ้ ส่งที ่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ  ส านักงานสาขาภาคใต้     
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110    
โทรศพัท ์  074-286489, 089-4666516    E-mail : ns.south@thainurse.org  

4. จงัหวดัในเขตภาคตะวนัออก  ส่งที ่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ  ส านักงานสาขาภาค
ตะวนัออก วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้จนัทบุรี                                                        
เลขท่ี 36  ถนนเลียบเนิน ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 22000                                       
โทรศพัท ์039-325781 ต่อ 1123 โทรสาร 039-324379  E-mail: eastnurse@eastnurse.org 

5. จงัหวดัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ส่งที ่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ   
ส านักงานสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ห้อง 1105 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 40002                        
โทรศพัท ์080-892065    E-mail : natned01@gmail.com 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอช่ือผูส้มควรไดรั้บรางวลัพยาบาลดีเด่น  ประจ าปี 2564  
และโปรดช่วยประชาสัมพนัธ์ใหพ้ยาบาลท่ีสนใจส่งเอกสาร ภายในวนัที ่30  มีนาคม 2564  จกัขอบคุณยิง่ 

 
                                                                       ขอแสดงความนบัถือ                                                                                                                                                    

                                                                                     

                                                                              (รองศาสตราจารยสุ์ปาณี  เสนาดิสัย) 

                                                                           นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

                                                                       

งานสารบรรณ : โทรศพัท ์ 02-2474463 โทรสาร  02-2474704  


