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๑ ๒

ชือ่ นางพรทพิย  คนงึบุตร
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   16134/2530
วุฒิการศึกษา   พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
  (การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช)
ตาํแหนง         รักษาการรองผูอาํนวยการกลุมภารกจิ                         
  ดานการพยาบาล
สถานท่ีทํางาน  โรงพยาบาลปทุมธานี
หนวยงานท่ีสง  โรงพยาบาลปทุมธานี   
วิสยัทศัน ผดงุความยตุธิรรม ปกปองวชิาชพี
สรางความโดดเดนใหกับวชิาชพี ดวยผลงานวจิยัและนวัตกรรม

ชือ่ พลตรหีญงิ องัคณา  สเุมธสทิธกิลุ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   9125580000559
วฒุกิารศกึษา ปริญญาเอก(การพฒันาทรัพยากรมนษุย)
ตาํแหนง ขาราชการบาํนาญ
สถานท่ีทาํงาน  สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 
หนวยงานทีส่ง   
วสิยัทัศน      พัฒนาการจดัการศกึษาพยาบาลใหมี
ประสทิธภิาพ สงเสริมใหมกีารวิจยั และพฒันาเทคโนโลย ี
เพ่ือใหสมาชิกเขาถึงขอมลูขาวสาร และขอความชวยเหลอื
จากสมาคมพยาบาลฯ ไดอยางรวดเร็ว และพฒันาคณุธรรม 
จริยธรรมของพยาบาลวชิาชีพ 

๓ ๔

ชือ่ นางอารี   ชีวเกษมสุข
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   9325320020670
วุฒิการศึกษา ปรญิญาดษุฎีบณัฑิต 
ตาํแหนง รองศาสตราจารย
สถานท่ีทํางาน  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
หนวยงานท่ีสง  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  
วิสยัทศัน         เสริมสรางคุณภาพชีวติท่ีด ีมเีอกสทิธิแ์หง
วิชาชีพ เนนวิชาการท่ีทันสมัยเชงิรกุ

ชือ่ นางสกาวดี   ดอกเทยีน
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   9125590003177
วฒุกิารศกึษา พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ (บรหิารการพยาบาล)                      
ตาํแหนง หวัหนากลุมงานการพยาบาล
  และบริหารท่ัวไป 
สถานท่ีทาํงาน  ศนูยบริการสาธารณสขุ ๑๐ สขุมุวิท
หนวยงานทีส่ง  กองการพยาบาลสาธารณสขุ 
  สํานกัอนามยั กรงุเทพมหานคร
วสิยัทัศน       มุงมัน่ ตัง้ใจ สืบสาน ตอยอดการพฒันา
วชิาชีพใหโดดเดน มนีวตกรรมทางการพยาบาลทีท่นัสมัย
กบัยคุดจิติอล

๕ ๖

ชือ่ นางพวงทอง   ตันวงษวาน
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   5939/2543
วุฒิการศึกษา   พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
ตาํแหนง นายกสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ 
สถานท่ีทํางาน สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ  
หนวยงานท่ีสง สมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราชฯ  
วิสยัทศัน         สงเสรมิวิชาชพี ภาพลกัษณ รวมพลงั 
พยาบาลใหเปนท่ีประจักษในระดบัประเทศและสากล 

ชือ่ นางยุพาพิศ   วินัยรักษ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   10202/2525 
วฒุกิารศกึษา พยาบาลศาสตรบัณฑติ 
ตาํแหนง ขาราชการบาํนาญ
สถานท่ีทาํงาน   
หนวยงานทีส่ง กลุมการกจิดานการพยาบาล
                   โรงพยาบาลเลิดสนิ
วสิยัทัศน        มุงม่ันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวชิาชพี
พยาบาลและผดงุครรภอยางตอเนือ่ง มเีอกภาพในวชิาชีพ 
ความกาวหนาสูสงัคมและสากล  สรางเสรมิและชีน้าํสงัคม
ดานสขุภาพและอนามยั

๗ ๘

ชือ่ นางดวงตา   กุลรตันญาณ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   9425240009589
วฒุกิารศกึษา ครศุาสตรมหาบณัฑติ                        
                   (บรหิารการพยาบาล) 
ตาํแหนง ขาราชการบาํนาญ
สถานท่ีทํางาน  สมาคมพยาบาลจิตเวชแหงประเทศไทย
หนวยงานท่ีสง  สมาคมพยาบาลจิตเวชแหงประเทศไทย  
วิสยัทศัน       ใหพยาบาลเปนผูนําดานการแพทยและ
ดานการสาธารณสุข

ชือ่ นางสาวอดิศรา   สวุพศิ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ  9125530006019
วฒุกิารศกึษา   พยาบาลศาสตรบณัฑิต 
ตาํแหนง         ผูจัดการฝายการพยาบาลผูปวยนอก 5
สถานท่ีทาํงาน  โรงพยาบาลศริิราชปยมหาราชการณุย
หนวยงานสง    โรงพยาบาลศริิราชปยมหาราชการณุย
วสิยัทัศน        มคีวามต้ังใจในการสราง Role Model 
ของพยาบาลคณุภาพกระจายไปในทกุสวน สรางกลยทุธให
เกดิความยัง่ยนืในการพัฒนาวชิาชพี รวมสรางใหสมาคมฯ 
เปนน้ําหนึง่ใจเดยีวกนัของ “พยาบาล”

๙ ๑๐

ชือ่ พนัตาํรวจเอกหญิงคนงึนจิ  สงิหไกร
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   16091/2530
วุฒิการศึกษา   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศกึษา)
ตาํแหนง พยาบาล (สบ 5) กลุมการพยาบาล
สถานท่ีทํางาน  โรงพยาบาลตาํรวจ 
หนวยงานท่ีสง  โรงพยาบาลตาํรวจ
วิสยัทศัน มชีือ่เสียงในระดับสากล เปนทีย่อมรับ
ของบคุลากรทางการแพทย

ชือ่ นางสาวมณฑา   ล้ิมทองกลุ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   9125530005664
วฒุกิารศกึษา วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (พยาบาลศาสตร)
ตาํแหนง รองคณบดีฝายวชิาการ
สถานท่ีทาํงาน  คณะพยาบาลศาสตร 
                   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
หนวยงานทีส่ง  คณะพยาบาลศาสตร 
                   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี
วสิยัทัศน       ตัง้ใจใหพยาบาลสามารถยนืหยดัไดดวย
ความสามารถของตน  ใหเปนทีป่ระจกัษ กับบคุคลท่ัวไป 
และเปนทีย่อมรับของผูรวมงานทัง้ในและนอกวชิาชพี



 หมายเลข รายนามผูสมัคร  หมายเลข รายนามผูสมัคร

๑๑ ๑๒

ชือ่ นางสาวอรสา   อัครวัชรางกรู
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   12758/2527
วุฒิการศึกษา   พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
ตาํแหนง         รองผูอาํนวยการดานการพยาบาล
สถานท่ีทํางาน สถาบันมะเรง็แหงชาติ
หนวยงานท่ีสง สถาบนัมะเรง็แหงชาติ
วิสยัทศัน        ตองการเห็นพยาบาลเปน Unique และ
ทัดเทียมวิชาชพีอืน่ ๆ 

ชือ่ นางสาวสปุรดีา  ม่ันคง
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   32848/2536
วฒุกิารศกึษา ปริญญาเอก (การพยาบาลผูสงูอาย)ุ 
ตาํแหนง รองศาสตราจารย
สถานท่ีทาํงาน  โรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี
หนวยงานทีส่ง  โรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี
วสิยัทัศน มุงม่ัน พัฒนาวชิาชพี และองคกร
วชิาชีพใหมคุีณภาพ

๑๓ ๑๔

ชือ่ นางสาวเรณ ู  พกุบุญมี
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   16550/2531
วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรดุษฎบีณัฑิต
ตาํแหนง รองศาสตราจารย และทีป่รึกษา
สถานท่ีทํางาน โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี
หนวยงานท่ีสง สมาคมศิษยเกาพยาบาลรามาธบิดี
วิสยัทศัน มุงมัน่พฒันาคุณภาพชวีติของพยาบาล
และยกระดบัการปฏิบตักิารพยาบาลสูการปฏบิติัเชงิวชิาชพี
อยางถวนหนา 

ชือ่ รอยตาํรวจตรหีญงิ เรวดทีรรศน  รอบคอบ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   91255300020757
วฒุกิารศกึษา ครุศาสตรดษุฎีบณัฑติ(สาขาอดุมศกีษา)
ตาํแหนง ผูชวยศาสตราจารย
สถานท่ีทาํงาน  คณะพยาบาลศาสตร 
                   มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุี
หนวยงานทีส่ง  สมาคมศษิยเกาพยาบาลตํารวจ
วสิยัทัศน เพ่ือพัฒนาวชิาชีพพยาบาล 
ของประเทศไทยไปสูระดับนานาชาติ

๑๕ ๑๖

ชือ่ นางสาวโศภษิฐ   สุวรรณเกศาวงษ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   12728/2527
วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ (การบรหิารการพยาบาล)
ตาํแหนง         นกัวิชาการพยาบาล
สถานท่ีทํางาน  กองการพยาบาล 
  สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หนวยงานท่ีสง กองการพยาบาล สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
วิสยัทศัน       สงเสริมและพฒันาความกาวหนาของ
พยาบาลวิชาชพีในทุกสังกัดสรางขวัญ/กาํลงัใจบคุลากร
ทางการพยาบาล ประสานงานความรวมมือกบัองคกรภาค
รฐัและภาคเอกชน ท้ังในและตางประเทศ  

ชือ่ นางสาวสนุดิา   ปรีชาวงษ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   14458/2529
วฒุกิารศกึษา ปริญญาเอก (การพยาบาล)
ตาํแหนง     ผูชวยศาสตราจารย
สถานท่ีทาํงาน  คณะพยาบาลศาสตร 
                  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
หนวยงานทีส่ง คณะพยาบาลศาสตร                           
                  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
วสิยัทัศน   สงเสริมความปลอดภยัและสภาพแวดลอม
ในการทาํงานของพยาบาลเพือ่สขุภาวะของพยาบาลและ
ผูรับบริการ       

๑๗ ๑๘

ชือ่ นางสาวนงลกัษณ  ทองอนิทร
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ  16781/2531
วุฒิการศึกษา   พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
  (การพยาบาลผูใหญ)
ตาํแหนง      หวัหนาสาขาการพยาบาลพิเศษอายรุกรรม
สถานท่ีทํางาน  ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลวชริพยาบาล             
หนวยงานท่ีสง  โรงพยาบาลวชริพยาบาล  
                   คณะแพทยศาสตรวชริพยาบาล
วิสยัทศัน    พฒันาวิชาชพีดานการศกึษา 
บรกิารพยาบาล และการวิจัยใหทันตอการเปล่ียนแปลง

ชือ่ พันเอกหญงิ (พิเศษ) สขุฤทยั วโิรจนยุติ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ 3666/2542  
วฒุกิารศกึษา วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (สุขศกึษา)
ตาํแหนง หวัหนาฝายวชิาการ
สถานท่ีทาํงาน ขาราชการบาํนาญ
หนวยงานทีส่ง 
วสิยัทัศน       ใหพยาบาลมีความมัน่คง       

๑๙ ๒๐

ชือ่ พนัเอกหญิง สายสมร  เฉลยกติติ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ    24291/2534
วุฒิการศึกษา ดษุฎีบณัฑติ 
  (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา)
ตาํแหนง    รองผูอาํนวยการ
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก
หนวยงานท่ีสง  วิทยาลัยพยาบาลกองทพับก
วิสยัทศัน      มุงมัน่ตัง้ใจ สานพลังเครือขายสูการพัฒนา
วิชาชีพการพยาบาลใหกาวไกล    

ชือ่ นางสาวศิรอิร  สนิธุ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ    10456/2525
วฒุกิารศกึษา ปริญญาเอก (การพยาบาล)
ตาํแหนง  อุปนายกสภาการพยาบาล
สถานท่ีทาํงาน สภาการพยาบาล
หนวยงานทีส่ง สภาการพยาบาล
วสิยัทัศน สรางความกาวหนาและความเปนธรรม
ของพยาบาลเพ่ือพัฒนาสขุภาพประชาชน 

๒๑ ๒๒

ชือ่ นางชไมพร   เจรญิไกรกมล
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   32851/2536  
วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ (การพยาบาลผูใหญ)
ตาํแหนง         หวัหนางานการพยาบาลตรวจรกัษาผูปวยนอก
สถานท่ีทํางาน  ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศริิราช
หนวยงานท่ีสง  โรงพยาบาลศิรริาช
วิสยัทศัน        พยาบาลตองเปนวชิาชพีท่ีมีความกาวหนา
อยางไมหยดุยัง้เปนวิชาชีพท่ีสามารถชีน้าํสงัคมมงีานวจิยั
ท่ีมีผลตอการพัฒนาวิชาชีพ สามารถเปลีย่นแปลงการดแูล 
รกัษาพยาบาล มีความรวมมือรวมใจเปหนึง่เดยีวกนั

ชือ่ นางสาวขวัญใจ  เหมอืนเทศ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ    18761/2532
วฒุกิารศกึษา พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
ตาํแหนง ผูตรวจการพยาบาล        
สถานท่ีทาํงาน ฝายการพยาบาล 
                   โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ       
หนวยงานทีส่ง  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ       
วสิยัทัศน       ยกระดบัการพฒันาพยาบาล
ใหมีความสามารถและมคุีณธรรม สามารถปฏบิติังาน
เคยีงบาเคยีงไหล กบัสหสาขาวชิาชพีใหอยางเตม็ภาคภมูิ           



 หมายเลข รายนามผูสมัคร  หมายเลข รายนามผูสมัคร

๒๓ ๒๔

ชือ่ นางสาวเอกอุมา  อิม้คาํ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ    41365/2538
วุฒิการศึกษา   พยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑิต 
                  (การพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช)
ตาํแหนง       พนกังานมหาวิทยาลยั
สถานท่ีทํางาน  คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
หนวยงานท่ีสง  คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
วิสยัทศัน        มุงม่ันการพฒันาวิชาชพีการพยาบาลเพ่ือ
เพิม่ประสทิธภิาพใหแกระบบบรกิารสขุภาพของประเทศไทย
ดานการพฒันา-การศึกษา-บรกิาร-บริหาร-การวจัิยทางการ
พยาบาล และดานองคกรวิชาชพีการพยาบาล

ชือ่ พันเอกหญงิรชันีกร  บณุยโชตมิา
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ    2812/2542
วฒุกิารศกึษา   พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
                   (การพยาบาลผูใหญ) 
ตาํแหนง รองผูอํานวยการกองการพยาบาล
สถานท่ีทาํงาน  กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา
หนวยงานทีส่ง  โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา
วสิยัทัศน มุงม่ันจรงิใจและพฒันาความรู ความสามารถ
ในการดาํเนนิงาน/โครงการพฒันาตาง ๆ รวมทัง้นวตักรรม
ทางการพยาบาลท่ีสรางสรรเพือ่พฒันา และเอือ้ตอ
การปฏบิตักิารพยาบาลอยางมคีณุคา

๒๕ ๒๖

ชือ่ นางกาญจนา  อนตุรยิะ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   9125490003281 
ฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
ตาํแหนง ผูอาํนวยการกองการพยาบาลสาธารณสขุ 
สถานท่ีทํางาน กองการพยาบาลสาธารณสขุ 
                   สํานักอนามยักรงุเทพมหานคร 
หนวยงานท่ีสง  สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
วิสยัทศัน       มุงมัน่สรางคน เชือ่ม่ันศรัทธา  
พฒันาภาวะผูนาํ

ชือ่ นางชฎาภา  ประเสรฐิทรง
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ    19445/2532
วฒุกิารศกึษา ดษุฎีบณัฑิต (จิตวทิยาการใหคาํปรกึษา)    
ตาํแหนง   อาจารยคณะพยาบาลศาสตร
สถานท่ีทาํงาน  คณะพยาบาลศาสตร
                   มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ
หนวยงานทีส่ง  คณะพยาบาลศาสตร
                  มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ
วสิยัทัศน        สรางความเขมแขง็ใหสมาคม วชิาชีพการ
พยาบาล และดแูลสมาชกิดจุคนในครอบครวั  

๒๗ ๒๘

ชือ่ นางสาวจิราภรณ  ศรไชย
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   19419/2532    
วุฒิการศึกษา ดษุฎีบณัฑติ (พุทธจิตวิทยา)
ตาํแหนง     รองผูอาํนวยการดานการพยาบาล 
สถานท่ีทํางาน โรงพยาบาลสงฆ
หนวยงานท่ีสง  โรงพยาบาลสงฆ 
วิสยัทศัน     องคกรพยาบาล มคุีณธรรมนาํ คณุภาพ

ชือ่ นางขวญัตา  บญุวาศ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   4190/2547     
วฒุกิารศกึษา ดษุฎีบณัฑิต (การอดุมศึกษา)    
ตาํแหนง ผูอํานวยการ
สถานท่ีทาํงาน วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรงุเทพ
หนวยงานทีส่ง วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรงุเทพ
วสิยัทัศน   สงเสริมการพัฒนาคณุภาพชีวติและสทิธิ
หนาท่ีอันชอบธรรมของพยาบาลไทย สงเสรมิการศกึษาและ
บริการพยาบาลใหมคีณุภาพมาตรฐานระดบัสากล

๒๙ ๓๐

ชือ่ นางสาวนฤมล  เอ้ือมณกีลู
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ     41685/2538
วุฒิการศึกษา ปรญิญาเอก (การพยาบาล) 
ตาํแหนง         รองศาสตราจารย
สถานทีท่าํงาน ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสขุ                                       
                   คณะสาธารณสขุศาสตร  มหาวทิยาลยัมหดิล
หนวยงานท่ีสง  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสขุ 
                   คณะสาธารณสขุศาสตร  มหาวทิยาลยัมหดิล
วิสยัทศัน        ผลักดันวิชาชพีพยาบาลให Visible ทัง้ใน
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  Improve ความนาเชือ่ถือของ
วิชาชีพใหเปนท่ีประจักษและเปนท่ียอมรับ   เพ่ิมคาวชิาชพี
ท่ีเหมาะสมและเพิม่การบรรจตุาํแหนงใหกบัวิชาชพีพยาบาล

ชือ่ นายรฎัฐรษา  นลิศริโิสภาวรกุล
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ     9525540009158
วฒุกิารศกึษา การจัดการภาครฐัและภาคเอกชน
                   มหาบณัฑิต
ตาํแหนง หวัหนาแผนกหองผาตดั
สถานท่ีทาํงาน โรงพยาบาลพริน้ซ สวุรรณภูมิ
หนวยงานทีส่ง  โรงพยาบาลพริน้ซ สวุรรณภมูิ
วสิยัทัศน พัฒนาวชิาชีพพยาบาลใหเทาเทยีมและ
ทดัเทียมวชิาชพีตาง ๆ สงเสรมิพัฒนาศกัยภาพของพยาบาล
ใหเปนทีป่ระจักษ เสริมสรางขวัญและกาํลังใจใหแกเหลา
พยาบาลทกุทาน       

๓๑ ๓๒

ชือ่ นางสมิุตตา  สวางทุกข
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ   9125640003670   
วุฒิการศึกษา ครศุาสตรดษุฎีบณัฑิต (การอุดมศึกษา)
ตาํแหนง หวัหนาภาควิชาการพยาบาลมารดาทารก                         
                  และการผดงุครรภ
สถานท่ีทาํงาน คณะพยาบาลศาสตรเกือ้การุณย                                    
หนวยงานท่ีสง  คณะพยาบาลศาสตรเกือ้การุณย              
วิสยัทศัน        มุงมัน่ตัง้ใจผลิตบณัฑิตพยาบาลทีมี่
คุณภาพเพือ่ไปดแูลใหการพยาบาลประชาชนทีม่สีขุภาพดี 
และเจ็บปวยท้ังในสถานการณปกต ิและสถานการณวกิฤต

ชือ่ นางอษุาวดี  อศัดรวเิศษ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ 9125350029619     
วฒุกิารศกึษา ปริญญาเอก (การพยาบาล) 
ตาํแหนง  รองศาสตราจารยประจาํภาควชิา
                   การพยาบาลศัลยศาสตร
สถานท่ีทาํงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล                          
หนวยงานทีส่ง คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหดิล                          
วสิยัทัศน  พฒันาองคกรวชิาชพีพยาบาลใหทนัสมยั แลประจกัษ
ท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมแรงรวมใจ เปนแกนอุทศิตนเพ่ือ
พีน่องพยาบาลในยามทกุขและสขุ และรวมพัฒนาองคกรและสถาบนั
พยาบาลใหไดมาตรฐานและเปนท่ียอมรบัในประเทศและนานาชาติ

๓๓

ชือ่ นางสาววาณ ี   แมนยาํ
เลขท่ีสมาชกิสมาคมฯ     16986/2531
วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
ตาํแหนง หวัหนางานสงเสรมิคณุภาพชีวติ
สถานท่ีทํางาน สถาบันสุขภาพเดก็แหงชาตมิหาราชนิี
หนวยงานท่ีสง สถาบนัสุขภาพเดก็แหงชาตมิหาราชนิี
วิสยัทศัน   รกัษาผลประโยชนและพัฒนาวิชาชพี
พยาบาล




