เลขที่

ทะเบียนสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ประเภทองค์กร ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564
วันที่สมัคร
รายนามชมรม / สมาคม

อ.001
อ.002
อ.003

20 กรกฎาคม 2545
1 สิ งหาคม 2545
6 กันยายน 2545

อ.004
อ.005
อ.006
อ.007
อ.008
อ.009
อ.010
อ.011
อ.012
อ.013
อ.014
อ.015
อ.016
อ.017
อ.018
อ.019
อ.020
อ.021
อ.022
อ.023
อ.024
อ.025

13 กันยายน 2545
24 กันยายน 2545
7 ตุลาคม 2545
11 พฤศจิกายน 2545
9 ตุลาคม 2545
17 กันยายน 2545
4 พฤศจิกายน 2545
18 พฤศจิกายน 2545
29 พฤศจิกายน 2545
12 ธันวาคม 2545
21 ธันวาคม 2545
31 มกราคม 2546
31 มกราคม 2546
13 มิถุนายน 2546
23 มิถุนายน 2546
9 ตุลาคม 2546
3 พฤศจิกายน 2546
6 กุมภาพันธ์ 2547
26 กุมภาพันธ์ 2547
4 พฤษภาคม 2547
9 มิถุนายน 2547
28 กรกฎาคม 2547

เลขที่

วันที่สมัคร

ชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้ อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์
ชมรมพยาบาลสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
ชมรมเครื อข่ายพัฒนาการพยาบาล
ชมรมพยาบาลผูป้ ่ วยวิกฤตแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย

ชมรมเครื อข่ายพยาบาลต้านบุหรี่ และสารเสพติดแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิ บดี
ชมรมพยาบาลมารดา - ทารกและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย
ชมรมสายงานพยาบาล สานักอนามัย
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
ชมรมงานจ่ายกลางแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลเบาหวาน
ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลไอวีและเคมีบาบัด

รายนามชมรม / สมาคม

อ.026
อ.027
อ.028
อ.029
อ.030
อ.031
อ.032
อ.033
อ.034
อ.035
อ.036
อ.037
อ.038
อ.039
อ.040
อ.041
อ.042
อ.043
อ.044
อ.045
อ.046
อ.047
อ.048
อ.049
อ.050

29 สิ งหาคม 2548
3 พฤศจิกายน 2548
8 มิถุนายน 2549
2 กันยายน 2549
19 ธันวาคม 2549
26 มกราคม 2550
30 มิถุนายน 2550
22 ตุลาคม 2550
15 กุมภาพันธ์ 2551
26 กันยายน 2551
14 มกราคม 2553
29 เมษายน 2553
28 มิถุนายน 2554
27 กรกฎาคม 2554
11 ตุลาคม 2554
19 กันยายน 2555
26 กุมภาพันธ์ 2557
24 มิถุนายน 2557
18 พฤศจิกายน 2557
10 สิ งหาคม 2558
15 มีนาคม 2559
31 กรกฎาคม 2560
15 สิ งหาคม 2560
19 มิถุนายน 2562
18 กันยายน 2562

อ.051
อ.052
อ.053
อ.054

16 มิถุนายน 2563
16 มิถุนายน 2563
16 กุมภาพันธ์ 2564
15 มิถุนายน 2564

สมาคมนักบริ หารการพยาบาล
สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์
สมาคมบริ หารการพยาบาล
ชมรมพยาบาลเวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบาบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย

ชมรพยาบาลโรงพยาบาลทัว่ ไป
ชมรมพยาบาลอนามัยโรงเรี ยนแห่งประเทศไทย
สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาล ไอ.ซี .ยู. แห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลอายุรศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ช.พ.อ.ศ.)

ชมรมพยาบาลโรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย (ช.พ.ร.ล.)
สมาคมผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลขั้งสู งประเทศไทย
สมาคมพยาบาลโรคมะเร็ งแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลระบบปั สสาวะแห่งประเทศไทย
สมาคมพยาบาลด้านผูส้ ู งอายุ
ชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง
ชมรมพยาบาลผูป้ ่ วยสมองเสื่ อมแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เครื อข่ายพยาบาลผูใ้ ห้สารน้ าแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลห้องคลอดแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลจิตเวชและยาเสพติด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย
สมาคมพยาบาลเวชปฏิบตั ิทางตาแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลผูป้ ่ วยประสานงานการดูแลผูป้ ่ วยกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุ น
แห่งประเทศไทย
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
ชมรมพยาบาลโภชนบาบัด
ชมรมพยาบาลออร์ โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลชุมชน รพศ./รพท. แห่งประเทศไทย

