
เลขที่ วนัที่สมคัร รายนามชมรม / สมาคม
อ.001  20 กรกฎาคม 2545 ชมรมบณัฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

อ.002  1 สิงหาคม 2545 ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

อ.003  6 กนัยายน 2545 สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ

เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

อ.004  13 กนัยายน 2545 ชมรมพยาบาลสารสนเทศแห่งประเทศไทย

อ.005  24 กนัยายน 2545 ชมรมพยาบาลจงัหวดัอุตรดิตถ์

อ.006  7 ตุลาคม 2545 ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย

อ.007  11 พฤศจิกายน 2545 สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

อ.008  9 ตุลาคม 2545 สมาคมพยาบาลหอ้งผ่าตดัแห่งประเทศไทย

อ.009 17 กนัยายน 2545 ชมรมพยาบาลระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

อ.010  4 พฤศจิกายน 2545 ชมรมเครือข่ายพฒันาการพยาบาล

อ.011  18 พฤศจิกายน 2545 ชมรมพยาบาลผูป่้วยวิกฤตแห่งประเทศไทย

อ.012  29 พฤศจิกายน 2545 ชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

อ.013  12 ธนัวาคม 2545 สมาคมพยาบาลโรคหวัใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย

อ.014  21 ธนัวาคม 2545 ชมรมเครือข่ายพยาบาลตา้นบุหร่ีและสารเสพติดแห่งประเทศไทย

อ.015  31 มกราคม 2546 ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล

อ.016  31 มกราคม 2546 สมาคมศิษยเ์ก่าพยาบาลรามาธิบดี

อ.017  13 มิถุนายน 2546 ชมรมพยาบาลมารดา - ทารกและผดุงครรภแ์ห่งประเทศไทย

อ.018  23 มิถุนายน 2546 ชมรมสายงานพยาบาล ส านกัอนามยั

อ.019  9 ตุลาคม 2546 สมาคมศิษยเ์ก่าวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

อ.020  3 พฤศจิกายน 2546 ชมรมงานจ่ายกลางแห่งประเทศไทย

อ.021  6 กุมภาพนัธ์ 2547 ชมรมพยาบาลศลัยกรรมอุบติัเหตุแห่งประเทศไทย

อ.022  26 กุมภาพนัธ์ 2547 ชมรมพยาบาลเบาหวาน

อ.023  4 พฤษภาคม 2547 ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย

อ.024  9 มิถุนายน 2547 ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

อ.025  28 กรกฎาคม 2547 ชมรมพยาบาลไอวีและเคมีบ าบดั
เลขที่ วนัที่สมคัร รายนามชมรม / สมาคม

ทะเบียนสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
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อ.026  29 สิงหาคม 2548 สมาคมนกับริหารการพยาบาล

อ.027  3 พฤศจิกายน 2548 สมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์

อ.028  8 มิถุนายน 2549 สมาคมบริหารการพยาบาล
อ.029  2 กนัยายน 2549 ชมรมพยาบาลเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
อ.030  19 ธนัวาคม 2549 ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบ าบดัทางเลือกแห่งประเทศไทย

อ.031  26 มกราคม 2550 ชมรพยาบาลโรงพยาบาลทัว่ไป
อ.032  30 มิถุนายน 2550 ชมรมพยาบาลอนามยัโรงเรียนแห่งประเทศไทย
อ.033  22 ตุลาคม 2550 สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามยัแห่งประเทศไทย
อ.034  15 กุมภาพนัธ์ 2551 ชมรมพยาบาล ไอ.ซี.ย.ู แห่งประเทศไทย
อ.035 26 กนัยายน 2551 ชมรมพยาบาลอายรุศาสตร์แห่งประเทศไทย (ช.พ.อ.ศ.)

อ.036  14 มกราคม 2553 ชมรมพยาบาลโรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย (ช.พ.ร.ล.)
อ.037 29 เมษายน 2553 สมาคมผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้งสูงประเทศไทย
อ.038 28 มิถุนายน 2554 สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
อ.039 27 กรกฎาคม 2554 ชมรมพยาบาลระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย
อ.040 11 ตุลาคม 2554 สมาคมพยาบาลดา้นผูสู้งอายุ
อ.041 19 กนัยายน 2555 ชมรมพยาบาลแบบประคบัประคอง
อ.042 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ชมรมพยาบาลผูป่้วยสมองเส่ือมแห่งประเทศไทย
อ.043 24 มิถุนายน 2557 ชมรมพยาบาลศลัยศาสตร์แห่งประเทศไทย
อ.044 18 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายพยาบาลผูใ้หส้ารน ้าแห่งประเทศไทย
อ.045 10 สิงหาคม 2558 ชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย
อ.046 15 มีนาคม 2559 ชมรมพยาบาลหอ้งคลอดแห่งประเทศไทย
อ.047 31 กรกฎาคม 2560 ชมรมพยาบาลจิตเวชและยาเสพติด  ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
อ.048 15 สิงหาคม 2560 ชมรมพยาบาลและบุคลากรดา้นจกัษุไทย
อ.049 19 มิถุนายน 2562 สมาคมพยาบาลเวชปฏิบติัทางตาแห่งประเทศไทย
อ.050 18 กนัยายน 2562 ชมรมพยาบาลผูป่้วยประสานงานการดูแลผูป่้วยกระดูกหกัจากโรคกระดูกพรุน

แห่งประเทศไทย
อ.051 16 มิถุนายน 2563 สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย 
อ.052 16 มิถุนายน 2563 ชมรมพยาบาลโภชนบ าบดั 
อ.053 16 กุมภาพนัธ์ 2564 ชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
อ.054 15 มิถุนายน 2564 ชมรมพยาบาลชุมชน รพศ./รพท. แห่งประเทศไทย


