คํานํา
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดปรับปรุงระเบียบสวัสดิการสมาชิก
สมาคมฯ ฉบับนี้ จาก ระเบียบสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2552 ซึ่งในชวงกวา 10 ปที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงดานสังคม
เศรษฐกิจมากมาย คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯไดรวบรวมประเด็น
ตาง ๆ เพื่อ ปรับใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ จึงไดแตงตั้งใหประธาน
ฝายสวัสดิการและคณะอนุกรรมการฝายสวัสดิการ ทําการปรับปรุง
ระเบียบสวัสดิการสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งไดผานการประชาพิจารณจาก
คณะกรรมการอํานวยการสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ และสมาคม
พยาบาลฯ สํานักงานสาขาภาคทั้ง 4 ภาค
ขอขอบคุณ คณะอนุกรรมการฝายสวัสดิการ คณะกรรมการ
อํานวยการสมาคมพยาบาลฯ นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศฯไทยฯ
สํานักงานสาขาภาค ทั้ง 4 ภาค ที่ไดพิจารณาใหความเห็น เสนอแนะ
เพือ่ ใหระเบียบสวัสดิการสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2564 เปนแนวทางการใหสวัสดิการแกสมาชิกของสมาคมพยาบาล
แหงประเทศไทยฯ สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สํานักงานสาขาภาค
ทุกภาคทั่วประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
( รองศาสตราจารยสุปาณี เสนาดิสัย )
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
21 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2564
--------------------------------------------------------สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอปรับปรุงระเบียบการจัด
สวัสดิการให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ปจจุบัน ดังนั้น ในการประชุม
คณะกรรมการอ�านวยการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่
10/2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้ก�าหนดระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
พ.ศ. 2564
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อก�าหนด มติคณะกรรมการอ�านวยการสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ หรือค�าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก�าหนดไว้
แล้วเกีย่ วกับสวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
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หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ 4 ในระเบียบนี้
ค�ำว่า “สมาคม” หมายความถึง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
“สวัสดิการ” หมายความถึง ความช่วยเหลือทีส่ มาคมให้กบั สมาชิก
ซึ่งอาจเป็นตัวเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือการอื่นใดตามระเบียบนี้ และให้
รวมถึงการช่วยเหลืออื่นๆ โดยความเห็นของคณะกรรมการอ�ำนวยการ
สมาคมพยาบาลฯ
“สมาชิก” หมายความถึง สมาชิกสามัญหรือสมาชิกกิตติมศักดิ์
ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
“เงิ น ทุ น ” หมายความถึ ง เงิ น ทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
“ทายาท” หมายความถึง ทายาทของสมาชิก ได้แก่
(1) บุตร หรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย
(2) สามีหรือภรรยา
(3) บิดาหรือมารดา
ข้อ 5 สมาชิ ก มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิ ก ารการจากสมาคมพยาบาลแห่ ง
ประเทศไทยฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แนบท้าย
ระเบียบนี้ (ผนวก ก.)
ข้อ 6 กรณีทายาทเป็นผู้มีสิทธิและมีทายาทหลายคนให้ทายาทผู้อยู่
ในอุปการะหรือทายาทผู้ให้อุปการะสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ด�ำเนินการตามระเบียบนี้
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ข้อ 7 ให้สิทธิในการขอรับสวัสดิการตามระเบียบนี้ ภายใน 90 วัน
นับแต่วันเกิดเหตุ
ข้อ 8 ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด� ำ เนิ น การตามระเบี ย บนี้ ให้ ป ระธานคณะ
อนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ หรือเลขาธิการสมาคม หรือบุคคล
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากนายกสมาคมพยาบาลฯ เป็นผูด้ ำ� เนินการแทน
เบิกจ่ายจากเงินทุน
อัตราการจ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการจ่าย
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินของ
สมาคม
ข้อ 9 ให้เลขาธิการ หรือประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการรวบรวม
เอกสารหลักฐาน และการด�ำเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบนี้ เสนอ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการฯ ทราบ

หมวด 2

คณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ
ข้อ 10 ให้มีคณะอนุกรรมการ เรียกว่า “คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
สมาคมพยาบาลแห่ ง ประเทศไทยฯ จ� ำ นวน 9 ถึ ง 15 คน
ประกอบด้วย ประธาน เลขานุการ และอนุกรรมการ ส�ำหรับ
สมาคมพยาบาลฯ ส�ำนักงานสาขาภาค แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
1 ชุด ตามความเหมาะสมโดยอนุโลม
ข้อ 11 ให้ ค ณะอนุ ก รรมการมี อ� ำ นาจหน้ า ที่ พิ จ ารณาและด� ำ เนิ น การ
เกี่ยวกับการให้สวัสดิการตามระเบียบนี้
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หมวด 3

เงินทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคม
ข้อ 12 ให้มเี งินทุนเพือ่ การสวัสดิการแก่สมาชิกสมาคม เรียกว่า “กองทุน
สวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ” เงินทุน
ได้มาจาก
(1) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(2) เงินรายได้จากกิจกรรมอื่น
(3) ดอกผลของเงินตาม (1) และ (2)
ข้อ 13 ให้นำ� เงินทุนฝากธนาคารทีส่ มาคมพยาบาลฯ เห็นชอบ และฝากในชือ่
“กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย”
ข้อ 14 การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฯ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินและการสั่งจ่ายเงิน

หมวด 4
การให้สวัสดิการสมาชิก
ข้อ 15 สวัสดิการเพื่อให้แก่สมาชิกและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานตาม
ระเบียบนี้ ให้ใช้เงินดอกผลจากกองทุนสวัสดิการสมาชิก สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ข้อ 16 สมาชิกจะได้ รั บ เงิ นสวั ส ดิ ก ารจากสมาคมพยาบาลฯ ในกรณี
ที่ได้รับภัยพิบัติหรือสาธารณภัย ท�ำให้ทรัพย์สินของสมาชิก
เสี ย หาย/สู ญ หาย หรื อ ถู ก ท� ำ ลาย ได้ แ ก่ การเกิ ด อั ค คี ภั ย
อุ ท กภั ย วาตภั ย จะได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารเป็ น เงิ น รายละไม่ เ กิ น
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5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และแจ้งให้สมาคมฯ ทราบ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย เว้นแต่สมาชิก
มี เ หตุ อั น สมควรไม่ อ าจกระท� ำ การดั ง กล่ า วได้ ใ นภายในเวลา
ทีก่ ำ� หนด หรือในกรณีทเี่ กิดสาธารณภัยพิบตั ิ มีสมาชิกจ�ำนวนมาก
ได้รับความเสียหาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
ข้อ 17 สมาชิกทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ของสมาคมฯ
ได้แก่ คณะกรรมการอ�ำนวยการ และกรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการ
ที่ปรึกษา กรรมการพิเศษ และอนุกรรมการของสมาคมฯ ซึ่งเป็น
การด�ำรงต�ำแหน่งที่ไม่มีค่าตอบแทน จะได้รับสวัสดิการสมาชิก
ตามข้อ 16 และจะได้รบั สวัสดิการในกรณีทถี่ งึ แก่กรรม และเจ็บป่วย
ตามข้อก�ำหนดแนบท้าย ระเบียบนี้

หมวด 5

การขอและการรับสวัสดิการ
ข้อ 18 สมาชิกผูไ้ ด้รบั ภัยพิบตั หิ รือสาธารณภัย ประสงค์จะขอรับสวัสดิการ
ตามข้อ 16 ให้ยนื่ ค�ำขอต่อสมาคมพยาบาลฯ ตามแนบท้ายระเบียบนี้
พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวสมาชิก
(2) ส�ำเนาทะเบียนบ้านสมาชิก
(3) หลักฐานของทางราชการแสดงหรือรับรองเหตุที่เกิด
และภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
(4) รายการทรัพย์สนิ ของสมาชิกทีเ่ สียหาย สูญหาย หรือถูก
ท�ำลาย และมูลค่าแต่ละรายการ และภาพถ่าย (ถ้ามี)
(5) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ระเบียบสวัสดิการฯ พ.ศ.2564
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ข้อ 19 กรณี เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ หรื อ สาธารณภั ย อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ส มาชิ ก
ถึงแก่กรรมด้วย ให้ทายาทเป็นผูย้ นื่ ค�ำขอตามแนบท้ายระเบียบนี้
พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจ�ำตัวสมาชิกผูถ้ งึ แก่กรรม หรือหลักฐานแสดง
ว่าเป็นสมาชิกสมาคมฯ
(2) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวทายาท
(3) ส�ำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
(4) ส�ำเนาทะเบียนบ้านทายาท
(5) หลักฐานของทางราชการแสดง หรือรับรองเหตุที่เกิด
และภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
(6) รายการทรัพย์สนิ ของสมาชิกทีเ่ สียหาย สูญหาย หรือถูก
ท�ำลาย และมูลค่าแต่ละรายการและภาพถ่าย (ถ้ามี)
(7) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ 20 ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ หาก
จ�ำเป็นต้องขอข้อเท็จจริง หรือขอหลักฐานเพิ่มเติม ให้แจ้ง
และติดตามขอจากสมาชิก หรือทายาท
การพิจารณาให้พิจารณาถึงความจ�ำเป็น ความเดือดร้อน
และความเสียหายที่สมาชิกได้รับเป็นราย ๆ ไป
ข้อ 21 กรณีที่สมาคมพยาบาลฯ ทราบ หรือได้รับข่าวว่าสมาชิกที่มี
สิ ท ธิ จ ะได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารตามข้ อ 17 ให้ เ ลขาธิ ก าร ประธาน
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ หรือผู้จัดการส�ำนักงานสมาคม
พยาบาลฯ ด�ำเนินการตามระเบียบนี้ โดยไม่ชักช้า
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หมวด 6

การให้สวัสดิการแก่สมาชิกภาค
ข้อ 22 สวัสดิการทีส่ มาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส�านักงานสาขาภาค
จะให้แก่สมาชิกในเขตความรับผิดชอบ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
โดยอนุโลม
ข้อ 23 ให้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส�านักงานสาขาภาค รายงาน
การให้สวัสดิการแก่สมาชิกต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการอ�านวยการ
สมาคม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ข้อ 24 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
(รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
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ผนวก ก.

หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่สมาชิกมีสิทธิได้รับเงิน
1. สมาชิกตลอดชีพ
• กรณีถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการ จ�ำนวนเงิน 1,000 บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน) และพวงหรีด 1 พวง รวมเป็นเงินไม่เกิน
2,000 บาท
• กรณีเจ็บป่วย และนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้รับ
ของเยีย่ มและบัตรเยีย่ มไข้ (ยกเว้นกรณีคลอดบุตร และศัลยกรรม
ตกแต่ง)
• กรณีประสบภัยพิบัติ พิจารณาเป็นรายกรณี
2. กรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการอ�ำนวยการ
ชุดปัจจุบัน และสมาชิกกิตติมศักดิ์
• กรณีถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการ จ�ำนวนเงิน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) และพวงหรีด 1 พวง
• กรณี เ จ็ บ ป่ ว ย จะได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารเยี่ ย มไม่ เ กิ น 1,500 บาท
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
3. นายกสมาคมฯ อดีตนายกสมาคมฯ
• กรณี ถึ ง แก่ ก รรม จะได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารจ� ำ นวน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และพวงหรีด 1 พวง
• กรณี เ จ็ บ ป่ ว ย จะได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารเยี่ ย มไม่ เ กิ น 2,000 บาท
(สองพันบาทถ้วน)
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4. กรรมการพิเศษชุดปัจจุบัน อดีตกรรมการอ�ำนวยการ
• กรณีถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการ จ�ำนวนเงิน 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน) และพวงหรีด 1 พวง
• กรณี เ จ็ บ ป่ ว ย จะได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารเยี่ ย มไม่ เ กิ น 1,500 บาท
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
5. บิดา – มารดา – สามี หรือภรรยาของที่ปรึกษาและกรรมการ
อ�ำนวยการชุดปัจจุบัน
• กรณีถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการ จ�ำนวนเงิน 2,000 บาท
(สองพันบาทถ้วน) และพวงหรีด 1 พวง
• กรณี เ จ็ บ ป่ ว ย จะได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารเยี่ ย มไม่ เ กิ น 1,000 บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน)
6. อนุกรรมการชุดปัจจุบัน
• กรณีถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการ จ�ำนวนเงิน 2,000 บาท
(สองพันบาทถ้วน) และพวงหรีด 1 พวง
• กรณี เ จ็ บ ป่ ว ย จะได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารเยี่ ย มไม่ เ กิ น 1,000 บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ
• กรณีนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้พิจารณาเป็นกรณี
• กรณีเจ็บป่วย เยี่ยม ไม่เกิน 2 ครั้ง / ปี
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ค�าร้องขอรับเงินสวัสดิการของทายาท

เขียนที.่ ...……………….......…….....
วันที่........เดือน.............พ.ศ............

เรื่อง ขอรับเงินสวัสดิการ
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาคมพยาบาลฯ
ด้วย.......................................................อายุ................ปี
บัตรประชาชนเลขที่................................วันที่ออกบัตร.................
วันทีห่ มดอายุ...............เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ เลขที.่ .................
ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่..........เดือน................พ.ศ. ...............
ด้วยโรค...............................................
ข้าพเจ้า............................................อายุ..............ปี
บัตรประชาชนเลขที่..............................วันที่ออกบัตร...................
วันที่หมดอายุ...............ที่อยู่..............................................
เป็น............................ของผู้ถึงแก่กรรม มีความประสงค์จะขอรับเงิน
สวัสดิการตามระเบียบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยสวัสดิการ
สมาชิก พ.ศ. 2564
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณาจ่ายเงินตามระเบียบสวัสดิการสมาชิกสมาชิก
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบส�าเนา
มรณบัตรของ........................................มาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม).............................................. ผู้ยื่นค�าร้อง
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ค�าร้องขอรับเงินสวัสดิการของสมาชิก

เขียนที.่ ...……………….......…….....
วันที่........เดือน.............พ.ศ............

เรื่อง ขอรับเงินสวัสดิการ
เรียน ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สมาคมพยาบาลฯ
ด้วย.......................................................อายุ................ปี
บัตรประชาชนเลขที่................................วันที่ออกบัตร.................
วันทีห่ มดอายุ..............อยูบ่ า้ นเลขที.่ .............. ถนน.......................
ต�าบล............ อ�าเภอ....................จังหวัด......................เป็นสมาชิก
สมาคมพยาบาลฯ เลขที.่ ............................... มีความประสงค์ขอรับเงิน
สวัสดิการ ตามระเบียบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยสวัสดิการ
สมาชิก พ.ศ. 2564 เนื่องจากข้าพเจ้า .............................................
........................................................................... ...................
...............................................................................................
......…………………………………………………………………
……………………………………………………………………
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณาขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบสวัสดิการ
สมาชิกสมาคมพยาบาลฯ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม).............................................. ผู้ยื่นค�าร้อง
ระเบียบสวัสดิการฯ พ.ศ.2564
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รายชื่อคณะกรรมการอ�ำนวยการและที่ปรึกษา
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ วาระปี 2562-2564
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ กรรมการที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ เพ็ญศรี ระเบียบ
กรรมการที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ กรรมการที่ปรึกษา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุวรรณโคต กรรมการที่ปรึกษา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ชุลพี ร เชาวน์เมธากิจ กรรมการที่ปรึกษา
ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
กรรมการที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ พรจันทร์ สุวรรณชาต กรรมการที่ปรึกษา
นางกมลทิพย์ หิตะนันท์
กรรมการที่ปรึกษา
นางลดาวัลย์ รวมเมฆ
กรรมการที่ปรึกษา
นายสุชาติ สุจินตวงษ์
กรรมการที่ปรึกษา
พลตรีหญิง อมราภรณ์ หมีปาน
กรรมการที่ปรึกษา
นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม
กรรมการที่ปรึกษา
ดร.นุชระพี สุทธิกุล
กรรมการที่ปรึกษา
นางสาวดวงเนตร์ ภู่วัฒนวนิชย์
กรรมการที่ปรึกษา
นางสาวพิชยากร กาศสกุล
กรรมการที่ปรึกษา

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

คณะกรรมการอ�ำนวยการฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ กรรมการอ�ำนวยการกิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กรรมการอ�ำนวยการกิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนพิ นั ธ์ กรรมการอ�ำนวยการกิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสยั นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ
นางพวงทอง ตันวงษ์วาน
อุปนายกคนที่ 1
ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
อุปนายกคนที่ 2 (ภาคเหนือ)
นางกรรณิกา อังกูร
อุปนายกคนที่ 3 (ภาคใต้)
ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ
อุปนายกคนที่ 4 (ภาคตะวันออก)
นางสาวศศิธร ช�ำนาญผล
อุปนายกคนที่ 5
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข
เลขาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล
รองเลขาธิการ
นางขิ่ม สกุลนุ่ม
เหรัญญิก
นางปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์
ผู้ช่วยเหริญญิก
นางอารีย์ บุญบวรรัตนกุล
นายทะเบียนและประธานร่วม
ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.สมจินดา ชมพูนุท  
ประธานฝ่ายวิชาการ
พันเอกหญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ ประธานฝ่ายบริการการพยาบาล
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17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์  ประธานฝ่ายวิจัย
18. นางกาญจนา อนุตริยะ
ประธานฝ่ายบริการชุมชน
19. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์
ประธานฝ่ายวารสาร
และประธานฝ่ายพยาบาลพิเศษ
20. นาวาเอกหญิง ดร.พรทิพย์ ไตรภัทร
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
และประธานฝ่ายปฏิคม
21. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มัน่ คง ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล�้ำประเสริฐ
ประธานร่วมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
23. นางสาวศศินันท์ หล้านามวงค์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ
24. นางยุพาพิศ วินัยรักษ์
ประธานฝ่ายหารายได้
25. ดร.ขวัญตา บุญวาศ
ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
26. นางศิริมา ลีละวงศ์
ประธานร่วมฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
27. นาวาอากาศเอกหญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การพยาบาล
สาธารณภัยแห่งชาติ
28. พลตรีหญิงสมพิศ พรหมเดช
กรรมการกลาง

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการฯ

1. นางสาวศศินันท์ หล้านามวงค์    ประธานคณะกรรมการ
2. นางปริศนา ปทุมอนันต์    
รองประธานคณะกรรมการ
3. นางสาวอดิศรา สุวพิศ          กรรมการและเลขานุการ
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