
จดหมายข่าว

Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletter

สภาการพยาบาล
http://www.tnmc.or.th

ISSN 2586 - 9922 (ออนไลน์)

ฉบับพิเศษ ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ฉบับเลือกตั้ง
กรรมการสภาการพยาบาล

เลือกตั้ง
กรรมการสภาการพยาบาล

e-voting e-voting e-voting

เลือกตั้ง
กรรมการสภาการพยาบาลเลือกตั้ง

กรรมการสภาการพยาบาล

ร่วมเลือกตั้ง
กรรมการสภาการพยาบาล

วาระ พ.ศ. 2565 - 2569
โดยพร้อมเพรียง

โปรดส่งบัตรเลือกตั้งให้สภาการพยาบาล
หรือเลือกตั้งด้วยระบบ e-voting
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564

เลือกตั้ง
กรรมการสภาการพยาบาล

e-voting e-voting e-voting

เลือกตั้ง
กรรมการสภาการพยาบาลเลือกตั้ง

กรรมการสภาการพยาบาล

“หนึ่งเสียงของท่าน”
สร้างพลังองค์กรวิชาชีพ ให้เข้มแข็ง



จดหมายข่าวสภาการพยาบาล2 ฉบับพิเศษ ตุลาคม - ธันวาคม 2564

สารบัญ

เรียน สมาชิกสภาการพยาบาลทุกท่านทราบ 

	 ด้วยกรรมการสภาการพยาบาลที่มาจากการเลือกต้ัง	 วาระ	 พ.ศ.	 2565-2569	 จ�านวน	 16	 คน	 จะส้ินสุดวาระอยู่ใน
ต�าแหน่ง	4	ปี	ในวันที่	25	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2565	สภาการพยาบาลต้องจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลชุดใหม่	
แทนต�าแหน่งที่ว่างตามกฎหมาย	 โดยประกาศให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล	ระหว่างวันที่	
19	กรกฎาคม	–	31	 	สิงหาคม	2564	 	และมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครถูกต้องครบถ้วน	จ�านวน	78	ท่าน	 
ดังรายละเอียดข้อมูลผู้สมัครที่อยู่ในจดหมายข่าวฉบับนี้

	 วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลจะด�าเนินการ	2	วิธี	 1)	การลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง	2)	การลงคะแนน
แบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์	 (ระบบออนไลน์	 (e-voting))	 โดยสมาชิกสภาการพยาบาลที่มีสิทธิเลือกต้ังได้ต้องมีบัตรสมาชิกสภา
การพยาบาลที่ยังไม่หมดอายุในการใช้สิทธิ	 และเพื่อให้หนึ่งเสียงของท่านเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ	 ขอให้ท่านอ่านค�าแนะน�า 
วิธีการเลือกตั้งให้เข้าใจ	 และเพื่อไม่ให้เสียสิทธิโปรดปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด	 รวมทั้งขอให้อ่านอ�านาจหน้าที ่
ของคณะกรรมการสภาการพยาบาล	 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 พ.ศ.	 2528	 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติมโดย	พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2540	 เพื่อพิจารณาเลือกผู้สมัครที่ท่าน
เห็นว่าจะเป็นผู้แทนของท่าน	 เข้ามาท�าหน้าที่บริหารงานสภาการพยาบาล	 ตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนด	 เลือกผู้ที่มีวิสัยทัศน	์ 
มีความรู้	ความสามารถ	ความกล้าหาญ	เป็นคนเก่ง	เป็นคนดี	มุ่งมั่น	ทุ่มเท	และเสียสละต่อวิชาชีพและส่วนรวม

ด้วยความรักและปรารถนาดี

ดร.	ธีรพร	สถิรอังกูร
ประธานคณะกรรมการอ�านวยการเลือกตั้ง
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อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาการพยาบาล
	 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 พ.ศ.	 2528	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย	 พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2540	อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาการพยาบาล	มีดังนี้
	 (1)	บริหารกิจการสภาการพยาบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดตามมาตรา	7	
	 (2)	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรม	 คณะอนุกรรมการสอบสวนและคณะอนุกรรมการอื่น	 เพ่ือท�ากิจการหรือ
พิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	อันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล	
	 (3)	ออกข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
	 	 (ก)		การเป็นสมาชิก
	 	 (ข)		การก�าหนดโรคตามมาตรา	11	(1)	(จ)
	 	 (ค)	 การก�าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกสามัญ	 ค่าบ�ารุง	 และค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ในอัตรา 
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้
	 	 (ง)		การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ	และการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาตามมาตรา	17	
	 	 (จ)		หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต	แบบ	และประเภทใบอนุญาต	
	 	 (ฉ)		หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติ	 หรือวุฒิบัตรเก่ียวกับความรู้หรือความช�านาญเฉพาะทาง	 และหนังสือ
แสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
	 	 (ช)		ข้อจ�ากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
	 	 (ซ)		การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
	 	 (ฌ)		การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
	 	 (ญ)		หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
	 	 (ฎ)		หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสอบความรู้ตามอ�านาจหน้าที่ของสภาการพยาบาล
	 	 (ฏ)	 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษว่ามีผู้ประพฤติผิดจริยธรรม
แห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
	 	 (ฐ)	 เร่ืองอื่น	 ๆ	 ท่ีอยู่ภายในวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาลหรืออยู่ภายในอ�านาจหน้าท่ีของสภาการพยาบาล
ตามกฎหมายอื่น

สิทธิของสมาชิกในการเลือกตั้ง
	 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 พ.ศ.	 2528	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย	 พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2540	 มาตรา	 12	 (3)	 ว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกสามัญ 
ในการเลือกตั้ง	 รับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นกรรมการสภาการพยาบาล	 สมาชิกสามัญสภาการพยาบาล	 ก�าลังมีโอกาสที่จะได้
ใช้สิทธิของท่าน	ในการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล	วาระ	พ.ศ.	2565-2569	ระหว่างวันที่	1-30		ธันวาคม	พ.ศ.	2564
	 ท่านที่พลาดโอกาสเลือกตั้งผู้แทนของท่านเมื่อครั้งวาระที่แล้วมา	อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ�้ารอย	ทุก	4	ปีจะมีการเลือก
กรรมการสภาการพยาบาล	 เป็นสิทธิของท่าน	 ขอให้ท่านใช้สิทธิเลือกกรรมการสภาการพยาบาลท่ีจะเป็นตัวแทนของท่าน 
ในการสร้างพลังอ�านาจขององค์กรวิชาชีพ	เพื่อสังคมและประเทศชาติ
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เลือกตั้งอย่างไร จึงไม่เสียสิทธิ

	 จากการเลือกตั้งคณะกรรมการในวาระที่ผ่านมา	 พบว่าสมาชิกจ�านวนมากไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งและมีสมาชิกหลาย

ท่านใช้สิทธิ	 โดยไม่ได้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าวิธีการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งท�าให้เป็นบัตรเสีย	คณะกรรมการอ�านวยการเลือก

ตั้งจึงถือเป็นหน้าที่ท่ีจะท�าความเข้าใจกับสมาชิก	 เพื่อให้ทุกท่านใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการวาระ	 พ.ศ.	 2565-2569	

อย่างไม่เสียสิทธิ	โดยสรุปเป็นขั้นตอน	ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1	ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล	จากบัตรประจ�าตัวสมาชิกของท่าน	อาทิ	เลขที่สมาชิก	

ที่อยู่	วันที่บัตรหมดอายุ

	 -		กรณีบัตรหมดอายุ	ให้รีบต่ออายุบัตรสมาชิกโดยเร็ว	ก่อนวันสุดท้ายของการเลือกตั้ง	คือ	วันที่	30	ธันวาคม	พ.ศ.2564

	 	 ถ้าท่านต่ออายุในระหว่างวันที่	11	ตุลาคม	พ.ศ.	2564		ถึงวันที่	30	ธันวาคม	2564	ท่านต้องขอรับบัตรเลือกตั้งด้วย

ตนเองที่สภาการพยาบาลเท่านั้น

	 -		กรณีบัตรสมาชิกไม่หมดอายุ ให้ด�าเนินการในขั้นตอนที่	2	

 ขั้นตอนที่ 2		เลือกวิธีการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งโดย

	 1)	การลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง

	 2)	การลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์	(ระบบออนไลน์	(e-voting))	

	 โปรดอ่านค�าแนะน�าและปฏิบัติตามค�าแนะน�า	 วิธีการลงคะแนน	 ตามล�าดับข้ันตอนอย่างระมัดระวังเพ่ือป้องกันไม่ให้

บัตรเลือกตั้งของท่านเป็นบัตรเสีย

	 หากท่านไม่ได้เลือกวิธีการเลือกตั้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์	 (ระบบออนไลน์	 (e-voting))	 ตามระยะเวลาที่ก�าหนด	 

ทางสภาการพยาบาลจะส่งบัตรเลือกตั้งให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งกับสภาการพยาบาล	แต่ถ้าท่านไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งภายในวันที่	

15	พฤศจิกายน	2564	ให้ตรวจสอบที่ฝ่ายทะเบียนสมาชิกของสภาการพยาบาล	หมายเลขโทรศัพท์	0-2596-7555	ถึง	7561	

ในวันและเวลาราชการ

 ขั้นตอนที่ 3  ลงคะแนนตามวิธีการที่ท่านเลือก

 กรณีเลือกลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง	 ให้ด�าเนินการตามประกาศสภาการพยาบาล	 เร่ืองการเลือกต้ังกรรมการ 

สภาการพยาบาล	วาระ	พ.ศ.	2565	–	2569	 โดยส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปที่สภาการพยาบาล	ระหว่างวันที่	 1	–	30	ธันวาคม	 

เวลา	 16.30	 น.	 โดยส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปท่ีสภาการพยาบาล	 บัตรที่ส่งถึงส�านักงานเลขาธิการ	 	 สภาการพยาบาล	 หลังวัน 

และเวลาที่ก�าหนด	โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง	คือ	เวลา	16.30	น.	ของวันที่	30	ธันวาคม	2564	และบัตร 

มาถึงสภาการพยาบาลภายหลังวันที่	19	มกราคม	พ.ศ.	2565	เวลา	16.30	น.	จะถือเป็นบัตรเสีย	นับเป็นคะแนนเลือกตั้งไม่ได้	

ท�าให้ท่านเสียสิทธิในการเลือกบุคคลที่ท่านต้องการให้เข้ามาเป็นผู้แทนของท่าน

 กรณีเลือกลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ (e-voting))	ให้ด�าเนินการตามประกาศ	สภาการพยาบาล	

เร่ืองขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์	 (ระบบออนไลน์	 (e-voting))	 การเลือกตั้ง

กรรมการสภาการพยาบาล	วาระ	พ.ศ.	2565-2569	ได้ที่	www.tnmc.or.th
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ข้อควรระวังและตัวอย่างในการกรอกบัตรเลือกตั้ง
ตัวอย่าง  บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล	วาระ	พ.ศ.	2565-2569
ชื่อ-ชื่อนามสกุลสมาชิก	นางสวย	รักการดี	เลขที่สมาชิก	002784	ลายมือชื่อสมาชิก......................

 
 บัตรเลือกตั้งจะเป็นบัตรที่ตรวจนับคะแนนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	สมาชิกจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการกรอกบัตรมากขึ้น	
รวมทั้งการเก็บรักษาบัตร	และการน�าส่งบัตรกลับคืนสภาการพยาบาล	พยายามอย่าให้บัตรขาด	ยับ	มีรอยพับ	หรือรอยขีดข่วน	
การใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน	ต้องเป็นดินสอด�า 2B เท่านั้น	และการระบายต้องระบายให้ด�าเข้มเต็มวง	เมื่อต้องการแก้ไขให้ใช้
ยางลบ	 ลบให้สะอาดก่อนเขียนใหม่	 หรือระบายวงใหม่	ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม ดินสอประเภทอื่น ขีด	 เขียน	 
หรือกรอกข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุให้กรอก
	 ตัวอย่างการกรอกบัตรเลือกตั้ง
	 1.	 เขียนชื่อ-สกุล	เลขที่สมาชิกของท่านด้วยตัวบรรจงและลงลายมือชื่อ	ด้วยดินสอด�า	2B	ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนชื่อ-สกุล	
โดยในบัตรยังเป็นชื่อหรือชื่อสกุลเดิม	ให้ใส่ชื่อ	ชื่อสกุลเดิมวงเล็บไว้ด้วย
	 2.	ระบายเลขท่ีสมาชิก	 ดูเลขท่ีสมาชิกในบัตรประจ�าตัวของท่าน	 	 เขียนเลขที่สมาชิกของท่านด้วยดินสอด�าก่อน	 
แล้วจึงระบายวงกลมช่องอักษรย่อ	 ถ้าน�าด้วย	 อ.1	 ให้ระบาย		 ถ้าน�าด้วย	 อ.2	 ให้ระบาย		 หรือถ้าไม่มีอักษรย่อน�า 
ให้ระบาย		 ตามด้วยเลขที่สมาชิก	 โดยท่านต้องระบายวงกลมให้ครบ	 6	 หลัก	 ถ้าเลขท่ีสมาชิกของท่านมีเพียง	 3	 หลัก	 
ให้ระบาย		ก่อนจึงจะระบายเลขที่สมาชิกของท่าน	เช่น	000315		หรือ	อ.1/000010		หรือ	อ.2/001890	
	 3.	ระบายวงกลมหน้าหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ท่านต้องการเลือกจ�านวนไม่เกิน	16	คน	บัตรที่เลือกเกิน	16	คน	
จะเป็นบัตรเสีย	แต่บัตรที่เลือกไม่ครบจ�านวน	16	คน	ไม่ถือเป็นบัตรเสีย	แต่จะนับคะแนนตามหมายเลขที่ได้รับเลือกในบัตร

บัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นบัตรเสียและถือเป็นคะแนนเลือกตั้งมิได้
	 1)		บัตรที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่สภาการพยาบาลส่งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
	 2)		บัตรที่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเกินจ�านวนกรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้ง
			 3)		บัตรที่ไม่มีลายมือชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	หรือบัตรที่ไม่ได้กรอกชื่อ	ชื่อสกุล	เลขที่สมาชิก
				 4)		บัตรที่มีเลขที่สมาชิก	และชื่อ	ชื่อสกุลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกัน
				 5)		บัตรที่ส่งมาถึงสภาการพยาบาล	 หลังวันและเวลาท่ีก�าหนด	 โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเกิน	 20	
วัน	(บัตรที่ส่งมาถึงสภาการพยาบาลภายหลังวันที่	19	มกราคม	พ.ศ.	2565	เวลา	16.30	น.
			 6)		บัตรที่เครื่องอ่านคะแนนไม่อ่าน
			 7)		บัตรที่ท�าเครื่องหมายไม่ถูกต้อง
			 8)		บัตรที่ไม่มีการเลือกกรรมการ
			 9)		บัตรที่สมาชิกส่งถึงสภาการพยาบาลที่ซ�้าซ้อนกับการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองแบบ

  
  

 ขั้นตอนที่ 3  ลงคะแนนตามวิธีการที่ท่านเลือก 
 กรณีเลือกลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง ให้ดำเนินการตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่องการเลือกตั้ง
กรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 – 2569 โดยส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปที่สภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 
1 – 30 ธันวาคม เวลา 16.30 น. โดยส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปที่สภาการพยาบาล บัตรที่ส่งถึงสำนักงานเลขาธิการ  
สภาการพยาบาล หลังวันและเวลาที่กำหนด โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง คือ เวลา 16.30 น. ของ
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 และบัตรมาถึงสภาการพยาบาลภายหลังวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.  
จะถือเป็นบัตรเสีย นับเป็นคะแนนเลือกตั้งไม่ได้ ทำให้ท่านเสียสิทธิในการเลือกบุคคลที่ท่านต้องการให้เข้ามาเป็น
ผู้แทนของท่าน 
   กรณีเลือกลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ (e-voting)) ให้ดำเนินการตามประกาศ  
สภาการพยาบาล เร ื ่องขั ้นตอนการลงทะเบียนเลือกวิธ ีการลงคะแนนเลือกตั ้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์           
(ระบบออนไลน์ (e-voting)) การเล ือกตั ้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565 -2569 ได ้ที่  
www.tnmc.or.th 
 
ข้อควรระวงัและตัวอย่างในการกรอกบัตรเลือกตั้ง 

ตัวอย่าง  บัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569 
ชื่อ-ชื่อนามสกุลสมาชิก นางสวย รักการดี เลขที่สมาชิก 002784 ลายมือชื่อสมาชิก...................... 
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  บัตรเลือกตั้งจะเปนบัตรที่ตรวจนับคะแนนดวยเครื่องคอมพิวเตอร  สมาชิกจึงตองใชความระมัดระวังใน

รตับหใายอมายายพ ลาบายพรากาภสนืคบัลกรตับงสำนรากะลแ รตับาษกัรบ็กเรากงัทมวร นึขกามรตับกอรกราก

 นยีขเงอืรคเณรกปุอชใราก นวขดขียอรอืรห บัพยอรีม บัย ดาข 2 ำดอสนิดนปเงอต B นันาทเ  และการระบายตอง

ระบายใหดำเขมเต็มวง เมื่อตองการแกไขใหใชยางลบ ลบใหสะอาดกอนเขียนใหม หรือระบายวงใหม หามใช

มึซกมึหากกาป นืลกูลากกาป  นอืทภเะรปอสนิด  ดีข  ยีขเ น กอรกหใุบะรีทกาจอืนหเกอนดในอืมาวคอขกอรกอืรห  
 

 รตับกอรกรากงายอวัต งัตกอืลเ  

  1. เขียนชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิกของทานดวยตัวบรรจงและลงลายมือชื่อ ดวยดินสอดำ 2B ีทีณรกนใ ทาน

อืชนยีลปเ - ยวดวไบ็ลเงวมิดเลุกสอืช อืชสใหใ มิดเลุกสอืชอืรหอืชนปเงัยรตับนใยดโ ลุกส  

  นาทงอขวัตำจะรปรตับนใกิชามสีทขลเูด กิชามสีทขลเยาบะร .2   ิดยวดนาทงอขกิชามสีทขลเนยีขเ นสอดำ

กอน แลวจึงระบายวงกลมชองอักษรยอ ถานำดวย อ.1 ใหระบาย  u ถานำดวย  อ.2  ใหระบาย  v  หรือถา

ไมมีอักษรยอนำใหระบาย t ตามดวยเลขที่สมาชิก โดยทานตองระบายวงกลมใหครบ 6 หลัก ถาเลขที่สมาชิก

ของทานมีเพียง 3 หลัก ใหระบาย ttt กอนจึงจะระบายเลขที่สมาชิกของทาน เชน 000315  หรือ อ.

1/000010  อ อืรห .2/001890  

ระบายวงกลมหน้าหมายเลขที่ต้องการเลือก
จ�านวนไม่เกิน	16	คน
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ดร.กฤษดา แสวงดี
เกิดวันที่	7	พฤศจิกายน	2503	 อายุ	61	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511024548		 เลขที่สมาชิก	อ.1/8626
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาประชากรและการพัฒนา
ต�าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒ	ิ
(ระดับ	๑๑)	ที่ปรึกษาระดับกระทรวง	(ด้านแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข)
สถานที่ปฏิบัติงาน/ท่ีอยู่	 กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง	 ส�านักวิชาการ
สาธารณสุข	ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
  “รวมพลังพยาบาล	 สานพลังพันธมิตร	 ขับเคลื่อนการพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์”

นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล
เกิดวันที่	28	มกราคม	2496		 อายุ	68	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511007859		 เลขที่สมาชิก	อ.1/24917
วุฒิการศึกษาสูงสุด	เนติบัณฑิตไทย
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมในทางการพยาบาล	
สาขาการผดุงครรภ์	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	สภาการพยาบาล	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ด้วยความรู้ด้านกฎหมาย	ยินดีที่จะรับใช้วิชาชีพฯ”

ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์
เกิดวันที่	5	ธันวาคม	2499		 อายุ	65	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511017602		 เลขที่สมาชิก	อ.1/13197
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพยาบาล
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	 กองการพยาบาล	 ส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ผดุงความเป็นไท	 ผดุงความเป็นธรรม	 เพ่ือวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์”

ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์
เกิดวันที่	28	พฤศจิกายน	2496		 อายุ	68	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511000015		 เลขที่สมาชิก	อ.1/21186
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอกทางการพยาบาล
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ข้าราชการบ�านาญ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	-
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
	 “ท�าทุกอย่างเพื่อสร้างความก้าวหน้า	 ความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับพยาบาล”

นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา
เกิดวันที่	11	กุมภาพันธ์	2500		 อายุ	64	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511016835		 เลขที่สมาชิก	อ.1/6092	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	สภาการพยาบาล
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
  “มุ่งมั่นและพร้อมเป็นตัวแทนพี่น้องพยาบาลวิชาชีพ	ในการพัฒนา
วิชาชีพการพยาบาลให้ก้าวหน้าต่อไป	 ขอโอกาสท�างานเพื่อสานต่อเงิน	
พ.ต.ส.	ที่ท�ามานาน	4	ปี”

รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต
เกิดวันที่	18	กุมภาพันธ์	2487		 อายุ	77	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511000021		 เลขที่สมาชิก	อ.1/17126	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	Master	of	Science	(Nursing)
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	 ข้าราชการบ�านาญ	 ระดับ	 9	 มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	96/7	เมืองทองธานี	3	โครงการ	4	ซอยมีสุข	1	
ต�าบลคลองเกลือ	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
  “ขอใช้ความรู้และประสบการณ์	 ปฏิบัติภารกิจของสภาการพยาบาล
ตามกฎหมาย	จะเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาการพยาบาลด้วยความมุ่งมั่น 
แน่วแน่	อย่างเต็มก�าลังและความสามารถ”
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ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569

จ�านวนผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ทั้งสิ้น 78 คน ขอให้สมาชิกโปรดพิจารณาเลือกบุคคลตามหมายเลขต่อไปนี้  
ไม่เกิน 16 คน เพื่อท�าหน้าที่แทนท่านในสภาการพยาบาล
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นางศิริมา ลีละวงศ์
เกิดวันที่	17	กุมภาพันธ์	2505		 อายุ	59	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511003974		 เลขที่สมาชิก	อ.1/21316
วุฒิการศึกษาสูงสุด	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(พยาบาลสาธารณสุข)
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการกองการพยาบาล
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	 กองการพยาบาล	 ส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
  “ขอเป็นผู้แทนพยาบาลในการสร้างสุข	 ปลอดภัยในการท�างาน	
สร้างความก้าวหน้าในสายวิชาชีพพยาบาล	 รวมถึงการมีค่าตอบแทน 
ที่เป็นธรรม”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
เกิดวันที่	13	สิงหาคม	2493		 อายุ	71	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511040247		 เลขที่สมาชิก	อ.1/17050
วุฒิการศึกษาสูงสุด	Doctor	of	Nursing	Science	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล	 ฝ่ายวิชาการและ
โครงการเฉพาะกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู ่	 283	 ถ.เสนานิคม	 1	 แขวงลาดพร้าว	 เขต
ลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ขออาสาปฏิบัติภารกิจท่ีส�าคัญน้ีอย่างทุ่มเท	 จริงจังและตั้งใจ	
รวมใจพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ก้าวหน้าอย่างมี
ศักดิ์ศรี	มีคุณค่า	เคียงข้างประชาชน	ผู้ป่วย	ครอบครัวและประเทศชาติ”

ดร.วิทย์ มงคลวิสุทธิ ์
เกิดวันที่	5	กุมภาพันธ์	2511		 อายุ	53	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511026629		 เลขที่สมาชิก	24039
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาการจัดการ
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	หัวหน้าพยาบาล	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลภูเพียง	อ.ภูเพียง	จ.น่าน
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ส่งเสริมความก้าวหน้าวิชาชีพ	 ผลักดันค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม	 
น�า	Digital	and	Technology	มาพัฒนาสภาการพยาบาล”

นายฐานุพงศ์ ศุภเลิศวรวิชญ์
เกิดวันที่	19	กุมภาพันธ์	2531		 อายุ	33	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	5411231280		 เลขที่สมาชิก	156003
วุฒิการศึกษาสูงสุด	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	บ้านบริการ
ทางการพยาบาล
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	 99/32	 หมู่บ้านพลีโน่	 สุขสวัสดิ์-พระราม	 3	
แขวงบางมด	เขตทุ่งครุ	กรุงเทพมหานคร
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
 	 “กระผมพร้อมท่ีจะเข้ามาท�างานเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	
และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลให้เป็นสากล	พิทักษ์สิทธิประโยชน์
ของพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 ให้มีความผาสุกในการท�างาน	 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม”

พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล
เกิดวันที่	22	พฤษภาคม	2502		 อายุ	62	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511009798		 เลขที่สมาชิก	อ.1/11025
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ดุษฎีบัณฑิต	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	อนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการ
ศึกษาฯ	สภาการพยาบาล	วาระ	2561-2565
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู	่ 9/72	 ซ.รามค�าแหง	 158	 แขวงราษฎร์พัฒนา	
เขตสะพานสูง	กรุงเทพมหานคร
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “	1.	พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา	 และการผลิตพยาบาล
ส�าหรับระบบสุขภาพให้มีความก้าวหน้าสู่ความเป็นนานาชาติ	
		 	 2.	มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพให้มีความ
ก้าวหน้าในระบบราชการในยุคสังคมปกติวิถีใหม่”	

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
เกิดวันที่	21	กรกฎาคม	2497		 อายุ	67	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511035097		 เลขที่สมาชิก	อ.1/18647
วุฒิการศึกษาสูงสุด	Ph.D	(Nursing	Service	Administration)
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้ช่วยอธิการบดี	ฝ่ายพัฒนาโครงการวิทยาศาสตร์
สุขภาพ	และรักษาการคณบดี	คณะพยาบาลศาสตร์	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “คุ้มครอง	ประสาน	พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	
ก้าวน�าการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน”

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569
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พันเอกหญิงรัชนีกร บุณยโชติมา
เกิดวันที่	9	กุมภาพันธ์	2506		 อายุ	58	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511020924		 เลขที่สมาชิก	อ.1/25093	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท	(การพยาบาลผู้ใหญ่)
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	รองผู้อ�านวยการกองการพยาบาล
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	กองการพยาบาล	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ความจริงใจและความมุ่งมั่น	 ในการปฏิบัติงานมาตลอดชีวิต 
การท�างานการพยาบาล	 เป็นปัจจัยส�าคัญของความส�าเร็จของชิ้นงาน
แต่ละชิ้น	เราจะพัฒนาการพยาบาลและก้าวไปด้วยกันค่ะ”

นายมนูญ คุณพรม
เกิดวันที่	7	ธันวาคม	2529		 อายุ	35	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง	
ใบอนุญาตเลขที่	5511239605		 เลขที่สมาชิก	160354
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพ	แผนกห้องผ่าตัด
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย	จ.ศรีสะเกษ
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ผมขออาสาท�างานแทนพี่น้องพยาบาล	 เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ 
ทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน	 และพิทักษ์สิทธิของพยาบาลเพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการ	และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

นายยรรยง ศรีตะวัน
เกิดวันที่	2	กันยายน	2505		 อายุ	59	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511066865		 เลขที่สมาชิก	อ.1/31151
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท	การศึกษามหาบัณฑิต	บริหารการศึกษา
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ข้าราชการบ�านาญ	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	1/1	ม.6	ต.ปากแคว	อ.เมืองสุโขทัย	จ.สุโขทัย
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “พยาบาลท�างานหนักต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการสาธารณสุขของ
ชาติตลอดมา	 ปัจจุบันยิ่งมีบทบาทส�าคัญในการท�างานเป็นด่านหน้าต่อสู้
กับโรคโควิด-19	ในฐานะ	“นักรบชุดขาวต้านโควิด-19”	พยาบาลจึงควร
ได้รับการเชิดชูเกียรติและความก้าวหน้าในการท�างานมากกว่าเดิม	
	 ข้าพเจ้าขออาสาเป็นตัวแทนสมาชิกในสภาการพยาบาล	เพื่อปกป้อง
ดูแล	ช่วยเหลือ	สร้างพลังวิชาชีพให้มวลสมาชิกของสภาการพยาบาล”

ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์
เกิดวันที่	23	สิงหาคม	2500		 อายุ	64	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511009749	 เลขที่สมาชิก	อ.1/4210
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	 นายกสมาคมพยาบาลไอวีและเคมีบ�าบัดแห่ง
ประเทศไทย
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	-
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “มุ่งมั่นพัฒนา	เพิ่มคุณภาพการพยาบาลและคุณภาพชีวิตพยาบาล
วิชาชีพ”

นางสาวปิยนุช ประทีปทัศน์ 
เกิดวันที่	17	พฤศจิกายน	2502		 อายุ	62	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511021966		 เลขที่สมาชิก	อ.1/10984	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท	การบริหารการพยาบาล
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ	ข้าราชการบ�านาญ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	125/15	ม.9	ต.นาชะอัง	อ.เมือง	จ.ชุมพร	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “วิชาชีพพยาบาลต้องได้รับการดูแล	 ทั้งเรื่อง	 ขวัญ	 ก�าลังใจ	
สวัสดิการ	ความเป็นธรรม	และศักดิ์ศรีวิชาชีพ”	

นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์
เกิดวันที่	24	เมษายน	2499		 อายุ	65	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511001035		 เลขที่สมาชิก	อ.1/3478
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ข้าราชการบ�านาญ	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู ่	 283/4	 ม.1	 ต.ล�านารายณ์	 อ.ชัยบาดาล	
จ.ลพบุรี	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ขอสมัครเป็นกรรมการสภา	 เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าวิชาชีพ	
ผลักดันค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	น�า	Digital	and	technology	มาพัฒนา
สภาการพยาบาล”

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569
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ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ 
เกิดวันที่	19	มีนาคม	2505		 อายุ	59	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511055893		 เลขที่สมาชิก	อ.1/8785	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	การพยาบาล
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	จังหวัดนนทบุรี	
คณะพยาบาลศาสตร์	สถาบันพระบรมราชชนก
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “เข้าใจ	เข้าถึง	พึ่งพาได้	:	พยาบาลก้าวหน้า	ประชาชนมีสุข”

นางสาววีรยา ค�าเภา
เกิดวันที่	10	พฤศจิกายน	2534		 อายุ	29	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	5711251887		 เลขที่สมาชิก	179416
วุฒิการศึกษาสูงสุด	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการสุขภาพ)
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพ	ระดับปฏิบัติการ	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	ส�านักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	(กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “๑	 เสียงของท่านมีความหมายโปรดเลือกคนรุ่นใหม่เข้าสภาฯ	
“พัฒน์สภาอาสาดูแลเอง”	
		 “พัฒน์”	:	พัฒนาปรับปรุงสวัสดิการความเป็นอยู่ของพี่น้องพยาบาลให้ดีขึ้น	
		 “สภา”	 :	 สภาการพยาบาลต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องพยาบาลทั้งในระบบ
ราชการและนอกระบบราชการ	พี่น้องพยาบาลจะไม่ถูกทอดทิ้งเมื่อเกิดปัญหา”

นางสาวประหยัด ประภาพรหม
เกิดวันที่	25	มีนาคม	2503		 อายุ	61	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511044289		 เลขที่สมาชิก	อ.1/26791
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	-	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	65	ม.1	ต.สารภี	อ.สารภี	จ.เชียงใหม่
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “เชื่อมั่นในการท�าความดี	ยืนหยัดต่อสู้เพื่อวิชาชีพพยาบาล”

นางกรรณิกา อังกูร
เกิดวันที่	16	มีนาคม	2506		 อายุ	58	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511024751		 เลขที่สมาชิก	อ.1/1854
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท	สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	 หัวหน้าพยาบาล	 กลุ่มภารกิจการพยาบาล	 
โรงพยาบาลหาดใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “มีความมุ่งมั่นท�างานเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างยุติธรรม	 เสมอภาค	
และเท่าเทียม”

ดร.รภัทภร เพชรสุข
เกิดวันที่	26	มิถุนายน	2510		 อายุ	54	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511042573		 เลขที่สมาชิก	26122
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาการจัดการบริการสุขภาพ
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	นักวิชาการอิสระ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู ่	 999/2	 หมู่บ้านแลนซีโอนอฟ	 คู ้บอน	 38	 
แขวงบางชัน	เขตคลองสามวา	กรุงเทพมหานคร
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ดิฉันขอโอกาสท�างานเพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของพยาบาล
วิชาชีพ	 ให้มีความผาสุก	 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าเดิม	 ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล	ลดความเหลื่อมล�้าทางวิชาชีพ”

ดร.จงกลณี จันทรศิริ
เกิดวันที่	2	พฤษภาคม	2503		 อายุ	61	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511093114		 เลขที่สมาชิก	อ.1/20789
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการพยาบาล
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	อาจารย์	สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	 ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
จ.นครศรีธรรมราช
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “พัฒนาความก้าวหน้า	และความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ	
สานต่อมาตรฐานวิชาชีพและการศึกษา	 สร้างสรรค์สามัคคีและภาพลักษณ์
ของวิชาชีพ	ผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ”

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว
เกิดวันที่	7	สิงหาคม	2501		 อายุ	63	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511040066		 เลขที่สมาชิก	อ.1/17427	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(พัฒนศาสตร์)	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	คณบดี
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “มุ่งพัฒนาพยาบาลให้มีคุณภาพการท�างานตามมาตรฐานวิชาชีพ	
ผดุงความเป็นธรรม	 เสริมความก้าวหน้าในหน้าที่	 มีความปลอดภัย 
ในการท�างาน	สามัคคี	มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดี	
มีคุณภาพชีวิต	มีความช�านาญเฉพาะทาง	มุ่งสู่มาตรฐานสากล”

ดร.ธานี กล่อมใจ
เกิดวันที่	23	พฤษภาคม	2512		 อายุ	52	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511061720		 เลขที่สมาชิก	36776
วุฒิการศึกษาสูงสุด	Doctor	of	Philosophy	(Nursing	Studies)	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี
พะเยา	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 พะเยา	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	สถาบันพระบรมราชชนก
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับ	
พร้อมพิทักษ์สิทธิและประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล”

ดร.อัครเดช กลิ่นพิบูลย์
เกิดวันที่	13	ธันวาคม	2504		 อายุ	60	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511084036		 เลขที่สมาชิก	อ.1/19761
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	 พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ	 (รองผู้อ�านวยการ
ด้านการพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล)
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู ่	 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์	
จังหวัดขอนแก่น
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “มุ่งมั่น	สานพลังใจ	พยาบาลไทยก้าวไกลสู่สากล”

นางสุมาลี หงษาวงศ์
เกิดวันที่	25	เมษายน	2507		 อายุ	57	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511078004		 เลขที่สมาชิก	อ.1/21619
วุฒิการศึกษาสูงสุด	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาการบริหารบริการ
สุขภาพ	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	หัวหน้าพยาบาล	กลุ่มงานการพยาบาล	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลโพนทราย	จ.ร้อยเอ็ด
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเข้ามาท�าหน้าที่	 เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า
ของวิชาชีพพยาบาล	 และผลักดันค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	 และน�าพา	
Digital	and	Technology	มาพัฒนาสภาการพยาบาล”

นางสาวประกายแก้ว ก๋าค�า
เกิดวันที่	30	มีนาคม	2501		 อายุ	63	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511030987		 เลขที่สมาชิก	อ.1/17538
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการบริหารการพยาบาล	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ข้าราชการบ�านาญ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	280	ม.5	ต.รอบเวียง	อ.เมือง	จ.เชียงราย
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ใส่ใจ	 ดูแล	 และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลให้มีความผาสุก	
ก้าวหน้า	และทัดเทียมทุกด้านกับสหวิชาชีพ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ ยังประดิษฐ
เกิดวันที่	18	กันยายน	2502		 อายุ	62	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511004967		 เลขที่สมาชิก	อ.1/1680
วุฒิการศึกษาสูงสุด	Ph.D	(Nursing)	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	เขตพื้นที่	5	
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	และกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ	มหิดล	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	22/155	ต.ศาลายา	อ.พุทธมณฑล	จ.นครปฐม
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “กล้าคิด	 กล้าท�า	 กล้าน�า	 กล้าพูด	 เพื่อความเป็นธรรม	 ศักด์ิศรี	 
สุขภาวะของพยาบาลไทย	 จากประสบการณ์ในส�านักการแพทย	์ 
ส�านักอนามัย	 กทม.	 อาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล	 ท�าให้
เข้าใจปัญหาของพี่น้องพยาบาลและพร้อมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพวกเรา	เพราะเราเชื่อว่า	พรุ่งนี้	ต้องดีกว่าวันนี้”

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569
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นางลดาวัลย์ รวมเมฆ
เกิดวันที่	11	พฤษภาคม	2490		 อายุ	74	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511003811		 เลขที่สมาชิก	อ.1/366
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(บริหารการพยาบาล)
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ	
และประธานชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ศักดิ์ศรีวิชาชีพเสมอภาค	ค่าตอบแทนเหมาะสม”

นางบุษบา การกล้า
เกิดวันที่	30	สิงหาคม	2507		 อายุ	57	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511029009		 เลขที่สมาชิก	7569
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	 หัวหน้างานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและ
องค์รวม	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลตระการพืชผล	จังหวัดอุบลราชธานี	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “อาสาเป็นตัวแทนพี่น้องพยาบาลท้ังประเทศในฐานะผู้ปฏิบัติเป็น
กรรมการสภาการพยาบาล	
		 นโยบาย	พัฒนาความก้าวหน้าและคุ้มครองสวัสดิการพยาบาลทุกระดับ 
เน้นการใช้เทคโนโลยี-สารสนเทศในการพยาบาล	 ส่งเสริมความสามัคค	ี
และภาพลักษณ์ของพยาบาล”

ดร.รุ่งอรุณ เกศวหงส์
เกิดวันที่	21	มกราคม	2507		 อายุ	57	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511001429		 เลขที่สมาชิก	6694
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลรามาธิบดี	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ขออาสาฝ่ายบริการพยาบาล	 ช่วยเสริมศักยภาพชาวประชา
พยาบาล	สร้างความสุขทุกถ้วนหน้า	แชร์พัฒนางาน	พัฒนาระบบบริการ
พยาบาล	เชียร์	สนับสนุน	น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่วิชาชีพก้าวไกล”

รองศาสตราจารย์ ดร. แสงทอง ธีระทองค�า
เกิดวันที่	26	พฤษภาคม	2507		 อายุ	57	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511000477		 เลขที่สมาชิก	6725
วุฒิการศึกษาสูงสุด	Ph.D	(Nursing)	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	อาจารย์	และรองผู้อ�านวยการโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี	ฝ่ายกายภาพและพัสดุ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “กล้าคิด	 กล้าท�า	 น�าความรอบรู้	 คู่คุณธรรม	 สร้างสรรค์พยาบาล	
ท�างานอย่างมืออาชีพ”

นายอนุศร การะเกษ
เกิดวันที่	6	ธันวาคม	2531		 อายุ	33	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	5411222717		 เลขที่สมาชิก	146231
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลราษีไศล	จังหวัดศรีสะเกษ
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “สร้างสมดุลภาระงานกับชีวิต	 ท�างานต้องได้เงินท่ีเหมาะสมกับ
ภาระงานและสวัสดิการที่ไม่เหลื่อมล�้า	 ประกาศเอกสิทธิ์	 สิทธิพยาบาล	
คุ้มครองผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมและการเยียวยาที่เป็นธรรม	ปฏิรูประบบองค์กร
พยาบาลให้เป็นองค์กรเพ่ือวิชาชีพพยาบาลอย่างแท้จริง	 ปฏิรูปและส่งเสริม
ระบบการศึกษา	 ความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่เอื้อต่อผู้ปฏิบัติวิชาชีพอย่าง
เหมาะสม	สร้างเครือข่ายพยาบาลและความเป็นปึกแผ่นแห่งวิชาชีพพยาบาล”

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569

นายวุฒิชัย สมกิจ
เกิดวันที่	23	กรกฎาคม	2532		 อายุ	32	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	5511233699		 เลขที่สมาชิก	163293
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่)
ต�าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม	กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยหนัก	โรงพยาบาลมหาสารคาม	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “	1.	ผลักดันเรื่องค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับภาระงานและจัดสวัสดิการ
ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการท�างาน	
		 	 2.	 ปฏิรูปการท�างานของสภาการพยาบาลให้ทันสมัย	 สะดวก	 
ลดขั้นตอนและเข้าถึงได้ง่าย	
		 	 3.	ผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	
		 	 4.	ผลักดันเพิ่มต�าแหน่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้ปฏิบัติ
และส่งเสริมระบบการศึกษาพยาบาลศาสตร์”



จดหมายข่าวสภาการพยาบาล12 ฉบับพิเศษ ตุลาคม - ธันวาคม 2564

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

37

39

41

38

40

42

นางสาวศิรินทรา ด้วงใส
เกิดวันที่	15	กันยายน	2529		 อายุ	35	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	5111204384		 เลขที่สมาชิก	129786
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	อาจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ปฏิรูปสภาการพยาบาล	 สนับสนุนสิทธิและสวัสดิการที่พึงได	้
ผลักดันการเพิ่มค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและการประกันความเสี่ยง	ผลักดัน
ให้เกิดความเสมอภาคและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท�างาน	เพราะ...สภาการ
พยาบาลต้องเป็นที่พึ่งของ...พยาบาลและประชาชน”

นางสุดาวดี แก้วพิบูลย์
เกิดวันที่	18	สิงหาคม	2505		 อายุ	59	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511058928		 เลขที่สมาชิก	อ.1/13790
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี	พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	หัวหน้าพยาบาล	(พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ)	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลนาหม่อม	จ.สงขลา
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “	1.	ส่งเสริมความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาล	
		 	 2.	ผลักดันค่าตอบแทนและสวัสดิการของพยาบาลท่ัวทุกระดับ
ให้เป็นธรรม	
		 	 3.	น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทั้งสื่อ	 Digital	 มาพัฒนา
ระบบการสื่อสารกับสมาชิก”

นายกิตติภณ นามทวีชัยกุล
เกิดวันที่	15	มกราคม	2536		 อายุ	28	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	5811258055		 เลขที่สมาชิก	183512
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	 คลินิกหมอครอบครัวนางรอง	 (อบต.นางรอง)	
โรงพยาบาลนางรอง	จ.บุรีรัมย์
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ในฐานะตัวแทนผู้ปฏิบัติงานจริง	 ขอเป็นกระบอกเสียงของท่าน	
หากได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการพยาบาลด้วยความหวังที่เสียงของ
ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพพยาบาล”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
เกิดวันที่	30	เมษายน	2503		 อายุ	61	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511015761		 เลขที่สมาชิก	อ.1/17693
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	คณบดี
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “มุ่งมั่นผลักดันวิชาชีพพยาบาลให้ก้าวไกล”

ดร.พันต�ารวจโทหญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์
เกิดวันที่	10	ธันวาคม	2496		 อายุ	68	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511050379		 เลขที่สมาชิก	อ.1/10864
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก	Ph.D	INTERDISCIPLINARY	SCIENCE
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	 เลขานุการและอนุกรรมาธิการด้านประกัน
สังคม	ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน	วุฒิสภา
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “แก้ไขวิชาชีพให้	 ทันการ	 พัฒนาธรรมาภิบาล	 แก้กฎหมาย	 ดูแล 
สุขทุกข์สวัสดิการ	พยาบาลไทย	สง่างามพร้อมก้าวไกล	ในสากล”

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569

ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
เกิดวันที่	5	สิงหาคม	2513		 อายุ	51	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511028452		 เลขที่สมาชิก	42441	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก	สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	แพร่	
คณะพยาบาลศาสตร์	สถาบันพระบรมราชชนก
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “พร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสมาชิกท่ีเข้าถึงได้	 รับฟังปัญหาและ
ความต้องการของสมาชิกทั้งด้านความก้าวหน้า	 สวัสดิการ	 ความปลอดภัย
และความมั่นคงในงาน	เพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรม	มีความจริงจัง	จริงใจ	
มุ่งมั่น	 ทุ่มเท	 ตกผลึกทางการเรียนรู้และประสบการณ์ในการท�างาน 
เพื่อสมาชิก	 พร้อมที่จะรับผิดชอบและเป็นแกนน�าในการผลักดันและ
พัฒนาวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างมีเกียรติ	มีศักดิ์ศรี”	
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นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์
เกิดวันที่	3	มิถุนายน	2507		 อายุ	57	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511027625		 เลขที่สมาชิก	8112
วุฒิการศึกษาสูงสุด	สาขาบริหารทางการพยาบาล	ปริญญาโท
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	หัวหน้าพยาบาล	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลหนองวัวซอ	จ.อุดรธานี
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “พิทักษ์สิทธิ	 แก้ไขปัญหาให้พยาบาล	 ช่วยเหลือทางกฎหมาย
สังคมและคุณภาพชีวิต	 มีสวัสดิการท่ีดี	 ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม	 และ 
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ	 แก้ไขปรับปรุง	 พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาล 
และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย”	

นางปรียาภรณ์ รีสันเทียะ
เกิดวันที่	19	กันยายน	2520		 อายุ	44	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4311156604		 เลขที่สมาชิก	88463
วุฒิการศึกษาสูงสุด	การศึกษามหาบัณฑิต	สาขาจิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู ่	 โรงพยาบาลพระทองค�าเฉลิมพระเกียรต	ิ 
๘๐	พรรษา	จ.นครราชสีมา
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
  “พัฒนาวิชาชีพ	 พัฒนาชีวิตพยาบาลไทยได้รับความปลอดภัยสูงสุด	
พยาบาลได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐ	และน�าวิชาชีพพยาบาลสู่สากล”

ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ
เกิดวันที่	5	มิถุนายน	2514		 อายุ	50	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511057136		 เลขที่สมาชิก	42450
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(กายวิภาคศาสตร์)	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี
สุพรรณบุรี
สถานท่ีปฏิบัติงาน/ที่อยู่	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 สุพรรณบุรี	
คณะพยาบาลศาสตร์	สถาบันพระบรมราชชนก
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ	 เพื่อคุณภาพการพยาบาล 
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน”

นางพวงเพชร ชูจอหอ
เกิดวันที่	30	พฤษภาคม	2516		 อายุ	48	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511062397		 เลขที่สมาชิก	63748
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี	พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลโนนไทย	จ.นครราชสีมา
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
	 “พัฒนากฎหมายวิชาชีพให้ทันสมัย	 พิทักษ์สิทธิ	 สวัสดิการ	 ทางด้าน
กฎหมาย	สังคม	คุณภาพชีวิตพยาบาลไทย	เพื่อการดูแลประชาชน
อย่างปลอดภัย	น�าวิชาชีพสู่สากล	รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว”

นางสาวปุญญิศา วัจฉละอนันท์ 
เกิดวันที่	26	เมษายน	2518		 อายุ	46	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4411191543		 เลขที่สมาชิก	55683
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	(การพยาบาล
สุขภาพเด็ก)	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลโนนสูง	จ.นครราชสีมา
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
 	 “พัฒนากฎหมายวิชาชีพให้ทันสมัย	พิทักษ์สิทธิ	สวัสดิการ	ทางด้าน
กฎหมาย	สังคม	คุณภาพชีวิตพยาบาลไทย	 เพื่อการดูแลประชาชนอย่าง
ปลอดภัย	น�าวิชาชีพสู่สากล	รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส
เกิดวันที่	10	กรกฎาคม	2517		 อายุ	47	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511018206		 เลขที่สมาชิก	69283
วุฒิการศึกษาสูงสุด	นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ขออาสาเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในด้านสวัสดิการ	 ค่าตอบแทน	
ความเท่าเทียม	 และเกียรติยศศักดิ์ศรี	 ด้วยประสบการณ์ด้านกฎหมาย
เป็นทนายความ	 13	 ปี	 ด้านการบริหารเคยด�ารงต�าแหน่งคณบดีและ 
รองอธิการบดี	ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ	ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการรัฐสภา	
เด็ก	สตรี	ฯลฯ	และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ”	

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569
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ดร.ภาณุ อดกลั้น 
เกิดวันที่	23	พฤศจิกายน	2510		 อายุ	54	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511070421		 เลขที่สมาชิก	24631
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	(ด้านการสอน)	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 จ.อุดรธานี	 
คณะพยาบาลศาสตร์	สถาบันพระบรมราชชนก
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
	 “สร้างความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาพยาบาลที่ปฏิบัติงาน	 “ข้างตัวผู้ป่วย	
ข้างเตียงคนไข้”	 ให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ	 มีสวัสดิการที่ดี	 มีค่าตอบแทน 
ที่เหมาะสม”

นายวิทยา โพธิ์หลวง
เกิดวันที่	9	พฤษภาคม	2528		 อายุ	36	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	5011202106		 เลขที่สมาชิก	124469
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี	พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	 หัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและ
ปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วย
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
 	 “ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชน	ผ่านการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพยาบาล	เพราะเชื่อว่า	คุณภาพการบริการที่ดี	ต้องมาจาก
บุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
เกิดวันที่	23	เมษายน	2500		 อายุ	64	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511002980		 เลขที่สมาชิก	อ.1/11042
วุฒิการศึกษาสูงสุด	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 (สาขาวิชาการแนะแนว
และให้ค�าปรึกษา)
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	 และผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
สมาคมพยาบาลโรคไต	วาระ	2564-2565
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	สมาคมพยาบาลโรคไต	จ.ขอนแก่น	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “เป็นตัวแทนพยาบาล	 รวมพลังสร้างความเข้มแข็งพัฒนาวิชาชีพ	
พิทักษ์สิทธิ์และพัฒนาสุขภาพประชาชน”

ดร.จิราพร วรวงศ์
เกิดวันที่	28	สิงหาคม	2507		 อายุ	57	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511015735		 เลขที่สมาชิก	8058
วุฒิการศึกษาสูงสุด	Ph.D	in	Nursing	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการวิทยาลัย	(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 จ.อุดรธานี	 
คณะพยาบาลศาสตร์	สถาบันพระบรมราชชนก
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
  “มุ่งมั่น	พัฒนา	สร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ	เสริมศักดิ์ศรีพยาบาล	
ผสานประโยชน์เพื่อประชาชน”

นางสุชาดา บุญแก้ว
เกิดวันที่	18	สิงหาคม	2503		 อายุ	61	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511045132		 เลขที่สมาชิก	อ.1/7146
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาบริหารการพยาบาล	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	นายกสมาคมพยาบาลโรคไต	วาระ	2564-2565
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	222/33	หมู่บ้านเอ็มเพอร์เร่อ	1	ถ.เลียบคลอง
ชลประทาน	ต.แม่เหียะ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “เป็นตัวแทนพยาบาล	 รวมพลังสร้างความเข้มแข็งพัฒนาวิชาชีพ	
พิทักษ์สิทธิ์และพัฒนาสุขภาพประชาชน”

นางพรพรรณ ชคัถธาดา
เกิดวันที่	29	เมษายน	2506		 อายุ	58	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511009257		 เลขที่สมาชิก	อ.1/1410
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	หัวหน้างานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู ่	 กองโรงพยาบาลราชวิถี	 กรมการแพทย	์
กระทรวงสาธารณสุข	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
  “ขอเป็นตัวแทนพยาบาล	 รวมพลังสร้างความเข้มแข็งพัฒนาวิชาชีพ	
พิทักษ์สิทธิ์และพัฒนาสุขภาพประชาชน”

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569
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นางสาวนันทา มหัธนันท์
เกิดวันที่	6	มกราคม	2507		 อายุ	57	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511052499		 เลขที่สมาชิก	11471
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท	สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	หัวหน้าหอผู้ป่วย	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
	 “ขอเป็นตัวแทนพยาบาล	 รวมพลังสร้างความเข้มแข็งพัฒนาวิชาชีพ	
พิทักษ์สิทธิ์และพัฒนาสุขภาพประชาชน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันค�า
เกิดวันที่	12	พฤษภาคม	2509		 อายุ	55	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511065469		 เลขที่สมาชิก	21229
วุฒิการศึกษาสูงสุด	Ph.D	(Nursing)
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	(รอโปรดเกล้าฯ	ศาสตราจารย์)
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “Proud	to	be	a	nurse	...	ขออุทิศเวลา	5	ปีสุดท้ายก่อนเกษียณ	
ท�างานในสภาการพยาบาลเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้มีความก้าวหน้า 
ทันสมัย	 ทัดเทียม	 เพ่ือพยาบาลไทย	 ในการดูแลคนไทย	 ตามหลักฐาน 
เชิงประจักษ์	และมาตรฐานสากล”

นายศราวุธ คตวงค์
เกิดวันที่	3	กันยายน	2534		 อายุ	30	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	5811256797		 เลขที่สมาชิก	180444
วุฒิการศึกษาสูงสุด	 พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 สาขาการพยาบาลเฉพาะ
ทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลสูงเนิน	จ.นครราชสีมา
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “พยาบาลยุคใหม่	 “สภาโปร่งใส	 ใส่ใจสมาชิก”	 ถึงเวลาที่วิชาชีพ
พยาบาลจะต้องมีอะไรใหม่ๆ	 เปลี่ยนแปลงบ้าง	 ไม่ว่าจะค่าล่วงเวลา...	
ควรถึงเวลาที่ต้องเพ่ิมค่าล่วงเวลาเม่ือเทียบกับภาระงาน	 รวมถึงนโยบาย
ในการดูแลสมาชิกพยาบาลที่ชัดเจน	 ให้สภาพยาบาลมีบทบาทมากขึ้น	
“ให้คนรุ่นใหม่เข้าสภา	เพื่อพัฒนาองค์กรแบบใหม่”

นายสุทัศน์ เหมทานนท์
เกิดวันที่	4	มีนาคม	2511		 อายุ	53	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511078664		 เลขที่สมาชิก	41770
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการ
สถานทีป่ฏบิตังิาน/ทีอ่ยู	่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน	ีนครศรธีรรมราช	
คณะพยาบาลศาสตร์	สถาบันพระบรมราชชนก
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
	 “คนรุ่นใหม่	 มีอุดมการณ์	 สานสัมพันธ์เครือข่าย	 มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพ	
และพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ	
ภายใต้คุณธรรมจริยธรรม	และจรรยาบรรณวิชาชีพ”

ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา
เกิดวันที่	6	สิงหาคม	2511		 อายุ	53	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511088237		 เลขที่สมาชิก	31979
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลลับแล	จ.อุตรดิตถ์
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ขับเคลื่อนบทบาทสภาการพยาบาลให้เป็นหน่วยงานดูแลสวัสดิการ	
สวัสดิภาพ	 รวมถึงสิทธิในด้านต่างๆ	 ให้พยาบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 
มีความมั่นคง	และมีความสุข	สุขภาพดี”

นายลิขิต แนบทางดี
เกิดวันที่	24	พฤษภาคม	2510		 อายุ	54	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511064183		 เลขที่สมาชิก	29911
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท	บริหารสาธารณสุข
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพ	ช�านาญการพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู ่	 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรต	ิ 
๘๐	พรรษา	จ.สุรินทร์
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “	-	 มุ่งขับเคล่ือนให้พยาบาลทุกคนได้รับสิทธิ์และได้รับการคุ้มครอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ	
	 	 -	 พัฒนาวิชาชีพ	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก	
	 	 -	 ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรทุกระดับ	
	 	 -	 พัฒนาเทคโนโลยีทุกระดับ	เพื่อช่วยพัฒนาการพยาบาล”

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569



จดหมายข่าวสภาการพยาบาล16 ฉบับพิเศษ ตุลาคม - ธันวาคม 2564

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

หมายเลข 

61

63

65

62

64

66

นายบัญชา พระพล
เกิดวันที่	1	เมษายน	2525		 อายุ	39	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4811189529		 เลขที่สมาชิก	115287
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า	ปฏิรูปสภา	พัฒนาวิชาชีพ”

นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์
เกิดวันที่ 28	ตุลาคม	2500		 อายุ 64	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่ 4511004363		 เลขที่สมาชิก อ.1/17326
วุฒิการศึกษาสูงสุด	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 (การจัดการภาครัฐ
และเอกชน)
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ข้าราชการบ�านาญ	(พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ)
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	120	ม.1	ต.โคกกรวด	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “เพราะพื้นฐานการสาธารณสุข	 มีพยาบาลเป็นผู ้สรรค์สร้าง	 
ความเปล่ียนแปลงจึงต้องมาจาก	 พลังพยาบาลท่ีสร้างสรรค์	 ยกระดับ 
การพยาบาลในทุกมิติ	 เพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพอย่างมั่นคง	 และ
ความสุขของทุกคนอย่างมั่นใจ”

นางสาวศศิธร ช�านาญผล
เกิดวันที่	8	พฤษภาคม	2505		 อายุ	59	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511033835		 เลขที่สมาชิก	อ.1/6524
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	หัวหน้าพยาบาล	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	จ.อุบลราชธานี
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
	 “มุ่งมั่น	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการศึกษา	 การบริการ	 การวิจัยและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ	 ผดุงความเป็นธรรม	 ความสามัคคีของสมาชิก 
ให้ถูกต้องตามจริยธรรม	 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ตรีนัย
เกิดวันที่	17	เมษายน	2517		 อายุ	47	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	6311155099		 เลขที่สมาชิก	91286
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	คณะพยาบาลศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
 	 “พร้อมท�างานเป็นตัวแทนของพยาบาล	มีความคิดเชิงบวกและรับฟัง
เสียงของสมาชิกสภาการพยาบาล	 เพื่อการร่วมบริหารสภาการพยาบาล	
และการพัฒนาวิชาชีพ”

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ
เกิดวันที่	19	กุมภาพันธ์	2504		 อายุ	60	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511060882		 เลขที่สมาชิก	อ.1/2020
วุฒิการศึกษาสูงสุด	Ph.D	(Nursing)
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	 รองศาสตราจารย์	 ในภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์	และคณะกรรมการคณะพยาบาลศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน/ท่ีอยู ่	 ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์	 คณะ
พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ขอโอกาสให้เข้ามาเป็นทีม	ในการพัฒนาองค์กรวิชาชีพ	เพื่อร่วมพัฒนา
องค์กรพยาบาลให้ได้มาตรฐาน	ทันสมัย	น�าหน้าทั้งในด้านการศึกษา	การพยาบาล	
และการวิจัย	 และเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ	 ตลอดจนเป็น
แกนน�าในการร่วมแรงร่วมใจในการอุทิศตนเพื่อพี่น้องพยาบาล	 ทั้งใน
ยามทุกข์และสุข	และรักษาสิทธิ	เสรีภาพเพื่อพี่น้องพยาบาล	ที่ควรต้องได้”

ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
เกิดวันที่	13	มีนาคม	2504		 อายุ	60	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511014172		 เลขที่สมาชิก	อ.1/14773
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน	ี
สวรรค์ประชารักษ์	นครสวรรค์	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	สวรรค์ประชารักษ์	
นครสวรรค์	คณะพยาบาลศาสตร์	สถาบันพระบรมราชชนก
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “เสริมสร้างความก้าวหน้าและผดุงเกียรติของวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569
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ดร.กาญจนา จันทร์ ไทย
เกิดวันที่	18	กรกฎาคม	2501		 อายุ	63	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511032503		 เลขที่สมาชิก	อ.1/1389
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก	(บริหารการศึกษา)
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	 Nursing	 Now	 (องค์การ
อนามัยโลก	และ	ICN)
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	 118/9	 ซ.นวลจันทร์	 42	 แขวงนวลจันทร์	 
เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพมหานคร
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “พัฒนาผู้น�าในกลุ่ม	young	nurse	เพื่อความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ในอนาคต	ยกระดับ	พัฒนา	และสร้างคุณค่าแห่งวิชาชีพพยาบาล	เชิดชูครู	
อาจารย์	และพยาบาลอาวุโส	ผู้ท�าประโยชน์ต่อวิชาชีพ”

รองศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
เกิดวันที่	21	เมษายน	2509		 อายุ	55	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511099765		 เลขที่สมาชิก	22765
วุฒิการศึกษาสูงสุด	Ph.D	(Nursing)
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
 	 “มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์	 ส่งเสริม
ความก้าวหน้าของพยาบาลทุกระดับ	 ยกระดับคุณภาพการศึกษาพยาบาล
และการผดุงครรภ์ให้อยู่ในระดับสากล”

นายมูฮัมหมัดบัดรีย์ หะยีอับดุลรอแม 

เกิดวันที่	18	ตุลาคม	2526		 อายุ	38	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	5511236852		 เลขที่สมาชิก	153532
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพ	ช�านาญการ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสุไหงบาลา	
จ.นราธิวาส
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “พัฒนาวิชาชีพ	ดูแลประชาชน	เพื่อคนไทย	มีสุขภาพ	กาย	ใจ	ที่ดี”

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
เกิดวันที่	13	กุมภาพันธ์	2493		 อายุ	71	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511086114		 เลขที่สมาชิก	อ.1/20221
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก	การศึกษา
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญ	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “มุ ่งหน้าพัฒนาพยาบาลทั้งด้านการศึกษา	 คุณภาพชีวิต	 และ 
ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เป็นก�าลังในการพัฒนาวิชาชีพ”

นายสาย เรืองธรรม
เกิดวันที่	19	มีนาคม	2516		 อายุ	48	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4311158257		 เลขที่สมาชิก	87962	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี	พยาบาลศาสตร์
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพ	ช�านาญการ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลพนา	จ.อ�านาจเจริญ
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “1.พยาบาลก็ท�าได้เกษตรพอเพียงความสุขที่เราเลือกได้พร้อม
เป็นตัวอย่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 2.เพิ่มเงินค่าเวรบ่าย	 ดึก	 และโอที	
3.โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน	 4.ค้นหาคนเก่งเพื่อมอบรางวัลและพยาบาลดีเด่น
กับพยาบาลทุกกลุ่ม”

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569

นางสาวสคราญ นิ่มศรีกุล
เกิดวันที่	11	ตุลาคม	2516		 อายุ	47	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511050080		 เลขที่สมาชิก	67054
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี	พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลช�านาญการ	แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลเปาโล	รังสิต
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
  “เชิญมาใช้สิทธิปฏิรูปพยาบาล	 ให้จิตอาสาพยาบาลท�างานดูแลคุณ	
1.จัดตั้งมูลนิธิ	 Power	 of	 Nurse	 (พัฒนาวิชาชีพดูแลพยาบาลและ
ครอบครัว)	2.พัฒนาสวัสดิการประกันวิชาชีพและกฎหมายคุ้มครองพยาบาล	
3.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องแก้ปัญหาวิชาชีพพยาบาลเชิงรุก	 “Nurse	 Care	
Center	System”	4.Innovation	Nurse	Application	“จิตอาสาดูแล
พยาบาล	 มุ่งมั่น	 ใส่ใจทุกพื้นที่	 สร้างนวัตกรรมใหม่	 พัฒนาวิชาชีพคู่
คุณธรรม	สร้างสรรค์ท�าความดีเพื่อแผ่นดิน”
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นางสาวสุวิมล นัมคณิสรณ์
เกิดวันที่	9	พฤศจิกายน	2538		 อายุ	26	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	6111285813		 เลขที่สมาชิก	215071
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	-	(ก�าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท	หลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต	 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล)
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	Unio	Charan	3	อาคาร	F	ห้อง	1014	ซ.จรัญสนิทวงศ์	 3	
ถ.จรัญสนิทวงศ์	แขวงวัดท่าพระ	เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพฯ
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
	 “It’s	time	to	REFORM”	ถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปสภาการพยาบาล	เราเล็งเห็น
คุณค่าและปัญหาของสมาชิกมาเป็นอันดับหนึ่ง	 ความไม่เป็นธรรมและการถูกเอารัดเอา
เปรียบจะต้องหมดไป	ยืนหยัดในการพิทักษ์สิทธิ	เสรีภาพ	สวัสดิภาพ	และผดุงเกียรติ
ของวิชาชีพ	 ลดช่องว่างในการสื่อสารของสภาการพยาบาลและสมาชิก	 ผลักดัน
วิชาชีพให้ก้าวหน้า	 และเป็นแนวหน้าของระบบสุขภาพ	 เพื่อตอบสนองการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	โดยมีความมั่นคงทางสุขภาพประชาชนเป็นที่ตั้ง”

ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง
เกิดวันที่	17	พฤษภาคม	2512		 อายุ	52	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	6411086626		 เลขที่สมาชิก	41837
วุฒิการศึกษาสูงสุด	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครพนม	
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครพนม	คณะ
พยาบาลศาสตร์	สถาบันพระบรมราชชนก	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “1.ความก้าวหน้า	 สามารถเข้าสู่ต�าแหน่งช�านาญการพิเศษได้ทุก
คน	2.สวัสดิการในพิธีศพของบุพการี	3.จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พยาบาล	
4.ผลักดันการเกษียณอายุ	65	ปี”

นายธีระวุฒิ ประดิษฐ์แท่น 
เกิดวันที่	24	สิงหาคม	2523		 อายุ	41	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	4511175221		 เลขที่สมาชิก	102632
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
หนองตะไก้
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหนองตะไก	้
จ.นครราชสีมา
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “องค์กรพยาบาลจ�าเป็นต้องมีผู้น�าที่ดี	 คือ	 ผู้น�าที่มีภาวะผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลง	ขอให้มั่นใจว่าผมจะพยายามปกป้อง	และพิทักษ์สิทธิให้แก่
พี่น้องร่วมวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์”

นายสุริยา ฟองเกิด
เกิดวันที่	29	พฤษภาคม	2526		 อายุ	38	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	5911194231		 เลขที่สมาชิก	122924
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท	พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	(ด้านการสอน)
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ชลบุรี	
คณะพยาบาลศาสตร์	สถาบันพระบรมราชชนก	
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
  “ดูแลช่วยเหลือพี่น้องพยาบาลทุกระดับ	ทุกพื้นที่ให้มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ	และพัฒนาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานสู่สากล”

นายพิพักษ์ สุริยะชัยพันธ์
เกิดวันที่	25	มกราคม	2540		 อายุ	24	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	6211292996		 เลขที่สมาชิก	221890
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	(หอผู้ป่วย	อุบัติเหตุฉุกเฉิน)
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลฮอด	จ.เชียงใหม่
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง	 ทันสมัย	 ผลักดัน	 ลดภาระ
หน้าที่การท�างานที่ไม่จ�าเป็น	เพิ่มอัตราค่าตอบแทน	สวัสดิการ	สิทธิประโยชน์	
การได้รับการยอมรับจากสหวิชาชีพ	และส่งเสริมความก้าวหน้า	ความมั่นคง
ในวิชาชีพ”

นายสุวิทย์ วรเจริญ
เกิดวันที่	9	เมษายน	2520		 อายุ	44	ปี
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาลและการผดุงครรภ์	ชั้นหนึ่ง
ใบอนุญาตเลขที่	5211213351		 เลขที่สมาชิก	138447
วุฒิการศึกษาสูงสุด	พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสันโค้ง
สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสันโค้ง	จ.เชียงใหม่
ปณิธาน หรือเจตนารมณ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง
		 “สภาการพยาบาลควรเป็นองค์กรวิชาชีพที่ดูแลผลประโยชน์แห่งสมาชิก
อย่างแท้จริง	 ส่งเสริมความรักความสามัคคีในพยาบาลในทุกรุ่น	 ผลักดันให้มี
การแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับสมาชิก	 ปกป้องสิทธิและเป็นตัวแทน 
ในการเรียกร้องสิทธิต่าง	 ๆ	 ของพยาบาล	 ช่วยเหลือเมื่อสมาชิกท่ีได้รับ 
ความเดือดร้อน	ความอยุติธรรมและการฟ้องร้องต่าง	ๆ 	จากการท�างาน	พัฒนา
ทักษะในทุกระดับให้มีความเป็นเลิศทางการพยาบาล”

ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569
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ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน
เลขที่ใบอนุญำต 71/2552
ปณฝ.กระทรวงสำธำรณสุข

โปรดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ�ำนวนไม่เกิน 16 คน
โดยส่งบัตรเลือกตั้งให้สภำกำรพยำบำล หรือเลือกตั้งด้วยระบบ e-voting 

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เวลำ 16.30 น.

เหตุขัดข้องที่น�ำจ่ำยผู้รับไม่ได้

 1. จ่ำหน้ำซองไม่ชัด
 2. ไม่มีเลขบ้ำนตำมจ่ำหน้ำ
 3. ไม่ยอมรับ
 4. ไม่มีผู้รับตำมจ่ำหน้ำ
 5. ไม่มำรับตำมก�ำหนด
 6. เลิกกิจกำร
 7. ย้ำยไม่ทรำบที่อยู่ใหม่
 8. อื่นๆ

ลงชื่อ.............................................
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