
 ภาพสัญญลักษณ์ที่อยู่บนปกของสูจิบัตรในวาระครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อ

ตั้งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นี้ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การประกวดตราสญัญลกัษณ์ฯ ในการจดังานคร้ังน้ี โดยผูอ้อกแบบ คอื คณุชลวภิา พงษ์สภุา  

สมาชิกศิษย์เก่าฯ รุ่น 27 ซึ่งมีความสวยงามโดดเด่นและเหมาะสมกับวาระนี้เป็นอย่างยิ่ง

 ในปี 2556 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีมิได้มีการจัดการประชุม

สามญัประจ�าปี  และไม่มโีอกาสได้จดัพมิพ์หนงัสอืแสดงรายงานประจ�าปี จงึขอมาน�ารวบรวม

เสนอในสูจิบัตรในวาระครบรอบ 40 ปี เล่มนี้ 

 สมาคมฯ ของเราเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเหล่า

สมาชิกที่มอบให้ ด้วยความรัก ความศรัทธา เสียสละ ด้วยจิตอาสา ร่วมแรงกายแรงใจ 

และบริจาคทุนทรัพย์ในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่  สมาคมฯ จัดท�าขึ้น ท�าให้การด�าเนินงาน

บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตลอดมา ขอขอบพระคุณสมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 40 ปีแล้ว ถ้าเทียบเป็นบุคคล อายุ 40 ปีก็ควรจะ

ต้องประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานและครอบครัวกันบ้างแล้ว เช่นเดียวกับสมาคมฯ ของเราที่สมาชิกของเรา

ประสบความส�าเร็จในหน้าท่ีการงานและเป็นชื่อเสียงให้กับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่รักของเราก็ไม่น้อยเลย  

หน้าที่ที่ส�าคัญอันหนึ่งของการเป็นศิษย์เก่าคือการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันที่ประสิทธิประสาทความรูท้ี่ท�าให้พวก

เรามีวันนี้ หรือโดยการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีตามความสามารถของตนเอง ดังนั้นสมาคม

ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี จึงมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่าและศิษย์เก่า

กับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนให้สถาบันของเรามีชื่อเสียงในทุกๆ เรื่อง ดังนั้นเงินค่า

สมาชิกของศิษย์เก่าฯ คนละ 500 บาทตลอดชีพ ส่วนหนึ่งจะถูกน�าไปใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย ตลอดจน

สนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียนพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล รวมทั้งสมาชิกทุกคน นอกจากนี้สมาคมฯ มีนโยบาย

จดัประชมุวชิาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแ้ก่สมาชิกและบคุคลทัว่ไป ปีละ 2 คร้ัง ในฐานะนายกสมาคมศษิย์เก่าพยาบาล

รามาธิบดีคนปัจจุบัน ก็พร้อมที่จะท�างานเพื่อให้สมาคมฯ ของเราเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่า

และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี รวมทั้งระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของโรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดีและสมาชิกของเรา โปรดอย่าลืมว่า เราเป็นนักศึกษาในโรงเรียนพยาบาลแค่ 4 ปี แต่เราเป็น

ศิษย์เก่าของโรงเรียนพยาบาลตลอดชีวิต

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์)

สำรจำกนำยกสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี
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 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีได้ก่อตั้งเป็นปีที่ 40 แล้ว ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของศิษย์เก่า ทั้งทาง

ด้านบริการและทางด้านวิชาการ ทางด้านวิชาการเราก็มีศาตราจารย์หลายคน เช่น ศ.ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์  และ 

ศ.ดร. วารุณี ฟองแก้ว ทางด้านบริการศิษย์เก่าที่เป็นจุดเด่นและเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศไทยได้แก่ คุณจริยา ตันติธรรม 

และมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้กล่าวถึง ส่วนทางด้านบริหารก็มีศิษย์เก่าหลายคนที่ด�ารงต�าแหน่งผู้น�าสูงสุดของสถาบัน

ทางการพยาบาล ได้แก่ รศ. ดร. อรญัญา เชาวลติ คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ รศ.ดร.

วรรณภา ศรีธัญรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย คณบดี ส�านัก

วชิาพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ รศ.ดร.ทศันย์ี ทองประทปี คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การณุย์ มหาวทิยาลยั

นวมินทราธิราช ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร ผู้อ�านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิด ีมหาวิทยาลยัมหดิล และเรากม็ศิีษย์เก่าทีมี่แววทางด้านบริหารอกีหลายท่าน ได้แก่ ผศ. ดร. เรณ ูพกุบญุมี 

หรือผศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ดังนั้น เมื่อย้อนหลังไปเมื่อปีที่เริ่มก่อตั้งคือเมื่อ ปี พ.ศ. 2516 ในฐานะที่

เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง และเป็นผู้ที่ไปลงนามการก่อตั้งสมาคมฯ ก็มีความภาคภูมิใจในศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีเป็น

อย่างมาก ขอให้ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีทุกคน มีความรุ่งเรืองและท�าชื่อเสียงให้กับรามาธิบดีตลอดไปและอย่าลืม

กลับมาสนับสนุนงานของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้ศิษย์เก่ารุ่นถัด ๆ ไปได้มีโอกาสท�าความรุ่งเรือง และ

ชือ่เสยีงให้กบัสงัคม ประเทศชาติ ให้เป็นทีรู่จ้กัทัว่ไป และหวงัว่าศษิย์เก่าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดจีะท�าให้โรงเรยีน

เป็นสถาบันพยาบาลอันดับหนึ่ง ของประเทศไทย 

 (รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย)

 

สำรจำกผู้ร่วมก่อตั้งสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี (2517-2518)
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สำรจำกอดีตนำยกสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี 
(2518-2521 และ 2522-2524)

 ขอขอบคณุ และรูส้กึเป็นเกยีรติยิง่ทีท่่านนายกฯ ผศ.ดร.พลูสุข เจนพานชิย์ วสุิทธิพนัธ์ ให้พืน้ทีใ่นหน้าหนงัสอื

เนื่องในงานคืนสู่เหย้า  ครบรอบ ๔๐ ปี ของสมาคมฯ

 ดฉินัในฐานะ สมาชกิสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลรามาธบิด ีเลขที ่๐๐๑  เมือ่ ๔๐ ปีทีแ่ล้ว  ขอเล่าย้อนถงึจุดเริม่ต้น

ของสมาคมฯ  อย่างพอสังเขป

 ระยะแรกของการเตรียมบุคลากรด้านการพยาบาล โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเร่อ และ

โรงเรียนพยาบาลศิริราช ในปีการศึกษา ๒๕๐๘ – ๒๕๑๒ เริ่มรับนักศึกษาพยาบาลเพื่อมารองรับการเปิดบริการ

ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ๕ รุ่น รุ่นละประมาณ ๘๐ คน เปิดสอนปีละ ๒ รุ่น แต่ละรุ่นจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน 

ตั้งแต่เริ่มสอบสัมภาษณ์ เพื่อจบออกมาบรรจุเป็นข้าราชการของโรงเรียนพยาบาลศิริราชและของโรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดี เรียกนักศึกษาเหล่านี้ว่าเป็น รุ่นศิริราช  –  รามา รุ่น ๑.๑/๑.๒ ๒.๑/๒.๒ ฯลฯ รุ่น ๑.๑ จบการศึกษาเมื่อ วันที่  

๒  ธันวาคม  ๒๕๑๑  ยังฝากฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชอีก ๔ – ๕ เดือน จึงย้ายมาโรงพยาบาลรามาธิบดี

 เมือ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเปิดอาคารโรงพยาบาลฯ เม่ือวนัที ่๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๑๒ โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดีเปิดรบัสมคัรนกัศกึษาพยาบาลเอง ในปีการศกึษา ๒๕๑๓ เป็นรุ่นแรกของโรงเรยีน 

และจบในปี ๒๕๑๗

 ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ผู้อ�านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คือ ท่านอาจารย์เดือนเพ็ญ ชาติกานนท์ และ

คณาจารย์ มีด�ารว่ิาถงึเวลาสมควรแล้ว ทีจ่ะจดัการให้มีสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลรามาธิบดข้ึีน จึงได้มีคณะกรรมการ

ชุดก่อตั้งขึ้น ด�าเนินการจดทะเบียนสมาคมฯ ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ และบริหารสมาคมอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาได้

มีแนวคิดว่าคณะกรรมการบริหารควรเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรของรามาธิบดีโดยตรง จึงได้มีการเลือกตั้ง

คณะท�างานขึ้นเป็นชุดแรก ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๘ 

 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เริ่มด�าเนินการวางรากฐานฯ รับสมาชิก วางกฎระเบียบของสมาคม ด�าเนินการ

จัดหารายได้ ซึ่งได้รับความกรุณาจากอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายแพทย์ และฝ่ายการพยาบาลท�าให้สามารถด�าเนินการได้

อย่างราบรื่น ในขณะนั้น ศ.นพ.อรรถสิทธ์  เวชชาชีวะ เป็นคณบดี ได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้เปิดด�าเนินงานร้านค้าของ

สมาคมฯ เพือ่จะได้มรีายได้ประจ�าเกิดขึน้ อกีทัง้สมาคมฯ ยงัได้รบัความเมตตาจากบรมครดู้านการพยาบาล คอื คณุหญงิ

พณิพากย์พทิยาเภท  มอบทีด่นิชายทะเล จ�านวน ๓๐๐ ตารางวา ทีต่�าบลบ่อฝ้าย อ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคริขัีนธ์ 

เพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศให้สมาชิกของสมาคมฯ ดิฉัน และคณะกรรมการบางส่วน เป็นผู้ประสานงานและรับมอบ

ด�าเนนิการโอนทีดิ่นมาเป็นของสมาคม ในปี ๒๕๑๘ ระหว่างปี ๒๕๓๑ – ๒๕๓๓ มกีารรเิริม่สร้างบ้านฯ จนแล้วเสรจ็ 

โดยเชญินายไพโรจน์ และ นางอัญชล ี นวลคล้าย เป็นที่ปรึกษา

 การจดัหารายได้อืน่ ๆ เท่าทีโ่อกาส และเวลาจะอ�านวยต่อเหตกุารณ์ ณ เวลานัน้ เช่น การจดังานราตรกีารกศุล 

จัดคอนเสิร์ต จัดน�าเที่ยว ฯลฯ
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 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โรงพยาบาลรามาธิบดีมีอายุครบ ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจดั

งานใหญ่งานแรกของชาวรามาธบิดีทีส่วนอัมพร เป็นเวลา ๕ วนั สมาคมฯ ได้เป็นส่วนหนึง่ในการร่วมจัดงาน มีการ

ประสานงานกันกับทุกภาคส่วนของโรงพยาบาลด้วยความสมัครสมานสามัคคีอย่างดีเยี่ยม ประสบความส�าเร็จ

อย่างงดงาม

 ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและไม่เคยลืมบุญคุณของทุกท่านที่ให้ความกรุณาสนับสนุนสมาคมฯ เป็นอย่างดมีาโดย

ตลอดเวลาที่ดิฉันมีโอกาสได้ท�างานอันมีเกียรติครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่น่ารัก

ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สละเวลาเพื่องานของสมาคมฯ จนสามารถตั้งตัวได้ และเจริญเติบโต

ผ่านกาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน

 ดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อาวุโสและขอขอบคุณเพื่อนร่วมสถาบันแห่งนี้ทุกท่าน โดย

เฉพาะเพื่อน ๆ และ น้อง ๆ คณะกรรมการสมาคม ทุก ๆ ท่าน มาด้วยความส�านึกถึงในมุทิตาจิต ที่ท่านมอบให้แก่

สมาคม ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถเจริญก้าวหน้าตามกาลเวลาได้อย่างสง่างามตลอดมา และตลอดไป สมกับค�าว่า 

“รามาธิบดี” อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน

 

  

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสมร  ประพัฒน์ทอง)
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 สวัสดีค่ะ สมาชิกที่รักทุกท่าน

 ดีใจจังที่สมาคมฯ ยังคิดถึง ทั้ง ๆ ที่ ดิฉันห่างหายไปนาน เนื่องจากภารกิจส�าคัญ  ช่วงเวลาที่ผ่านมามี
เหตกุารณ์ต่าง ๆ  ผนัแปรตลอดเวลา ย่อมส่งผลกระทบ พวกเรามากบ้าง น้อยบ้าง แตกต่างกนัไป แต่จะขอบอกว่า ผลกระ
ทบเป็นอย่างไรก็ช่าง ไม่สามารถท�าร้ายเราได้ ตั้งแต่เกษียณอายุราชการ มีความสุขดีมาก จนถึงดมีากเกินไป ได้ท�า
อะไรต่ออะไรหลายอย่างที่อยากท�าแต่ไม่มีปัญญาท�าในช่วงที่ท�างาน สมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ น่าจะมี
การเตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ นะคะ ว่าเมื่อเลิกเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วจะไปท�าอะไรต่อ เพราะพวกเราทุกคนยังแข็งแรง
พอที่จะท�าประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นได้อีกนาน เราจะรู้สึกอยู่ในขณะนี้ แต่กว่าจะมาถึงวันนี้... ....นานโข 

 ขออนุญาตระลึกชาติตั้งแต่เริ่มท�างานเลยนะคะ ในฐานะนักเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ฝากเรียนที่ศิริราช เริ่ม
ท�างานทีศ่ริริาช แต่ต้องขอเวรหยดุมารบัเงินเดอืนทีร่ามาธิบด ี วนัแรกทีท่�างานทีร่ามาธิบด ีคอืวนัปฐมนเิทศ ทีต่กึกลม
คณะวทิย์ฯ ดใีจมากทีไ่ด้เพ่ือนใหม่ พ่ีใหม่ต่างสถาบนัหลายคน ได้ร่วมจัด ward ด้วย นกัเรียนพยาบาลเม่ือ 4 เดือน
ก่อนรู้สึกตื่นเต้นว่าตัวเองแน่มากที่ได้เป็นผู้บุกเบิกรามาธิบดี แต่ขอโทษเถอะ หอพักพยาบาลยังไม่มไีฟฟ้า และน�า้
ประปาใช้ เจ้าหน้าทีต้่องต่อไฟให้อย่างด่วน ส่วนน�า้ใช้ ต้องหิว้กระป๋องไปอาบน�า้ทีช้ั่น 7 ทีต่วัโรงพยาบาล เมือ่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เปิดรามาธิบดี พวกเราได้มีโอกาสวิ่งแข่งกับลิฟท์ เพื่อรับเสด็จคนละหลายชั้นของตึกทั้ง
ด้านเหนอืและใต้ ทีเ่สด็จทอดพระเนตรกจิการต่าง ๆ เหตทุีต้่องวิง่ข้ึนแต่ละช้ัน เพราะบคุลากรมีน้อยหลังจากนัน้เราก็
ลยุงานกนั โดยเปิดให้บรกิารผูป่้วยไม่กีร่าย (และค่อย ๆ เพิม่จ�านวนตามอตัราก�าลังบคุลากร) ห้องศพกย็งัไม่เรียบร้อย 
ดฉินัได้รบัเกยีรติ pack ศพแรกของรามาธบิดีในช่วงเวรดกึ ระยะแรก ๆ ที่เปิดบริการ ต้องขอให้ ร.ป.ภ. ช่วยดูแลศพ
เป็นระยะ ๆ การท�างานแต่ละวันสนุกดี ทะเลาะกันบ้าง ดีกันบ้าง ทัง้กบัพวกเรากนัเอง และวชิาชพีข้างเคยีง แต่พวก
เรากร็กักนัด ีเทคโนโลยต่ีาง ๆ ยงัไม่ก้าวหน้าเหมอืนปัจจบุนั กิจกรรมการพยาบาลใช้ manual ทั้งหมด เมื่อเวลาผ่านไป 
มีสิ่งอ�านวยความสะดวกมากขึ้น บุคลากรมากขึ้น เทคโนโลย ีก้าวหน้าจนถงึปัจจบุนั รามาธบิดกีลายเป็นองค์กรใหญ่ 
ทีค่่อนข้างอุย้อ้าย การบรหิารงาน การท�างานก็ยากข้ึนเป็นล�าดบั High tech มากข้ึนเร่ือย ๆ จนน่าเป็นห่วงว่า High 
touch จะหายไป ขอตัง้ค�าถามเล่น ๆ ว่า Head Hand Health ยังอยู่สบายดีคู่กับสมาชิกทุกคนใช่ไหมคะ?

 ค�าถามของดิฉันไม่ต้องการค�าตอบค่ะ เพราะสมาคมฯ ย่อมทราบค�าตอบที่ดีอยู่แล้ว กิจกรรมที่ผ่านมาจะ
เป็นฐานที่มั่นคงส�าหรับกิจกรรมและสถานะของสมาคมในอนาคต

 ขอให้สมาคมฯ เจริญรุ่งเรือง มั่นคงเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้น สมาชิกทุกคนมีความสุขกายสุขใจ เจริญในหน้าที่การ
งาน มีความรักใคร่ ปรองดอง ไม่เลือกฝ่าย ไม่เลือกภาคฯ นะคะ

 (นางสาวนิชาดา  ชื่นใจ)

สำรจำกอดีตนำยกสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี (2521-2522)
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สำรจำกอดีตนำยกสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี (2524-2526)

 สวัสดีค่ะสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีที่รัก

 ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ที่เขียนสารจากอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ลงในหนังสือของ  
สมาคมฯ  ดิฉันด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ คนที่ 3 ในปี พ.ศ. 2524 ถึง 2526 ดิฉันจึงขอเล่าเล็กน้อยเกี่ยวกับ
ผลงานที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นในสมัยดิฉันเป็นนายกสมาคมฯ ในช่วงนั้นดิฉันได้ด�าเนินการเรื่องรับที่ดินที่บ่อฝ้าย หัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท ที่ท่านกรุณาต่อสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
ของเราอย่างมาก ตอนนั้นท่านบริจาคที่ดินให้แก่ สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และของเรา ท�าให้สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีสมบัติท่ีเป็น
อสงัหารมิทรพัย์ แล้วมาสร้างบ้านพกัตากอากาศบนทีด่นิดงักล่าวเพือ่หารายได้ให้กบัสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลรามาธบิดี 
มาจนถึงปัจจุบัน จึงขอเชิญชวนให้พวกเราชาวศิษย์เก่าไปใช้บริการด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังด�าเนินงานของสมาคมฯ ต่อ
ในเรื่องหารายได้ เรามีรายได้จากการขายของทีร้่าน gift shop ซ่ึงเป็นร้านเดยีวในโรงพยาบาลรามาธิบดใีนยคุแรกๆ ที่
ขายของทีจ่�าเป็นทีผู่ป่้วย ญาต ิและเจ้าหน้าที่จะใช้ เหมือนร้าน 7-11 ต่อมาคณะฯ ขอให้เราเลิกร้าน gift shop ให้เรา
ย้ายร้านมาอยู่ข้างหอพักพยาบาล 1 ใกล้ต้นขนุน จึงเรียกว่าร้านต้นขนุน  ซึ่งอะไรๆ ก็เป็นอนิจจัง ร้านต้นขนุน ก็ถึง
กาลเวลาต้องจากไป ในตอนนี้ รายได้ของสมาคมฯ จึงมาจากพลังของสมาชิกเพียงอย่างเดียว

 สมาชิกศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ ที่จบจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นโรงเรียนพยาบาล อยู่ในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล เราภมูใิจในโรงเรยีนของเรา เราต่างจบออกไปท�างานให้กบัประเทศชาต ิประกอบวชิาชพี
ตามที่ตนเองปรารถนา ซึ่งส่วนใหญ่เราก็เป็นพยาบาลท�างานอยู่ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี และเป็นอาจารย์พยาบาล
ของโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดีทีเ่ราจะต้องช่วยกนัผลิตพยาบาลทีเ่ป็นรุ่นน้องของเราให้เป็นพยาบาลทีด่ต่ีอไป ดฉินัจงึ
ขอฝากว่าเราต้องระลึกถึงกันเสมอว่าเราเป็นลูกแม่เดียวกัน เราต้องสามัคคีกัน เราจะมีส่วนท�าประโยชน์อะไรให้
กับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี และเชื่อมโยงไปถึงโรงเรียน และคณะฯ เราด้วย  เพื่อเราจะได้ชื่อว่าเป็นคนดี 
มีความกตัญญูต่อสถาบันผู้มีพระคุณ 

 สุดท้ายนี้ดิฉันขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ โปรดอ�านวยพรให้ท่าน
ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และสมปรารถนาในสิ่งที่หวังที่ดีทุกท่านค่ะ

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา พันธ์ภักดี)

หมายเหตุ : นางสาวสมจิต พัชรประเสริฐสุข อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ท่านที่ 4 ด�ารงต�าแหน่ง 2526-2529   
 ขณะนี้พ�านักอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถติดต่อได้
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สำรจำกนำยกสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี (2529-2530)

 ในวาระทีปี่นีเ้ป็นปีทีส่มาคมฯได้ด�าเนินกจิกรรมมาครบ 40 ปี ดฉัินในฐานะศษิย์เก่า (พยาบาลศริิราช - รามา

รุ่นที่ 5 : พยาบาลรามาฯฝากเรียนที่ศิริราช รุ่นสุดท้าย ข้ามมาเรียนที่ รามาธิบดี พ.ศ.2512 ) ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง

และความเจริญก้าวหน้าของสมาคมฯเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ โดยเฉพาะในปีนี้ที่สมาคมฯได้จัดท�ารายงานประจ�าปีและ

สูจิบัตรเพื่อรวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และน่าชื่นชม

เป็นอย่างยิ่ง

 ในโอกาสนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งปวงดลบันดาลประทานพรให้สมาคมฯและ

สมาชิกทุกท่านประสบแต่ความชุ่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวรรณ  ศิริคูณ)
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 ขอแสดงความยนิดใีนวาระทีส่มาคมศษิย์เก่าพยาบาลรามาธบิด ีได้ด�าเนนิงานมาจนมอีายคุรบรอบ 40 ปี แล้ว  

เป็นการแสดงถึงศักยภาพของเหล่าพยาบาลรามาธิบดี ความเป็นหนึ่งเดียว  UNITY  สมานสามัคคี รวมพลัง ส่งเสริม  

และ มุ่งมั่นพัฒนาทั้งวิชาการ วิจัย ฯลฯ ให้แก่ศิษย์เก่าทั้งหลาย

 ขอชื่นชมกรรมการทุกท่าน ทุกรุ่นที่เสียสละช่วยกันบริหารสมาคมฯ อย่างเข็มแข็งจนมาถึงทุกวันนี้  ขอให้

สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านมีสุขภาพดี มีก�าลังใจที่เข็มแข็ง ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน และแบ่งเวลามาช่วยงาน

สมาคมฯ เท่าที่ท่านมีโอกาส...... สวัสดีค่ะ

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณภา  พูลศิลป์)

สำรจำกอดีตนำยกสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี (2530-2532)
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 ในฐานะที่เคยด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจมากที่

สมาคมฯ สามารถด�าเนินกิจกรรม ได้เป็นอย่างดีจนถึง การครบรอบ 40 ปี ขอให้สมาคมฯ เป็นองค์กรวิชาชีพที่ส�าคัญ

องค์กรหนึ่งที่จะท�าให้ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รุ่งเรือง และ เสริมสร้างความสมานสามัคคใีนหมู่ศิษย์เก่าสืบไป

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลิณีย์  โฆษิตทาภิวัธน์)

สำรจำกอดีตนำยกสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี (2532-2533)
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 ดิฉันขอแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี และชื่นชม

ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกสมัยได้ทุ่มเทพลังกายใจ พลังแห่งความคิด และความสมัครสมานสามัคคี 

ก่อให้เกิดความรักความผูกพันต่อมวลสมาชิกตลอด 40 ปีที่ผ่านมา  ดิฉันคิดเสมอว่าสมาคมฯ ของเราจะมีศักยภาพ

พอที่จะเกื้อกูลสมาชิกและสังคมได้สมดั่งวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สมาคมฯ จะต้องเข้มแข็งหรือแข็งแรงพอเสียก่อน 

จงึใคร่ขอให้สมาชกิทกุท่านให้การสนบัสนนุในทกุ ๆ กจิกรรมของสมาคมฯ เพือ่แสดงให้เหน็ถงึพลังแห่งความสามคัคี

ของพวกเราตลอดไป

       

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ�าไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์) 

สำรจำกอดีตนำยกสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี (2533-2535)
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สำรจำกอดีตนำยกสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี
(2535-2543  และ  2547-2552)

 ในวาระครบ 40 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ ดิฉันขอแสดงความชื่นชมและยินดีที่คณะกรรมการบริการ

สมาคมฯ ได้ทุ่มเทพลังความคิด ความสมัครสมานสามัคคี ก่อให้เกิดความรักความผูกพันต่อมวลสมาชิกตลอด 

40 ปีที่ผ่านมา  และขออวยพรให้คงความปึกแผ่นของพวกเรา ชาว”ดอกแก้ว”  ขอให้มีความเอื้ออาทร รักใคร่กลม

เกลียวต่อกันตลอดไป

       

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  นวลคล้าย)
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 ดฉินัโชคดีทีไ่ด้เป็นศิษย์เก่าโรงเรยีนพยาบาลรามาธิบด ี เป็นสมาชิกสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลรามาธิบด ี เป็น

ศิษย์เก่าดีเด่นพยาบาลรามาธิบดี และเป็น นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มาถึงสองสมัย ในช่วงระหว่าง 

พ.ศ. 2543 – 2547 และ พ.ศ.  2552 – 2556  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมฯ และ

เป็นกรรมการสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง

 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มีความเข็มแข็งจากความเสียสละของสมาชิกที่ร่วมด�าเนินการกิจการ

สมาคม ทั้งทางด้านวิชาการ สวัสดิการ และที่ส�าคัญ เชิดชูสถาบันการศึกษาพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่รวมพลังของศิษย์เก่าฯ กิจกรรมที่กรรมการ สมาคมฯ 

และสมาชิกร่วมกันท�า เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในการพัฒนา ความเป็น “พยาบาลวิชาชีพ” และความภาคภูมิใจใน

ความเป็นพยาบาลรามาธบิด ี สมาคมฯ ให้ความส�าคญัต่อการส่งต่อธรรมเนยีมพีใ่ห้น้องทีม่กีารมอบเงนิทนุ มอบรางวลั

แก่ศิษย์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นเราร่วมยินดีกับความส�าเร็จของศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีสม�า่เสมอ

 ในวาระครบรอบ 40 ปี ของสมาคมฯ นี้ ดิฉันขอแสดงความช่ืนชมศิษย์เก่าทุกคนกับคุณงามความดีท่ี

ท่านได้กระท�า น�าผลให้สมาคมฯ ได้รบัผลบุญในส่ิงทีท่่านกระท�า  ท�าให้สมาคมฯ ม่ันคงและยัง่ยนืมาเป็นปีที ่40  แล้ว 

โดยเฉพาะคณะกรรมการสมาคมฯ  ทุกสมัย ตั้งแต่รุ่นบุกเบิก จนถึงปัจจุบัน  และหวังอย่างยิ่งว่าสมาคมฯ จะมีความ

เจรญิรุง่เรอืง เป็นศูนย์กลางให้กบัศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมท�าความด ีเชิดชูความสง่างามของ “พยาบาลรามาธิบด”ี  ไปตราบ

นานเท่านาน 

     

 (ศาสตราจารย์ ดร.รุจา  ภู่ไพบูลย์)

สำรจำกอดีตนำยกสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี
(2543-2547  และ  2552-2556
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 สมาคมศษิย์เก่าพยาบาลรามาธบิด ี ได้ด�าเนนิกจิการมาเป็นเวลา 40 ปี โดยมคีณะกรรมการบรหิารเป็นผูด้�าเนนิงาน 
และได้รับค�าปรึกษา ได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษา คณาจารย์ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธบิด ีหวัหน้า
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธบิด ีและเจ้าหน้าทีท่กุ ๆ ท่านเป็นอย่างด ีท�าให้สมาคมฯ เป็นองค์กรวิชาชีพที่เข้มแข็ง และ
ด�าเนินกิจการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ สรุปได้ ดังนี้ 
 การด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
 1.  จดัการประชมุตามระเบยีบวาระ อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ และอาจมกีารประชมุสญัจรได้ตามความจ�าเป็น
 2.  แต่งตัง้คณะกรรมการและอนกุรรมการเพือ่ด�าเนนิกจิกรรมเฉพาะกจิ คอืการจดัการประชมุวชิาการประจ�าปี การ
จดังานคืนสู่เหย้า
 3. กิจกรรมสนับสนุนการพยาบาล และการศึกษาพยาบาล 
  3.1 มอบเงินจ�านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเพื่อสนับสนุนการจัด
ท�าวารสารวิชาการ “รามาธิบดีพยาบาลสาร” ประจ�าปี 2557 โดยสมาคมฯ จะให้เงินสนับสนุนในการนี้เป็นประจ�าทุกปี
  3.2 มอบเงนิทนุจากกองทนุเพือ่การศกึษาและการวจิยัทางการพยาบาล ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมจติ หนเุจรญิกลุ 
แก่ผู้ขอรับทุน 2 ราย คือ 
   - รศ.ดร.มณ ีอาภานนัทกิลุ เพือ่สนบัสนนุการท�าวจิยัเรือ่ง”ความรูเ้รือ่งเชือ้เอชพวี ี(Human Papilloma Virus) 
ทัศนคติต่อวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวีของนักศึกษามหาวิทยาลัย” 
เป็นเงินจ�านวน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
   - นายพชัระกรพจน์ ศรปีระสาร พยาบาลประจ�าการหน่วยบรกิารพยาบาลผูป่้วยทีบ้่าน (หน่วยเยีย่มบ้าน) 
เพือ่สนบัสนนุการท�าวจิยัเรือ่ง” ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการจ�าหน่ายล่าช้า ของผูป่้วยทีพ่ร่องความสามารถในการดแูลตนเอง
ที่ได้รับการส่งต่อมารับบริการที่หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน” เป็นเงินจ�านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
  3.3 มอบเงนิทนุการศกึษาประเภทเรยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ จ�านวน 20,000 บาท (สองหมืน่บาทถ้วน) ให้กบั 
นางสาวรสสุคนธ์ สมดี นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
  3.4 จดัถุงของขวญัประกอบด้วย เขม็ปักประดบัตราสมาคมฯ หนงัสอืรามาธบิดพียาบาลสาร และ ไดอารขีองสมาคมฯ 
ปี 2557 แจกให้สมาชิกใหม่คนละ 1 ชดุ จ�านวน 202 ชดุ ในงานปัจฉมินเิทศนกัศกึษาพยาบาลปีที ่4 เมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2557
  3.5 ให้ทุนสนับสนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยบ้านบางแค ของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ เป็นเงนิจ�านวน 10,000 บาท (หนึง่หมืน่บาทถ้วน) จดัเมือ่วนัพธุที ่3 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 
09.00–11.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค
 4. กิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกสมาคมและสวัสดิการ
  4.1 มอบของขวัญปีใหม่ให้กับอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อ�านวยการโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี อาจารย์พยาบาลอาวุโส และผู้มีอุปการคุณของสมาคมฯ เป็นสมุดบันทึกปีมะเมีย-ภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  4.2 ให้เงินทุนสนับสนุนการจัดงาน BYE’ NIOR NR41 เป็นเงินจ�านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
  4.3 เข้าร่วมงานมุทติาจติของคณะฯ และมอบของทีร่ะลกึให้กบัอาจารย์อาวโุส พร้อมรดน�า้ขอพรเนือ่งในวาระ
วนัสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ในวนัที ่3 เมษายน 2557 โดยมอีาจารย์อาวโุสมาร่วม 17 ท่าน อาจารย์พยาบาล 6 ท่าน ดงันี ้1. ผศ.สธุรีา 
อายวุฒัน์ 2. ผศ.ชนติา มณวีรรณ 3. รศ.ภคัสุภพชิญ์ ศรกีสพินัธุ ์4. รศ.สมศร เช้ือหริญั 5. รศ. สจิุนต์ วจิิตรกาญจน์ 6. รศ.สนุทร ีภานทุตั 
  4.4 จัดของเยีย่มไข้ ให้กบัอาจารย์อาวโุส และศษิย์เก่าฯ ทกุท่าน ตามทีไ่ด้รบัแจ้งกรณ ีเจบ็ป่วย ประสบอบุตัเิหตุ 
และคลอดบุตร 
  4.5 ส่งตวัแทนสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการสวสัดกิารสขุภาพรามาธบิด ีโดยเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ และให้การ
เสนอแนะ พิจารณาสวัสดิการสุขภาพร่วมกัน
  4.6 มอบรางวัลการประกวดออกแบบภาพสัญลักษณ์ 40 ปี สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี
   รางวลัชนะเลศิ 1 รางวลั เป็นเงนิสด 2,000 บาท (สองพนับาทถ้วน) ได้แก่ คณุชลวภิา พงษ์สภุา สมาชกิศษิย์เก่ารุ่น 27 
   รางวัลชมเชย 1 รางวัล เป็นของที่ระลึก ได้แก่ คุณปทิตตา คงธนจรุงเกษม สมาชิกศิษย์เก่ารุ่น 37 
  ซึง่ภาพสญัลกัษณ์หรอืโลโกทัง้ 2 ภาพนีถ้อืเป็นสทิธิข์าดของสมาคมฯ ในการน�าไปใช้ประดบั ตกแต่ง หรอืใช้เป็นโลโก 
ตลอดทั้งวาระการฉลองครบ 40 ปีนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 กันยายน 2558

ถ้อยแถลงของคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลรำมำธิบดี
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  4.7 ท�าบญุครบรอบ 39 ปี แห่งการก่อตัง้สมาคมฯ และอทุศิส่วนกศุลให้กบัคณาจารย์ และสมาชกิทีล่่วงลบัไปแล้ว 

ที่ห้องพิธีสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556

 5. กิจกรรมวิชาการ

  5.1 จดัประชมุวชิาการ เรือ่ง Common Pitfalls in Pediatric Nursing in the 21st Century ในระหว่างวันที่ 27 – 

28 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง สุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา 

  5.2 จดัประชมุสามญัประจ�าปี ครัง้ที ่1 ในการประชมุวชิาการประจ�าปี 2557 ของคณะฯ พร้อมการบรรยายพเิศษของ 

คุณมณฑาณี ตันติสุข ในหัวข้อ”นิสัยรวยได้ ไม่ต้องพึ่งหวย” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง 708 ชัน้ 7 อาคารเรยีนและ

ปฏบิตักิารรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธบิด ีและมอบของทีร่ะลกึให้แก่คณาจารย์และบคุลากรพยาบาลทีไ่ด้รบัรางวลั

ดีเด่นประเภทต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอกคณะฯ และได้รับรางวัลดีเด่นในที่ประชมุ Mass Meeting ประจ�าปี 2557 ของฝ่าย

การพยาบาลโรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ีและ โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี 

 6. กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและอื่นๆ

  6.1 ร่วมงาน M.U. Blue Night ครัง้ที ่2 ประจ�าปี 2556 ในวนัเสาร์ที ่2 มนีาคม 2556 ซึง่ตรงกบัวนัพระราชทานนาม 

”มหิดล” เป็นนามของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณสนามหน้าอาคารส�านักงานอธิการบดี วิทยาเขตศาลายา โดยสนับสนุนบัตร

ร่วมงานราคาโต๊ะละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) จ�านวน 1 โต๊ะ พร้อมซุ้มอาหารจ�านวน 300 ท่ี ราคา 10,000 บาท 

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลไปจัดด�าเนินการ

  6.2 จัดหารายได้จากการให้เช่าบ้านพักตากอากาศของสมาคมฯ ที่ ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมของสมาคมฯ

  6.3 ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี   (พัฒนาอาคาร/จัดหาเครื่องมือ

แพทย์เพื่อผูป่้วยยากไร้) เป็นเงินจ�านวน 20,000.- บาท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557

  6.4 เข้าร่วมการตัง้กองทุนมลูนธิมิหาวทิยาลยัมหดิล ในนามชือ่กองทนุ “ทนุศษิย์เก่าพยาบาลรามาธบิด ีมูลนิธิ

มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพื่อความพร้อมในการรับบริจาคเงินจากสมาชิก หรือ ผู้มีอุปการคุณที่ต้องการ

รับใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน หรือน�าไปลดหย่อนภาษีรายได้ส่วนบุคคลหรือนิติบุคคล

  6.5 ร่วมแสดงความยนิดกีบั คณุเพญ็ศร ีเลาสวสัดิช์ยักลุ สมาชกิศษิย์เก่ารุน่ 8 และเป็นกรรมการบรหิารสมาคม ฯ 

ฝ่ายหารายได้ ได้รบัการคดัเลอืก และแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายบรกิารพยาบาล อาคารหลกั

  6.6 จดัท�าเวบ็ไซด์ของสมาคมฯ โดย link กบัมหาวทิยาลยัมหดิล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ทั้งนี้ สมาคมฯ ต้องจ่ายค่าบริการในส่วนนี้ให้กับคณะ ในอัตราปีละ 600.- บาท และชือ่เวปไซด์

ของสมาคมคอื www.ramanursealumni.mahidol.ac.th พร้อมเปิดช่องทางประชาสมัพนัธ์ตดิต่อกบัมวลสมาชกิทาง Facebook 

อีก 1 ช่องทางในชื่อ สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี

  6.7 ผลการเลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ สบืแทนกรรมการทีค่รบวาระ (นบัถงึวนัที ่31 ม.ค. 2557) โดย 

กรรมการครบวาระ จ�านวน 4 ท่าน ดงันี ้1. ศ.ดร.รจุา ภู่ไพบลูย์ 2. นางเสนย์ี ชยัชติ 3.นางณชัชา จงศภุางครตัน์ 4.นางสุมาลี 

กติตภิมู ิกรรมการเสยีชีวิต 1 ท่าน ดังนี ้1.นางสาวชตุมิณฑน์ ตูท้รพัย์ประเสรฐิ แต่งตัง้ทดแทน ได้แก่ 1. ผศ.ดร.พลูสขุ 

เจนพานชิย์ วสิทุธพินัธ์ 2. นางเพญ็ศร ีเลาสวสัดิช์ยักลุ 3. นางสาวกติตพิร ตณัฑะพงษ์ แต่งตัง้ใหม่ ได้แก่ 1. นางสาววมิลวลัย์ 

วโรฬาร 2.นางสาวพรศร ีดสิรเตตวิฒัน์ 3.นางกญัญ์วรนิทร์ สมตินกุลูกจิ 4.นางสาวจีรวรรณ ประจักษ์จิตต์ โดยมติที่

ประชมุให้รบัรองคณะกรรมการสมาคมฯ ชดุใหม่ ในวนัพธุที ่26 กมุภาพนัธ์ 2557

   6.8 ร่วมเสนอชื่ออาจารย์อาวุโสที่มีคุณสมบัติครบ และสามารถเข้าร่วมในพิธีมุทิตาจิตของมหาวิทยาลัย

มหิดล วิทยาเขตศาลายา ได้ คือ รองศาสตราจารย์ภัคสุภพิชญ์ ศรีกสิพันธุ์ 

  6.9 ร่วมสนบัสนนุการจดัดนตรกีารกศุล ”มหดิลเรงิร่ากบัสนุทราภรณ์ ครัง้ที ่๕” โดยวงดนตร ีสนุทราภรณ์ วงใหญ่ 

ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ 

  6.10 สมาชกิศษิย์เก่า รุน่ 41 ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกจากเพือ่นร่วมรุน่ ให้เป็นผูไ้ด้รบัการยกเว้นเงนิค่าธรรมเนยีมสมคัร

สมาชกิมูลค่าเป็นเงนิ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และพร้อมเป็นผูร้บัพนัธกจิของสมาคมฯ ในนามของรุน่ฯ ต่อไป คอื นางสาวสกุนัยา 

กรรณแก้ว 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่าง ๆ 
 1. ฝ่ายเลขานุการ

ก. ร่างและโต้ตอบหนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย
ข. นัดประชุม จัดระเบียบวาระการประชุมตลอดจนรายละเอียดและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ค. บันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมใหญ่ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง และน�าเสนอ

ให้กรรมการบริหารรับรอง
ง. กระท�ากิจการอืน่ เช่น ออกหนงัสอืเวยีนเรือ่งต่างๆ ให้สมาชิกทราบ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมายให้ปฏบิตัิ
จ. ดูแลรักษาเอกสารส�าคัญของสมาคมฯ ตลอดจนรายงานการประชุม
ฉ. ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ

 2. ฝ่ายเหรัญญิก
ก. รับ จ่าย รักษา ควบคุมการเงิน การบัญชี เอกสารการเงินและทรัพย์สินของสมาคม ตามข้อบังคับระเบียบ

ค�าสัง่หรอืมตขิองคณะกรรมการบรหิาร หรอืตามทีน่ายกสมาคม ได้มอบหมายและเสนอต่อคณะกรรมการ
ทุกครั้งที่มีการประชุม

ข. มีอ�านาจรักษาเงินสดไว้ส�ารองจ่ายได้ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ค. รวบรวมบัญชแีละงบดลุการเงนิประจ�าเดอืนและประจ�าปีไว้เป็นหลกัฐานเพือ่เสนอแก่สมาชกิ

 3. ฝ่ายทะเบียน
ก. มีหน้าที่จัดการลงทะเบียน
ข. รับสมาชิกเข้าสมาคม
ค. จ�าหน่ายสมาชิกออกจากสมาคมตามที่ระบุไว้ในข้อ 9
ง. รวบรวมสถิติและประวัติของสมาชิก
จ. จัดท�าและรักษาทะเบียนสมาชิกให้สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 4. ฝ่ายจัดหารายได้
ก. จัดหารายได้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสมาคม
ข. รบัเรือ่งราวเมือ่มผีูบ้รจิาคทรพัย์และเสนอคณะกรรมการบรหิารเพือ่ด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์ของผูบ้รจิาค
ค. ท�าบัญชีการเงินจากการหารายได้ทุกครั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ง. น�าเงินรายได้ส่งเหรัญญิก

 5. ฝ่ายสวัสดิกร
ก. ด�าเนินการช่วยเหลือสมาชิกตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม
ข. เบิกเงินช่วยเหลือสมาชิกได้ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมตามระเบียบข้อ 7.4
ค. ท�าบญัชคีรภุณัฑ์และวสัดภุณัฑ์ของแผนกสวสัดกิารของสมาคมให้เรยีบร้อย พร้อมทัง้ส่งส�าเนาให้เลขานกุาร

ของสมาคมเก็บไว้ 1 ชุด
ง. ช่วยเหลือในการจัดงานทุกชนิดเมื่อสมาคมด�าริให้มีขึ้น

 6. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ก. ท�าหน้าทีประสานงาน เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสมาคมสู่สมาชิกและสังคมอื่นตามความเหมาะสม
ข. แจ้งให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่และมาร่วมงาน ซึ่งทางสมาคมจัดให้มีขึ้น
ค. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการบริหาร
ง. ท�าหน้าทีร่วมกับสมาชิกและกรรมการในการต้อนรับผู้มาประชุมและผู้มาเยี่ยมสมาคม
จ. ด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกใหม่

 7. ฝ่ายปฏิคม
ก. ต้อนรับผู้มาประชุมและผู้มาเยือนสมาคม
ข. จัดสถานที่ส�าหรับการประชุมทุกครั้ง
ค. ช่วยเหลือในการจัดงานทุกชนิด เมื่อสมาคมด�าริให้มีขึ้น

 8. ฝ่ายวิชาการ
ก. ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ และความคิดเกี่ยวกับศิลปวิทยาของวิชาชีพพยาบาลทั้งด้าน

การศึกษา การวิจัยและด้านการปฏิบัติให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
ข. จัดประชุมวิชาการประจ�าปี
ค. พิจารณาทุนการศึกษาและทุนวิจัยของสมาคม
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สมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลรำมำธิบดี

ประวัติความเป็นมา

 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ด�าเนินการขออนุญาตจดทะเบียนสมาคมฯ จากกองวัฒนธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2517 จนได้รับการจดทะเบียนให้ก่อตั้งสมาคมฯได้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 

2517 โดยมีกรรมการชุดก่อตั้งดังนี้

 1. นางเดือนเพ็ญ ชาติกานนท์ เป็นนายกฯ

 2. นางสาวบุญเติม สันฑมาศ เป็นอุปนายก

 3. นางสุปาณี เสนาดิสัย เป็นเลขานุการ 

 กรรมการมาจากการสรรหาผู้แทนพยาบาลรุ่นต่างๆ และคณะครู อาจารย์ ผู้ใหญ่ ในสมัยนั้นได้รับเชิญเป็น

สมาชิกกิตติมศักดิ์ เมื่อกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดก่อตั้งหมดวาระลง ได้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่

ตามข้อบงัคบัของสมาคมฯ มวีาระ 2 ปี ส�าหรบันายกสมาคมฯ ทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้คนแรก คอื นางสขุสมร ประพฒัน์ทอง 

ซึง่เป็นศษิย์เก่ารุน่ที ่1 ทีฝ่ากเรยีนทีโ่รงเรยีนพยาบาล อนามัย และ ผดงุครรภ์ศริิราช

 ปี พ.ศ. 2540 มกีารเปลีย่นแปลงโดยแก้ระเบยีบสมาคมฯ ให้กรรมการบริหารมีวาระ 4 ปี จนถงึปัจจุบนั
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วัตถุประสงค์สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

 1. ส่งเสริมความสามัคคีและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก

 2. ช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกของสมาคมเท่าที่พึงกระท�าได้

 3. ส่งเสรมิ เผยแพร่ และแลกเปลีย่นวชิาความรู ้ความคดิเกีย่วกบัศลิปวทิยาของวชิาชพีพยาบาล ทัง้ในด้าน

การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และการปฏิบัติการพยาบาลให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ

 4. เชิดชูเกียรติของสถาบันและด�ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณอันดีงานแห่งวิชาชีพพยาบาล

 5. ช่วยเหลอืและส่งเสรมิกจิกรรมต่างๆ ของสถาบนัวชิาชพี สงัคม และประเทศชาต ิทัง้นีไ้ม่เกีย่วข้องกบัการเมอืง

การบริหารงานสมาคมฯ

 ด�าเนินโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 21 คน ผู้ได้รับการคัดเลือกจาก

สมาชิกสามัญ ให้ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี และเปลี่ยนเป็น 4 ปี ตามวาระในระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ แก้ไข

ครั้งที่ 3 วันที่ 30 กันยายน 2547 ปัจจุบันมี สมาชิกกิติมศักดิ์ 30 คน สมาชิกสามัญตลอดชีพ 4583 คน และสมาชิก

สมทบ 45 คน

สัญลักษณ์ของพยาบาลรามาธิบดี 

 คือ ดอกแก้ว

ที่ตั้งสมาคมฯ

 อาคาร 2 ชั้น ระหว่างหอพักพยาบาล 2 และ หอพักพยาบาล 3 เลขที่ 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 กจิกรรมของสมาคมฯ เพือ่ให้การด�าเนินการของสมาคมฯ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ทีก่�าหนดไว้ คณะกรรมการ

บริหารสมาคมฯ จึงได้ด�าเนินการกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 1. มอบทนุแก่นกัศึกษาพยาบาลทีข่าดแคลนและให้กูย้มืฉกุเฉนิเพือ่ช�าระค่าลงทะเบยีน ในแต่ละภาคการศกึษา 

และให้การสนับสนุนกิจกรรม โครงการต่างๆ ของนักศึกษา
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 2. สนับสนุนด้านวิชาการและวิจัยของสมาชิก โดยมอบทุนวิจัยทางพยาบาล และทุนพัฒนาการบริการ
พยาบาล จัดประชุมวิชาการ จัดประชุมสามัญประจ�าปี และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก เมื่อเจ็บป่วย คลอดบุตร 
และประสบภัยพิบัติต่างๆ 

 3. คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม 

 4. ให้การสนับสนุน และร่วมกับสถาบันและองค์กรวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือสังคม 

การประชุมวิชาการ

 พ.ศ. 2546 - 2547 ซึ่งสภาการพยาบาลได้ก�าหนดให้พยาบาลแต่ละคนเก็บคะแนนสะสม 50 หน่วย ในเวลา 
5 ปี เพือ่ประกอบการต่ออายใุบอนญุาตประกอบวชิาชีพ ในสมัยที ่ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภูไ่พบลูย์ เป็นนายกฯ ได้เสนอ
ขอให้สมาคมศษิย์เก่าพยาบาลรามาธบิดเีป็นสถาบนัสมทบการศกึษาต่อเนือ่ง จากสภาการพยาบาล ซึง่ได้รบัการอนมัุติ
การจัดประชุมวิชาการโดยมีหน่วยคะแนนสาขาการพยาบาล ( CNEU ) มอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก ใน
ปี พ.ศ. 2548 

การเงิน - การบัญชี

 เหรัญญิกและผู้ช่วยเหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บรายได้จากค่าสมาชิกสามัญตลอดชีพคนละ 300 บาท 
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมฯจนกระทั้งปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริหารชุดที่ 23 ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ 
เป็นนายกสมาคมฯ แก้ไขระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ ฉบับที่ 3 วันที่ 30 กันยายน 2548 เป็นเงินคนละ 500 บาท 

 รายได้อกีส่วนมาจากบ้านพกับ่อฝ้าย ซึง่เริม่ด�าเนนิการมาพร้อมๆ กบัการก่อตัง้สมาคมฯ ซึง่คณุหญงิพณิพากย์
พทิยาเภท ได้มอบทีด่นิจ�านวน 300 ตารางวาให้สมาคมฯ ผ่านทาง อาจารย์เดอืนเพญ็ ชาตกิานนท์ โดยมเีงือ่นไขว่า ขอให้
พยาบาลของรามาธบิดมีโีอกาสใช้บรกิารบ้านพกัทัง้ฝ่ายทีเ่ป็นด้านบรกิารและการศกึษา เพือ่ความสามคัคขีองหมูค่ณะ 
ซึง่นายกฯ ท่านแรกคอื นางสขุสมร ประพฒัน์ทอง และนางอญัชล ีนวลคล้าย เหรญัญกิ เป็นผูร่้วมเดนิทางไปรบัโอนโฉนด 
ณ ส�านักงานที่ดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับผู้แทนสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลศริริาชและยนิยอมให้ตดัทีด่นิ 50 
ตารางวา เพือ่ท�าทางเข้าทีดิ่นของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช เม่ือปี 2518

 สมาคมฯ ได้เปิดบริการให้เช่าบ้านพักส�าหรับสมาชิกและผู้สนใจ โดยให้ส่วนลดแก่สมาชิกในอัตรา 20% 
ของค่าเช่าเหมาทั้งหลัง แต่ในระยะต่อมาบ้านพักนี้ไม่เป็นที่นิยม เพราะอยู่ไกลชุมชน บริเวณโดยรอบไม่ได้รับการ
พัฒนาจากผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จึงรกร้าง และเปลี่ยวมากโดยเฉพาะในยามวิกาล จึงกลายเป็นภาระหนักที่สมา
คมฯ จะต้องจ้างคนเฝ้าบ้าน และเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงสูงมากในแต่ละปี จึงได้ให้เอกชนเข้ามาท�าสัญญา
เช่าและต่อเติมดัดแปลงเป็นห้องเช่าหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกเข้าพักได้ตามความต้องการ และยงัจดัส่วนลดให้แก่
สมาชกิเหมอืนเดมิ ปัจจบัุนความเจรญิของชมุชนในอ�าเภอหวัหนิ ได้ขยายกว้างออกมาถงึสนามบนิบ่อฝ้าย การเดนิทาง
สะดวกสบาย สาธารณปูกรณ์สิง่อ�านวยความสะดวกครบครัน ร้านค้าและบ้านพักหนาแน่นข้ึน สมาชิกสามารถใช้
บริการได้โดยต้องแจ้งผ่านสมาคมฯ เพื่อขอส่วนลดก่อน ติดต่อได้ที่ คุณวลัยพรรณ ทรัพย์ส�าอางค์ เจ้าหน้าที่ประจ�า
ส�านักงานสมาคมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-2026, 084-922-9417 หรือ คุณวิสาขะ กลิ่นส่ง ผู้เช่าบ้านพักบ่อ
ฝ้าย โทรศัพท์ 083 - 900 - 2569 ส�าหรับสมาชิกมีสวนลด 20 % เช่นเดิม

 สมาคมฯ เคยมแีหล่งรายได้ คอื ร้านกิฟ๊ชอบ (อาคาร 1) ร้านต้นขนนุ(หอพกัพยาบาล) และ ร้านดอกแก้ว (ศาลายา) 
ที่เคยท�ารายได้ให้พวกเราอย่างเป็นกอบเป็นก�า แต่เมื่อกาลเวลาและยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป กิจการต่าง ๆ เหล่านัน้
กเ็หลอือยูแ่ค่ในความทรงจ�า ทกุวนันีร้ายได้หลกัของสมาคมฯ อยูท่ีค่่าสมคัรเป็นสมาชกิของน้อง ๆ  ทีเ่ข้ามาเป็นสมาชกิใหม่
ของสมาคมฯ ในแต่ละปี เงินค่าเช่าบ้านพักบ่อฝ้าย ดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินบริจาค 
และเงินรายรับที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดจ�าหน่าย
ของที่ระลึก เมื่อเทียบกับเงินรายจ่ายในแต่ละปี ถ้ารายได้เหล่าน้ีไม่งอกเงยขึ้น ฐานะทางการเงินของเราคงจะไม่
เป็นปึกแผ่นมั่นคงเช่นเดิมอีกต่อไป สมาคมฯ จึงขอฝากความหวังไว้กับคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกรุ่นใหม่ ๆ 

ของพวกเราทุกคนต่อไป
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ประวัติและความเป็นมา

 วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นับเป็น

คณะแพทยศาสตร์อีกคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยระบุหน้าที่ส�าคัญยิ่งไว้ ๒ ประการคือ จัดการศึกษา 

และ ด�าเนนิกจิการของโรงพยาบาลรามาธบิด ีการจดัการศกึษา แบ่งเป็น (ก) ฝ่ายแพทยศาสตร์ มแีผนกวชิาพยาธวิทิยา 

แผนกอายุรศาสตร์ แผนกศัลยศาสตร์ แผนกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แผนกรังสี แผนกกุมารเวชศาสตร์ แผนก

จกัษวุทิยาและวทิยาโสตนาสกิลารงิซ์ และแผนกศลัยศาสตร์ออร์โธปิดคิส์และกายภาพบ�าบดั (ข) ฝ่ายโรงเรยีนพยาบาล 

ผดุงครรภ์ และอนามัย มีแผนกวิชาคือ แผนกวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แผนกวิชาพยาบาลอายุรศาสตร์ แผนกวิชา

พยาบาลศัลยศาสตร์ แผนกวิชาพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และแผนกพยาบาลด้านป้องกัน 

 โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดีจงึก่อต้ังมาพร้อมกบัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามิบดตีัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ 

ตามหนงัสอืรามาธบิดี ๒๕๐๘-๒๕๒๘ ซึง่อ้างถึงพระราชหตัถเลขาฉบบัที ่๕๗/๙๒ ลงวนัที ่๙ สิงหาคม ๒๕๐๙ ความว่า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ขายที่ดินจ�านวน ๑๒๐ ไร่ ๓ งาน 

๙๐ ตารางวา แก่กระทรวงการคลงั เพือ่น�ามาใช้เป็นพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ในลกัษณะทีเ่กอืบจะเรยีกได้ว่า 

“ให้เปล่า” หลงัจากทีร่ฐับาลซือ้ไว้แล้ว จงึจดัสรรแบ่งให้องค์การสนธสิญัญาป้องกนัร่วมกนัแห่งชาตเิอเชยีอาคเนย์ (สปอ.) 

จ�านวน ๓๘ ไร่ คณะวิทยาศาสตร์ ๔๐ ไร่ สถาบนัมะเร็งแห่งชาตอิกี ๕ ไร่ และเหลือเป็นเนือ้ทีก่่อสร้างคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิดีจ�านวน ๓๗ ไร่ 3 งาน ๙๐ ตารางวา ซ่ึงรวมถงึโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดอียูใ่นพืน้ทีแ่ห่งนีด้้วย 

โดยอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านหลังติดกับทางรถไฟ แนวเดียวกันกับหอพักนักศึกษาพยาบาลและหอพักพยาบาล 

 เมื่อการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วเสร็จ และพร้อมที่จะเปิด

ด�าเนินการได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จ

พระราชด�าเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 

๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๒

โรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี 

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล
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 การก่อตัง้โรงเรยีนพยาบาล ผดงุครรภ์ และอนามยั คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับการช่วย
เหลืออย่างดียิ่งจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ( ปัจจบุนั คอื คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ) ซึง่ได้ช่วยผลติพยาบาลของรามาธบิดทีัง้หมด ๕ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน เพื่อให้มี
พยาบาลจ�านวนมากพอที่จะด�าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๑๒ 

  เป้าหมายการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คือ
การเป็นสถาบันการศึกษาและบริการพยาบาลที่ก้าวหน้า มีมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ให้การสนับสนุน จัดหาที่ปรึกษา
คือ Dr. Ruby L. Wilson Professor of Nursing จาก Duke University at Durham, North Carolina, USA. และ 
Dr. Ines Durana 

 คณะผู้ก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วยอาจารย์คุณหญิงดวงใจ (มุกดาประกร) สิงหเสนี 
และอาจารย์พยาบาลซึ่งส�าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาทางการพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปี 
พ.ศ.๒๕๐๘ และด�าเนินงานเปิดคณะฯในปีพ.ศ.๒๕๑๒ จนส�าเร็จ อาจารย์เดือนเพ็ญ (ชาติกานนท์) บุณยสิทธิ์ ได้
รับเชิญเป็น ผู้อ�านวยการโรงเรียนพยาบาลฯ คนถัดมา ร่วมกันจัดท�าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล
อนามัย และการผดุงครรภ์) เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๓ เดิมใช้ชื่อว่า ภาควิชาโรงเรียนพยาบาล
ผดุงครรภ์และอนามัย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เสนอ เปลี่ยนเป็นภาควิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมีความรับผิดชอบ
ท้ังโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ ฝ่ายบริการพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดี จนกระทั่งปีพศ. ๒๕๕๓ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีนโยบายแยกการบริหารการศึกษา วิชาการ และ วิจัย ออกจาก การบริการ
รักษาพยาบาล จึงปรับแยกเป็นฝ่ายการพยาบาล ขึ้นตรงกับโรงพยาบาลรามาธิบดี

 ระดับปริญญาโทเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์เป็นแห่งแรกของประเทศ พร้อมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลในปี พศ.๒๕๒๐ ปัจจุบันเปิดสอน 6 สาขา โดยเปิดสอนสาขาละ ๑๐-๓๐ คน ได้แก่สาขาการ
พยาบาลเดก็ สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาขาการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน 
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ นอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ โดย
น�าการเรียนการสอนรูปแบบ hybrid มาใช้เป็นแห่งแรกของการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย เปิดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗

 ระดับปริญญาเอก ได้ร่วมเปิดหลักสูตรพยาบาลดุษฎีบัณฑิตเป็นแห่งแรกของประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ซึง่เป็นโครงการร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลจาก ๔ มหาวทิยาลัย ได้แก่ มหาวทิยาลัยมหดิล ประกอบด้วย 
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีคณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะสาธารณสขุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันแต่ละมหาวิทยาลัยเปิด
หลักสูตรระดับปริญญาเอกของตนเอง 

 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น ๔ เดือน เริ่มเปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน 
เปิดสอนมามากกว่า ๑๐ สาขา ได้แก่ สาขาเวชปฏิบัติทางตา สาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด สาขาการพยาบาล
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน สาขาการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ สาขาการพยาบาลเด็กป่วยที่มีปัญหาระบบ
ทางเดินหายใจเด็ก สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง และ สาขาการพยาบาลที่บ้าน 

 ส�าหรับอาคารเรียน หอพักนักศึกษา และหอพักพยาบาล เริ่มก่อสร้างในปี พศ.๒๕๐๘ อาคารโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดีหลังแรก เป็นอาคาร ๒ ชั้น ต่อมาได้ต่อเติมเป็นอาคาร ๓ ชั้น แต่ยังคงไม่พอเพียงกับการขยาย
พันธกิจด้านการศึกษาจึงได้สร้างอาคารโรงเรียนหลังที่ ๒ เป็นอาคาร๔ ชั้นซึ่งอยู่ติดกันกับอาคารโรงเรียนเดิม และ
ในปีพ.ศ. ๒๕๓๙ ได้สร้างอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีหลังท่ี ๓ ขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วย อาคารเรียนสูง ๖ ชั้น พร้อมทั้งหอพักนักศึกษาพยาบาล ๑ หลังสูง ๗ ชั้น โดยเปิด
ท�าการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา 
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 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีปรับปรุงเป็น ๓ ชั้น  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีหลังที่ ๒

 เมื่อโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเปิดด�าเนินการมาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี คณะกรรมการประจ�าคณะจึงมีมติ
เห็นชอบให้ก่อสร้างอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีหลังใหม่ที่มีความสูง ๙ ชั้น และเปิดใช้ในช่วงปลายปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ พญาไท  โรงเรียนพยาบาล ณ ศาลายา
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นำยกสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลรำมำธิบดีจำกอดีตถึงปัจจุบัน 

1. ผศ.สุขสมร ประพัฒน์ทอง

5. ผศ.นิลวรรณ ศิริคูณ

8. ผศ.อ�าไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์ 

2. นางสาวนิชาดา ชื่นใจ

6. ผศ.อรรณภา พูลศิลป์ 

9. ผศ.อัญชลี นวลคล้าย 

 3. รศ.ดร.อรสา พันธ์ภักดี

7. ผศ.ชาลินีย์ โฆษิตทาภิวัธน์

10. ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์

หมายเหตุ : นางสาวสมจิต พัชรประเสริฐสุข อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ท่านที่ 4 ด�ารงต�าแหน่ง 2526-2529 ขณะนีพ้�านกัอยู ่ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไม่สามารถตดิต่อได้

11. ผศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธุ์
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กิจกรรมของสมำคมฯ 2555-2556
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กิจกรรมของสมำคมฯ 2555-2556
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กิจกรรมของสมำคมฯ 2555-2556
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ประกำศสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลรำมำธิบดี

เรื่อง กำรพิจำรณำศิษย์เก่ำดีเด่น ประจ�ำปี 2557

 คณะกรรมการสมาคมบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้ด�าเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

ประจ�าปี 2557  5 จ�านวน 6 รางวัล ดังรายนามต่อไป

 1. สาขาการวิจัยทางการพยาบาล 1 รางวัล

  ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 4

 2. สาขาการศึกษาพยาบาล 1 รางวัล

  ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว ศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 6

 3. สาขาผู้ปฏิบัติการทางด้านการพยาบาล 2 รางวัล 

  ได้แก่ นางฉมาภรณ์ วรกุล ศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 4

   นางมยุรี สุขุปัญญารักษ์ ศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 6 

 4. สาขาการบริการสังคม 1 รางวัล

  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มศิริ นิติมานพ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1

 5. สาขาผู้บริหาร 1 รางวัล

  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ทองประทีป ศิษย์เก่าฯ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเนื่อง

 ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557

 ( ผศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์)

 นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลราธิบดี
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ประวัติการท�างาน  

2548 ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์

 สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล

2549-2550 Director of WHO Collaborating Centre for Nursing and Midwifery Development สงักดั คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2547-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ีคณะแพทยศาสตร์

 สังกัด โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2552-2556 ประธานหลักสูตร Ph.D. (Nursing) หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2553-ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล

2555-ปัจจุบัน คณะกรรมการอ�านวยการ คณะกรรมการกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล สังกัด 

มหาวิทยาลัยมหิดล

2556-ปัจจุบัน ประธาน คณะกรรมการการพจิารณาทนุอดุหนนุการท�าวจัิยของอาจารย์พยาบาลจากเงนิอดุหนนุทัว่ไปโครงการผลติ

พยาบาลเพิม่ สงักดั โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด ีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล

2556-ปัจจุบัน คณะกรรมการอ�านวยการโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2556-ปัจจุบัน Reviewer of “Pacific Rim International Journal of Nursing Research” สังกัด สภาการพยาบาล
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โครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย. กรงุเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหวิทิยาลยัมหดิล: 49-70.

9. 2556 รจุา ภูไ่พบลูย์ (บรรณาธกิาร). (2556). การวางแผนการพยาบาลเดก็สขุภาพดแีละเดก็ป่วย. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์ธรรมสภา.

10. 2557 รุจา ภู่ไพบูลย์ เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก สมร อริยานุชิตกุล และ จตุภัค จันทรโชติ. (2557). การเปรียบเทียบผล

ของโปรแกรมทักษะชีวิตระหว่างการใช้สื่อหนังสือการ์ตูนและการใช้สื่อภาพยนตร์แอนนิเมชั่นต่อทักษะชีวิตของ

เด็กวัยเรียน. รามาธิบดีพยาบาลสาร. 20(2). (in press). 

11. 2557 รุจา ภู่ไพบูลย์ อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ ศิริไชย หงส์สงวนศรี และ ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล. (2557). ปัจจัยทีมี

อิทธิพลต่ออาการปวดศรีษะของวัยรุ่น. วารสารพยาบาลสตร์และสุขภาพ. 37(1), 30-42.

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

   รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาวิจัย สภาการพยาบาล

   รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาวิจัย มูลนิธิโอกุระ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

   รับทุนวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาสุขภาพพอเพียงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ศิษย์เก่ำดีเด่น ประจ�ำปี 2557 สำขำกำรศึกษำพยำบำล

Name: Ms. Warunee Fongkaew
Current Position: Professor
 Chair of the Doctor of Philosophy Program in  
 Nursing Science (International Program)
 Chairperson, Youth Family and Community  
 Development (YFCD) Project  
 Faculty of Nursing, Chiang Mai University 
 Chiang Mai, 50200 THAILAND

Education: B.S. (Nursing & midwifery) Mahidol University 1979
 M.S. (Nursing) Mahidol University 1983
 M.S. (Nursing Science) University of Washington,
 Seattle, U.S.A 1992
 Ph.D. (Nursing Science) University of Washington, Seattle, U.S.A. 1995
Professional Experience:
September 2012-present Editorial Board member of Ramathibodi Nursing Journal
January, 2005-present Editorial Board Member of Pacific Rim International Journal of Nursing   
  Research (Thai Journal of Nursing Research)
Research interest and major areas of expertise:
  1. HIV/AIDS Prevention in Adolescents: Youth, Family and Community Participation
  2. Sexual and Reproductive Health (SRH) Promotion in Adolescents
  3. Gender & Sexuality in Adolescents
  4. HIV/AIDS Prevention and Care in Youth Living with HIV/AIDS
Recent publications:
Fongkaew, W., Meechamnan, C., & Turale, S. Parenting-Skills Program for HIV Prevention among Thai Early 

Adolescents. In process.
Fongkaew, W., Viseskul, N., Suksatit, B., Settheekul, S., Chontawan, R., Grimes, R. M, & Grimes, D. E. (2014). 

Verifying a quantitative stigma and medication adherence scales using qualitative methods among 
Thai youth living with HIV/AIDS. Journal of the International Association of Providers of AIDS Car, 
13(1), 69-72.

Fongkaew, W., Cupp, P. K ., Miller, B., Atwood, K., Chamratrithirong, A., Rhucharoenpornpanich, O., Rosati, 
M., Chookhare, W. , Byrnes, H. (2012). Do Thai parents really know about sexual risk taking of 
their children: a qualitative study in Bangkok. Nursing & Health Science, 14(3), 391-397.

Fongkaew, W., Viseskul, N., Tuanrat, W., Fongkaew, K., Settheekul, S., Jariyalertsak, C., McGrath, B. B. (2011). 
Effectiveness of a Sexual and Reproductive Health and HIV Prevention Program for Thai Early 
Adolescents: Youth Empowerment and Participation. CMU Journal of Natural Sciences, 10(1), 41-56.

Fongkaew, W., Settheekul, S., Fongkaew, K., & Surapagdee, N. (2011). Effectiveness of a youth-led educational 
program on sexual and reproductive health for Thai early adolescents. Pacific Rim International 
Journal of Nursing Research, 15(2), 81-96.

Ongoing Research
2014 National Research University Project      12 months
 Development of a community based model for promoting sexual health
 Among adolescents: Positive youth development
 Role: PI
2014 Development a Family Program for HIV Prevention in Early Adolescents  12 months
 Role: PI
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ชื่อ – สกุล นางฉมาภรณ์ วรกุล นามสกุลเดิม กุลแก้วกรพินธ์
เกิดวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2499 อายุ 58 ปี 
ต�าแหน่ง พยาบาลช�านาญการพิเศษ
สถานที่ท�างาน ผู้ตรวจการพยาบาลกลุ่มอายุรกรรม ฝ่ายบริการพยาบาล  
 รพ. สงขลานครินทร์

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท รฐัประศาสนศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิชาการบรหิารภาครฐั
 บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นด้ิา) ปี 2546
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑติ สาขาวชิาการพยาบาลศลัยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม. มหดิล ปี 2528
อนุปริญญาพยาบาล และผดุงครรภ์ 
 อนปุรญิญาพยาบาล และผดงุครรภ์ สาขาวชิาการพยาบาล  รร. พยาบาลรามาธบิดี
 คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ปี 2519

ประวัติการท�างาน (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน/การโยกย้ายต�าแหน่ง/การเลื่อนระดับต�าแหน่ง)
1 ตุลาคม 2519 ต�าแหน่งพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
3 สิงหาคม 2524 ต�าแหน่งพยาบาล ฝ่ายบริการพยาบาล สังกัด รพ.สงขลานครินทร์ 
12 กมุภาพนัธ์ 2539 ต�าแหน่งพยาบาล (ผู้ตรวจการพยาบาล) ฝ่ายบริการพยาบาล สังกัด รพ.สงขลานครินทร์ 
21 กันยายน 2553 ต�าแหน่งพยาบาล ช�านาญการพเิศษ (ผูต้รวจการพยาบาล) สงักดัฝ่ายบรกิารพยาบาลรพ.สงขลานครนิทร์ 

ประวัติการท�างาน (เรียงตามล�าดับครั้งสุดท้ายไปหาครั้งแรก)
- ผูต้รวจการพยาบาล 26ปี ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2531 หมนุเวยีนรบัผดิชอบ ห้องผ่าตดั OPD ER TR MED ปัจจบุนัรบัผดิชอบกลุ่มหอ 
 ผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญ MRCU Haemato
- กรรมการบริหารความปลอดภัยด้านยา(กบย)
- ประธานกรรมการบริหารยา ฝ่ายบริการพยาบาล
- ผูช่้วยหวัหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบรกิารพยาบาล,ด้านพฒันาคณุภาพ, ด้านบรหิารทรัพยากร
- Internal Surveyor ระดับโรงพยาบาลและฝ่ายบริการพยาบาล
- กรรมการ Quality management team ระดับโรงพยาบาล
- กรรมการศูนย์ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้
- ที่ปรึกษาและวิทยากรศูนย์ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้
- รองหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล
- รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาลระยะเวลา4เดือน
- ประธานหลักสูตรอบรมระยะสั้น เฉพาะทางบริหารทางการพยาบาล 3 รุ่น
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล
- ประธานอ�านวยการมาตรฐานการพยาบาล 

5) ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ (ระบุ)

- ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ (สรพ)
- อาจารย์พิเศษการพัฒนาคุณภาพ นศ ปริญญาโทบริหารและหลักสูตรนานาชาติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 สงขลานครินทร์
- อาจารย์พเิศษการพฒันาคณุภาพหลกัสตูรระยะสัน้การบรหิารการพยาบาลวทิยาลยัพยาบาลนครศรธีรรมราช
- ผู้จัดการและเลขานุการมูลนิธิรพ สงขลานครินทร์

6) ได้รับรางวัล
- พยาบาลดีเด่นสมาคมพยาบาลภาคใต้ สาขาบริการพยาบาลระดับตติยภูมิระดับผู้บริหารปีพ.ศ. 2551 
- รายงานผลโครงการ Lean การหย่าเครือ่งช่วยหายใจและได้รบัรางวลัที1่ ในการเสนอผลงานคณุภาพของคณะแพทยศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศิษย์เก่ำดีเด่น ประจ�ำปี 2557 สำขำผู้ปฏิบัติกำรพยำบำล
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ศิษย์เก่ำดีเด่น ประจ�ำปี 2557 สำขำผู้ปฏิบัติกำรพยำบำล 

ชื่อ–สกุล นาง มยุรี สุขุปัญญารักษ์
เกิดวันที ่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ อายุ ๕๕ ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)   
 จากสถาบันบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานทีท่�างานในปัจจบัุน กลุม่งานการพยาบาลศลัยกรรม โรงพยาบาลพทุธชนิราช  
 พิษณโุลก ส�านกังานสาธารณสุข จังหวดัพษิณโุลก ส�านกังาน 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง  
 จงัหวดัพษิณโุลก รหสัไปรษณย์ี ๖๕๐๐๐ 

ประวัติการท�างาน

๑. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
 ต�าแหน่ง พยาบาล ๓ สังกัดโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ นบัถงึวนัที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีระยะเวลาปฏบิตัริาชการ ๓๒ ปี ๙ เดอืน
๒. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ช�านาญการพิเศษ ขั้น ๕๓๐๘๐ บาท(เต็มขั้น)
๓. ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่ได้รับการยกย่องว่าดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ นับย้อนหลัง ๓ ปี (นับถึงวันส้ิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) 

ผลงานที่ได้รับการยอมรับหรือเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานที่ ๑ ชดุโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบคุคลทางการพยาบาล : แผนทีบ่คุคล (Personal  
  mind mapping)” 
โครงการที่ ๒ โครงการตลาดอาชีพ
โครงการที่ ๓ โครงการOSONE( one school one nurse educator) (ปี ๒๕๕๒)
โครงการที่ ๔ โครงการจ้างนักศึกษาทุนการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการ(ปี ๒๕๕๒) 
โครงการที่ ๕ โครงการต้นกล้าสีขาว
โครงการที่ ๖ โครงการพยาบาลดีเด่นตามรอยคุณแม่ผกา บุญอิต
ผลงานที่ ๒ “การพัฒนาเทคโนโลยีประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก”  
 (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๕)
ผลงานที่ ๓ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ใหญ่วิกฤตร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร”   
 (ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒)
ผลงานที่ ๔ เป็นผูเ้สนอโครงการและร่วมจดัตัง้ห้องผูป่้วยหนกัศลัยกรรมทรวงอกและหวัใจ ๘ เตยีง ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓  
 เพื่อรองรับการพัฒนาศูนย์โรคหัวใจให้ผ่าตัดหัวใจได้เพิ่มขึ้นสอดรับกับเป้าหมายของโรงพยาบาล 
 พุทธชินราชพิษณุโลกในการเพิ่มศักยภาพศูนย์โรคหัวใจ 
ผลงานที่ ๕ งานวิทยากร ได้รับการยอมรับเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 

พยาบาลดีเด่นที่เคยได้รับ

1. โล่เกียรติคุณ เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการพยาบาลระดับโรงพยาบาลทุติยภูมิ/ตติยภูมิเครือข่ายเขต ๒ 
ประจ�าปี ๒๕๔๙ 

2. โล่เกียรติคุณ เป็นพยาบาลดีเด่นตามรอยคุณแม่ผกา (ระดับผู้บริหาร) ประจ�าปี ๒๕๕๕
3. เกยีรตบิตัรพยาบาลดเีด่นระดบัจงัหวดั ปี ๒๕๕๕ ระดบัผูบ้รหิารการพยาบาลในหอผูป่้วย โรงพยาบาลศนูย์
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ศิษย์เก่ำดีเด่น ประจ�ำปี 2557 สำขำบริกำรสังคม

Name :  Permsiri Nitimanop
Current Position : Assistant Professor
Nationality :  Thai
Permanent Address : 88 Mu 2 – Ban Pa Glauy, Sannameng, Sansai,  
 Chiangmai 50210, Thailand.
Present Mail Address : GGAT, 5/1-2 Phayatai Road, Rajchathavee,  
 Bangkok 10400, Thailand.
Mobile phone : 081 724 4481
E-Mail :  <permsiri@loxinfo.co.th>, 

Educational Background, Awarded and Training:
1974: B.Sc. (Nursing and Midwifery), 
 Ramathibodi School of Nursing, Mahidol University,Bangkok, Thailand.
1979: M.O.H. (Occupational Health), 
 Institute of Public Health, University of the Philippines, Manila, Philippines.   
 (Scholarship: SEAMEO – TROPMED)
1986: Dr.P.H. (Health Education)
 Institute of Public Health, University of the Philippines, Manila, Philippines.
 (Scholarship: SEAMEO – TROPMED)

Work experiences:
1974 - 1975: RN; Emergency Room, Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand.
1986 - 1991 Assistant Professor; Department of Public Health Nursing, Faculty of Nursing, Prince of  
 Songkhla University, Songkhla, Thailand.
1991 - 1994: Assistant Professor; Department of Public Health Nursing, Faculty of Nursing, Burapha  
 University, Chonburi, Thailand.
1995 - 1997: Health Officer, UNICEF/BAO 
2006 – Present Freelance consultant on Capacity Building for 1) Children & Youths Development, 2)  
 Health Promotion, 3) Community Development, and 4) Project Evaluation.
Experiences with NGOs:
1963 - Present: Member; The Girl Guides Association of Thailand (GGAT).
1977 - Present: Member; Nursing Association of Southern Thailand.
1987 - Present: Attended yearly workshop for trainers and administrators of GGAT to improve activities of GGAT.

Consultant / Preceptor:
2000-present: Freelance Consultant/adviser for Research projects especially on Health Management 

System, MCH, Occupational Health, HIV/AIDS and those related to Children & Youths 
Development, Community Health, Community Development and Project Evaluation.

Present: Committee member, Human Development Sub-Committee Team, Ministry of Social 
Development and Human Security. 

Present: Committee member, Open grant Sub-committee Team, Division 6, THPF.
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ศิษย์เก่ำดีเด่น ประจ�ำปี 2557 สำขำบริหำรกำรพยำบำล

ชื่อ-นามสกุล  รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป

สถานที่ท�างาน คณะพยาบาลศาสตร์เกือ้การณุย์ มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 

เบอร์โทรศัพท ์ 089-9969798, 081-8601663

อีเมล์  tassanee15@hotmail.com

ต�าแหน่งปัจจบุนั คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์   

 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คุณวุฒ ิ  

2521 ประกาศนยีบัตรพยาบาล อนามยัและผดงุครรภ์ วทิยาลยัพยาบาล

 เกือ้การณุย์ ส�านกัการแพทย์ กรงุเทพมหานคร

2526 พยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2531 พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

2541 Doctor of Science in Nursing, Faculty of Nursing, The University of Alabama at Birmingham, USA

ความช�านาญพิเศษ Spiritual Care & Palliative Care

ประสบการณ์

ด้านงานวิจัย

1. ทศันย์ี ทองประทปีและ นศุ ทพิย์แสนค�า. (2553). ความรู้ ทศันคตแิละการปฏบิตัขิองพยาบาลวชิาชีพและแพทย์

ต่อการแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาของผู้ป่วยไว้ล่วงหน้า(อยู่ในระหว่างการตีพิมพ์ วารสารสมาคมพยาบาล

แห่งประเทศไทย รับไว้วันที่ 16 มีนาคม 2553) 

2. ทัศนีย์ ทองประทีป, นุศ ทิพย์แสนค�า และสุณี พนาสกุลการ. (2553). การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วย

แบบประคับประคองของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ (อยู่ในระหว่างการพิจารณา

เพื่อตีพิมพ์ วารสารเกื้อการุณย์) 

ด้านแต่งต�ารา 

1. ทัศนีย์ ทองประทีป. (2552). พยาบาล: เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย. (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2. ทัศนีย์ ทองประทีป. (2552). จิตวิญญาณ: มิติหนึ่งของการพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 2)  กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

3. ทัศนีย์ ทองประทีปและคณะ (2545). พุทธธรรมเพื่อการพยาบาล. เอกพิมพ์ไท: กรุงเทพฯ 
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1. นางสาวนิภา ชื่นใจ นายกสมาคมฯ

2. นางสาวราตรี ไหลวารินทร์ อุปนายก

3. นางสาวอุษณี คะบุศย์ เลขานุการ

4. นางเกียรติศรี ส�าราญเวชพร เลขานุการ

5. นางสาวอนุศรี สรณารักษ์ เหรัญญิก

6. นางสาววนิดา ออประเสริฐศักดิ์ เหรัญญิก

7. นางสาวรสลัย กิจบ�ารุงศิลป์ ประชาสัมพันธ์

8. นางสาวสุดาพรรณ ควรสถาพรทวี ประชาสัมพันธ์

9. นายชูศักดิ์ ชคัตปรายณะ ประชาสัมพันธ์

10. นางสาวฉวี มากพุ่ม นายทะเบียน

11. นางสาวนิภา กาญจนประภา นายทะเบียน

12. นางสาวนลินี ศุภกิติวงษ์ ปฎิคม

13. นางสาวศิวพร อารย์ีลาภประเสรฐิ ปฎิคม

14. นางสาวสุจีรา จิยาศักดิ์ สวัสดิกร

15. นางสาวทิฆัมพร มัจฉาชีพ สวัสดิกร

16. นางสาวอรสา ศิลารักษ์ จัดหารายได้

17. นางสาวพะเยาว์ รุ่งเรือง จัดหารายได้

18. นางสาวปรียา ปัญจะ กรรมการ

19. นางประภาพรรณ ตัณฑศุภศิริ กรรมการ

1. ผศ. สุขสมร ประพัฒน์ทอง นายกสมาคมฯ

2. นางสาวอัญชล ี ธรรมกุล อุปนายก

3. นางวัลลา ตันตโยทัย เลขานุการ

4. นางสาวลักษณ ี กลิ่นสาย เลขานุการ

5. นางสาวเกษณ ี คูหาทอง เหรัญญิก

6. นางสาวอนุศรี สรณารักษ์ เหรัญญิก

7. นางรุจิเรศ ธนูรักษ์ ประชาสัมพันธ์

8. นางสาวยุวด ี สวธานนท์ ประชาสัมพันธ์

9. นางสาวเรืองรัตน์ อุปนิสากร นายทะเบียน

10. นางสาวอุษณีย์ คะบุศย์ ปฎิคม

11. นางสาวชวลี ยังเหลือ สวัสดิกร

12. นางสาวสายพร รัตนเรืองวัฒนา สวัสดิกร

13. นางสาวรวิวรรณ ชาญเวชช ์ จัดหารายได้

14. นางสาวราตรี ไหลวารินทร์ กรรมการ

15. นางสาวปรียา ปัญจะ กรรมการ

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2518 - 2519

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี  ปี  2520 - 2521

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี  ปี  2519 - 2520

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี  ปี 2521 -  2522

ท�ำเนียบคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลรำมำธิบดี

1. ผศ. สุขสมร ประพัฒน์ทอง นายกสมาคมฯ

2. นางสาวนวลจันทร์ โรสิงห์ อุปนายก

3. นางสาวรุจิเรศ ทิพยมงคลกุล เลขานุการ

4. นางสาวอัญชลี ธรรมกุล เหรัญญิก

5. นางสาวพรพิศมัย ภโววาท ผู้ช่วยเหรัญญิก

6. นางสาวจินตนา บ�ารุงศักดิ์ ประชาสัมพันธ์

7. นางสาวเรืองรัตน์ อุปนิสากร นายทะเบียน

8. นางสาววัลลา ประกอบ ปฎิคม

9. นางสาวชวลี ยังเหลือ สวัสดิกร

10. นางพินทุสร จินตเศรณ ี จัดหารายได้

11. นางสาวบุญเสริม พึ่งพุทธรัตน์ บรรณารักษ์

12. นางสาวเกษณ ี คูหาทอง กรรมการ

13. นางสาวยุวดี สวธานนท์ กรรมการ

14. นายวิเชียร จิตใจฉ�า่ กรรมการ

15. นางสาววารุณี สุขรัตนไชยกุล กรรมการ

1. ผศ. สุขสมร ประพัฒน์ทอง นายกสมาคมฯ

2. นางสาวนวลจันทร์ โรสิงห์ อุปนายก

3. นางสาววัลลา ประกอบ เลขานุการ

4. นางสาวลักษณี กลิ่นสาย เลขานุการ

5. นางสาวอัญชลี ธรรมกุล เหรัญญิก

6. นางสาวเกษณี คูหาทอง ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นางสาวยุวดี สวธานนท์ ประชาสัมพันธ์

8. นางสาวรุจิเรศ ทิพยมงคลกุล ประชาสัมพันธ์

9. นางสาวราตรี ไหลวารินทร์ นายทะเบียน

10. นางสาวอุษณีย์ คะบุศย์ ปฎิคม

11. นางสาวชวลี ยังเหลือ สวัสดิกร

12. นางสาวสายพร รัตนเรืองวัฒนา สวัสดิกร

13. นางสาวรวิวรรณ ชาญเวชช์ จัดหารายได้

14. นางสาวสุดาพรรณ ควรสถาพรทวี จัดหารายได้

15. นางสาวอนุศรี สรณารักษ์ กรรมการ

16. นางสาวปรียา ปัญจะ กรรมการ
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คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2522 - 2523

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี  ปี  2524 - 2525

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2523 - 2524

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2525 - 2526

1. ผศ. สุขสมร ประพัฒน์ทอง นายกสมาคมฯ

2. นางสาวนิภา ชื่นใจ อุปนายก

3. นายมนัส ใหญ่มาก เลขานุการ

4. นางสาวสุภาพ จันทร์เจริญสุข เลขานุการ

5. นางสาวอัญชล ี ธรรมกุล เหรัญญิก

6. นางสาวสายสุรีย์ บุษบรรณ เหรัญญิก

7. นางสาวนิธิกุล กลกาลกุล ประชาสัมพันธ์

8. นางสาวรสลัย กิจบ�ารุงศิลป์ ประชาสัมพันธ์

9. นางสาวเกษณ ี คูหาทอง นายทะเบียน

10. นางนิภา มีโภคี นายทะเบียน

11. นางสาวจินตนา บ�ารุงศักดิ์ ปฎิคม

12. นางสาวนวลน้อย ขจรศิลป์ ปฎิคม

13. นางสาวยุวด ี สวธานนท์ ปฎิคม

14. นางสาวจรินทร์ บุญเกิด สวัสดิกร

15. นางสาวเกียรติสิริ สิริบูรณการ สวัสดิกร

16. นางพินทุสร จินตเศรณ ี จัดหารายได้

17. นางสาวสุจีรา จียาศักดิ ์ จัดหารายได้

18. นางวัลลา ตันตโยทัย วิชาการ

19. นางสาวจริยา ตันติธรรม วิชาการ

1. ผศ. สุขสมร ประพัฒน์ทอง นายกสมาคมฯ

2. นางสาวยุวดี สวธานนท์ อุปนายก

3. นางสาวจุฬารักษ์ ฤดีจรูญรุ่ง เลขานุการ

4. นางสาวสุภาพ จันทร์เจริญสุข เลขานุการ

5. นางอัญชลี นวลคล้าย เหรัญญิก

6. นางสาวสายสุรีย์ บุษบรรณ เหรัญญิก

7. นางสาววีณา ปิตินานนท์ ประชาสัมพันธ์

8. นางสาววนิดา เมธีวรกุลกิจ นายทะเบียน

9. นางสาวสายพร รัตนเรืองวัฒนา นายทะเบียน

10. นางจินตนา ตันติกุล ปฎิคม

11. นางสาวนวลน้อย ขจรศิลป์ ปฎิคม

12. นางสาวเกียรติสิริ สิริบูรณการ สวัสดิกร

13. นางสาวทัศนีย์ หอมอินทร์ สวัสดิกร

14. นางสาวพินทุสร จินตเศรณี จัดหารายได้

15. นางสาววันเพ็ญ กอกอบลาภ  จัดหารายได้

16. นางสาวสมจิต พัชรประเสริฐสุข วิชาการ

17. นางสาวเรืองรัตน์ อุปนิสากร วิชาการ

18. นางสาววารุณี ตีรณวัฒนากุล วิชาการ

19. นางสาวบุญเสริม พึ่งพุทธรัตน์ สารา-บรรณารักษ์

1. รศ.ดร. อรสา พันธ์ภักดี นายกสมาคมฯ

2. นางสาวสมจิต พัชรประเสริฐสุข อุปนายก

3. นางสาวจุฬารักษ์ ฤดีจรูญรุ่ง เลขานุการ

4. นางสาวสุรางค ์ สิงหนาท เลขานุการ

5 นางสาวรวิวรรณ ชาญเวชช ์ เหรัญญิก

6. นางสาวดารณ ี บวรจตุวิช เหรัญญิก

7. นางสาวภารณี วนะภูติ ประชาสัมพันธ์

8. นางสาววัชรี ทุ่งทอง ประชาสัมพันธ์

9. นางจุติพร แดงฉาย นายทะเบียน

10. นางสาวยุพาพิน ประสานอธิคม นายทะเบียน

11. นางสาวยุพดี อัสรางค์ชัย ปฎิคม

12. นางสาววันเพ็ญ กอกอบลาภ ปฎิคม

13. นางสาวทัศนีย์ หอมอินทร์ สวัสดิกร

14. นายสุวิทย์ ศรีอินทราวานิช สวัสดิกร

15. นางสาวรสลัย กิจบ�ารุงศิลป์ จัดหารายได้

16. นางสาวสุวด ี แซ่อั้ง จัดหารายได้

17. นางสาววารุณ ี ตีรวัฒนากุล วิชาการ

18. นางสาวมาลี สุวิชพัฒนพงษ์ วิชาการ

19. นางสาวภรสันต์ ผิวสุพรรณ สารา-บรรณารักษ์

1. รศ.ดร. อรสา พันธ์ภักดี นายกสมาคมฯ

2. นางสาวสมจิต พัชรประเสริฐสุข อุปนายก

3. นางสาวสายพร รัตนเรืองวัฒนา เหรัญญิก

4. นางสาวจิรารัตน์ มีสมทรัพย์ เหรัญญิก

5 นางสาวทัศนีย์ หอมอินทร์ สวัสดิกร

6. นายสุวิทย์ ศรีอินทราวานิช สวัสดิกร

7. นางสาวยุพดี อัสรางชัย ปฎิคม

8. นางสาววันเพ็ญ กอกอบลาภ ปฎิคม

9. นางจุติพร แดงฉาย นายทะเบียน

10. นางสาวรัชรี ทุ่งทอง ประชาสัมพันธ์

11. นางสาวรสลัย กิจบ�ารุงศิลป จัดหารายได้

12. นางสาวสุวลี แซ่อั้ง จัดหารายได้

13. นางสาววารุณี ตรีวัฒนากุล วิชาการ

14. นางสาวภรสันต์ ผิวสุพรรณ สารา-บรรณารักษ์

15. นางสาวจุฬารักษ์ ฤดีจรูญรุ่ง เลขานุการ

16. นางสาวสุรางค์ สิงหนาท เลขานุการ
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คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2526 - 2527

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2529 - 2530

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2527 - 2528

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2530 - 2531

1. นางสาวสมจิต พัชรประเสริฐสุข นายกสมาคมฯ

2. นางสาวยุวด ี สวธานนท์ อุปนายก

3. นางสาวสายพร รัตนเรืองวัฒนา เหรัญญิก

4. นางสาวจิรารัตน์ มีสมทรัพย์ เหรัญญิก

5 นางสาวรวิวรรณ ชาญเวชช ์ วิชาการ

6. นางสาวสายใจ ยิ้มอ่อน วิชาการ

7. นางสาวศรีสอางค์ คล้ายโกศล นายทะเบียน

8. นางจุติพร แดงฉาย นายทะเบียน

9. นางสาวบุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์ ประชาสัมพันธ์

10. นางสาวรสลัย กิจบ�ารุงศิลป์ หารายได้

11. นางสาวภรสันต์ ผิวสุพรรณ สาราณียกร

12. นางสาวจุฬารักษ์ ฤดีจรูญรุ่ง เลขานุการ

13. นางสาวสุรางค ์ สิงหนาท เลขานุการ

14. นางสาวยุพดี อัสรางค์ชัย ปฎิคม

1. นางสาวสมจิต พัชรประเสริฐสุข นายกสมาคมฯ

2. นางชวลี โฆษิตธาภิวัธน์ อุปนายก

3. นางสาวสายพร รัตนเรืองวัฒนา เหรัญญิก

4. นางสาวจิรารัตน์ มีสมศัพท์ เหรัญญิก

5 นางสาวเอื้องฟ้า ภูวรักษ์ ปฎิคม

6. นางสาวยุพาพิน ประสารอธิคม ปฎิคม

7. นางสาววรรณงาม โอบชนธีย์ เลขานุการ

8. นางสาวนิตยา วัฒนะประเสริฐ เลขานุการ

9. นางสาวสุนทราภรณ์ ใจสนิท สวัสดิกร

10. นางสาวสุรัช บุญชื่อ สวัสดิกร

11. นางสาวนฤมล กิจจานนท์ จัดหารายได้

12. นางสาวนพวรรณ วรภมร จัดหารายได้

13. นางสาวแม้นมนา จิระจรัส นายทะเบียน

14. นางสาวมณฑาทิพย์ อยู่สาธร นายทะเบียน

15. นางสาวแสงทิพย์ สูคีรี ประชาสัมพันธ์

16. นางสาวดวงใจ วังตา ประชาสัมพันธ์

17. นางสาวมัลลิกา ตั้งเจริญ วิชาการ

18. นางสาววิมลรัตน์ จิระรัตนกุล วิชาการ

19. นางสาวพรทิพย์ พุ่มไทรย์ สาราณียกร

1. ผศ. นิลวรรณ ศิริคูณ นายกสมาคมฯ

2. นายวิชา ภูมิสิริกุล อุปนายก

3. นางสาวไพบูลย์ อาจนาเสียว เลขานุการ

4. นางสาวสมพร ฉั่วศิริพร เลขานุการ

5 นางสาวสุวิมล สันติสุขธนา เหรัญญิก

6. นางสาววาธินี คัชมาตย์ เหรัญญิก

7. นางสาวบุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์ ประชาสัมพันธ์

8. นางสาวสุพรรณ เจากสิกร ประชาสัมพันธ์

9. นางสาวยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม นายทะเบียน

10. นางสาวศรีสอางค์ คล้ายโกศล นายทะเบียน

11. นางสาวชื่นฤดี แก้วบุตร ปฎิคม

12. นางสาวบุษบา หอมศักดิ์มงคล ปฎิคม

13. นางสาวบัวหลวง เต่ารั้ง สวัสดิกร

14. นางรัศมี ธรรมจุลสถิตย์ สวัสดิกร

15. นางสาวยุวดี สวธานนท์ จัดหารายได้

16. นางสาวอารีย์วรรณ อ่วมตานี จัดหารายได้

17. นางสาวสุทธพรรณ จิตติพันธ ์ วิชาการ

18. นางสาวสายใจ ยิ้มอ่อน วิชาการ

19. นางสาวโรจนา มณีรัตน์ สาราณียกร

1. ผศ. อรรณภา พูลศิลป์ นายกสมาคมฯ

2. นางสุภาพ สุวรรณเวโช อุปนายก

3. นางสาวสุธันยา เลิศปัญญาโรจน์ เลขานุการ

4. นางสาวไพบูลย์ อาจนาเสียว เลขานุการ

5. นางสาวปราณี ป้องเรือ เหรัญญิก

6. นางสาวปลื้มจิต ภาณุโสภณ เหรัญญิก

7. นางสาววารุณี พนัสพรประสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์

8. นางสาวจารุณี นันทวโนทยาน นายทะเบียน

9. นางสาววนิดา ลิขิตสินโสภณ นายทะเบียน

10. นางสาวรัชนี วงศ์ชนะจิต ปฎิคม

11. นางสาวบุษบา หอมศักดิ์มงคล สวัสดิกร

12. นางสาวบัวหลวง เต่ารั้ง สวัสดิกร

13. นางสาวจรินทร วิศวสุขมงคล จัดหารายได้

14. นางสาวรัศมี ธรรมจุลสถิตย์ จัดหารายได้

15. นางสาวสายใจ ยิ้มอ่อน จัดหารายได้

16. นางสาวสมพร ชินโนรส วิชาการ

17. นายสุกิจ จ�าปาเงิน สาราณียกร

18. นางสาวอังคณา ฤทธิ์พิริยะกิจ สาราณียกร

หมายเหตุ 17. คุณมัลลิกา  ตั้งเจริญ แทนคุณ จุลี  เลาห์วีระพานิช (ลาออก)
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คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2531 - 2532

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2533 - 2534

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2532 - 2533

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2534- 2535

1. ผศ. อรรณภา พูลศิลป์ นายกสมาคมฯ
2. นางสาวสุภาพ สุวรรณเวโช อุปนายก
3. นางสาวภัทรอ�าไพ เฟื่องฟู เลขานุการ
4. นางสาวสุธันยา เลิศปัญญาโรจน ์ เลขานุการ
5 นางสาววารุณี พนัสพรประสิทธิ์ เหรัญญิก
6. นางสุกัญญา เพื่อนชอบ เหรัญญิก
7. นางพรรณ ี จงศุภางครัตน ์ ประชาสัมพันธ์
8. นางสาวศากุน ปวีณวัฒน ์ ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวจารุณ ี นันทวโนทยาน นายทะเบียน
10. นางสาวมณี อาภานันทิกุล นายทะเบียน
11. นางสาวรัชนี วงศ์ชนะจิต ปฎิคม
12. นางสาวพัชรินทร์ นินทจันทร์ สวัสดิกร
13. นางสาวรัชดา จองไพจิตรสกุล สวัสดิกร
14. นางสาวบุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์ จัดหารายได้
15. นางสาวปราณ ี ป้องเรือ จัดหารายได้
16. นางสาวปลื้มจิต ภาณุโสภณ จัดหารายได้
17. นางสาวสมพร ชินโนรส วิชาการ
18. นางสาวพวงแก้ว วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ วิชาการ
19. นายสุกิจ จ�าปาเงิน สาราณียกร
20. นางสาวอังคณา ฤทธิ์พิริยะกิจ สาราณียกร

1. ผศ. ชวลี โฆษิตธาภิวัธน์ นายกสมาคมฯ
2. นางสาวสายพร รัตนเรืองวัฒนา อุปนายก
3. นางสาวสุจินดา ริมศรีทอง เลขานุการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ประดิษฐสาร เลขานุการ
5. นางสาวมณฑา ลิ้มทองกุล เหรัญญิก
6. นางสุกัญญา เพื่อนชอบ เหรัญญิก
7. นางพรรณี จงศุภางครัตน์ ประชาสัมพันธ์
8. นางสาวศากุน ปวีณวัฒน์ ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวมณี อาภานันทิกุล นายทะเบียน
10. นางสาวสุมลชาติ พ่วงเงิน นายทะเบียน
11. นางสาวศิริพร นิรามยกุล ปฎิคม
12. นางสาวพิมพ์สุรางค์ เพชระบูรณิน ปฎิคม
13. นางสาวจิตติมา แจ้งประจักษ์ สวัสดิกร
14. นางสาวพันธ์พิมล เพชรภา สวัสดิกร
15. นางสาวพัชรินทร์ นินทจันทร์ จัดหารายได้
16. นางสาววัลภา น้อยรังษี จัดหารายได้
17. นางสาวอารีย์วรรณ อ่วมตานี จัดหารายได้
18. นางสาวกนกวรรณ ตั้งวุฒิกร วิชาการ
19. นางสาวยุพิน ทองสวัสดิวงศ์ วิชาการ
20. นางสาวพวงแก้ว วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ สาราณียกร
21. นางสาววรรณภา สุมิรัตนะ สาราณียกร

1. ผศ. อ�าไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมฯ
2. นางสาวสายพร รัตนเรืองวัฒนา อุปนายก
3. นางสาวสุจินดา ริมทองกุล เลขานุการ
4. นางสาวจงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ เลขานุการ
5. นางสาวมณฑา ลิ้มทองกุล เหรัญญิก
6. นางสาวสุคิม พงศ์พัฒนาวุฒิ เหรัญญิก
7. นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม ประชาสัมพันธ์
8. นางสาวบัวหลวง เต่ารั้ง ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวฉวี มากพุ่ม นายทะเบียน
10. นางสาวระเบียบ หลราษฎร์ นายทะเบียน
11. นางสาวศิริพร นิรามยกุล ปฎิคม
12. นางสาวพิมพ์สุรางค์ เพชระบูรณิน ปฎิคม
13. นางสาวจิตติมา แจ้งประจักษ์ สวัสดิกร
14. นางสาวธราธิป สมตน สวัสดิกร
15. นางสาวไพรินทร์ สุคนธ์ตระกูล จัดหารายได้
16. นางสาววัลภา น้อยรังษี จัดหารายได้
17. นางสาวอารีย์วรรณ อ่วมตานี จัดหารายได้
18. นางสาวกนกวรรณ ตั้งวุฒิกร วิชาการ
19. นางสาวจรัสศรี ธีระกุลชัย วิชาการ
20. นางสาวธนิดา ชาวมงคล สาราณียกร
21. นางสาวสุภาพ อารีเอื้อ สาราณียกร

1. ผศ. อ�าไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมฯ
2. นางสาวมยุรี ภัทราคร อุปนายก
3. นางสาวบุญเสริม พึ่งพุทธรัตน์ เลขานุการ
4. นางสาววรรณภา วารุณี เลขานุการ
5. นางสาวสุวิมล สันติสุขธนา เหรัญญิก
6. นางสาวสุคิม พงศ์พัฒนาวุฒิ เหรัญญิก
7. นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม ประชาสัมพันธ์
8. นางบัวหลวง ส�าแดงฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวกรรณิการ์ กาญจนานุกูล นายทะเบียน
10. นางสาวมารศรี พิมพ์โพธิ์ นายทะเบียน
11. นางสาวสุดาพรรณ ควรสถาพรทวี นายทะเบียน
12. นางสาวฐิติพร อุดมกิตติ ปฎิคม
13. นางสาวแม้นมนา จิระจรัส ปฎิคม
14. นางสาวจงรักษ์ อุตรารัชต์กิจ สวัสดิกร
15. นางสาวธราธิป สมตน สวัสดิกร
16. นางสาวฉวี มากพุ่ม จัดหารายได้
17. นางสาวไพรินทร์ สุคนธ์ตระกูล จัดหารายได้
18. นางสาวสมปอง ชินราช จัดหารายได้
19. นางสุวรรณี ศิริเลิศตระกูล จัดหารายได้
20. นางสาวจรัสศรี ธีระกุลชัย วิชาการ
21. นางสาวบุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์ วิชาการ
22. นางพรทิพย์ มาลาธรรม สาราณียกร
23. นางสาวสุภาพ อารีเอื้อ สาราณียกร
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คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2535 - 2536

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2537 - 2538

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2536 - 2537

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2538 - 2539

1. ผศ. อัญชลี นวลคล้าย นายกสมาคมฯ
2. นางสาวมยุรี ภัทราคร อุปนายก
3. นางสาวบุญเสริม พึ่งพุทธรัตน์ เลขานุการ
4. นางสาววรรณภา วารุณี เลขานุการ
5. นางสาวเกียรติศรี ส�าราญเวชพร เหรัญญิก
6. นางสาวสุวิมล สันติสุขธนา เหรัญญิก
7. นางสาวอรุณศรี เตชัสหงส ์ ประชาสัมพันธ์
8. นางสาวอัจฉรียา ปทุมวัน ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวกรรณิการ์ กาญจนานุกูล นายทะเบียน
10. นางสาวมารศรี พิมพ์โพธิ์ นายทะเบียน
11. นางสุดาพรรณ ควรสถาพรทวี นายทะเบียน
12. นางสาวฐิติพร อุดมกิตต ิ ปฎิคม
13. นางสาวแม้นมนา จิระจรัส ปฎิคม
14. นางลักษณ ี มีนะนันท์ สวัสดิกร
15. นางสาวอรพรรณ พลกนิษฐ ์ สวัสดิกร
16. นางสาวฉันทนา เครือวัลย์ จัดหารายได้
17. นางสาวสุธีรัตน ์ ทองอรุณศรี จัดหารายได้
18. นางสาวสุวรรณี ศิริเลิศตระกูล จัดหารายได้
19. นางสาวบุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์ วิชาการ
20. นางรุจิเรศ ธนูรักษ์ วิชาการ
21. นางพรทิพย์ มาลาธรรม สาราณียกร
22. นางสาวภาวนา กีรติยุตวงศ ์ สาราณียกร

1. ผศ. อัญชลี นวลคล้าย นายกสมาคมฯ
2. นางลักษณี มีนะนันท์ อุปนายก
3. นางสาวเรณู พุกบุญมี เลขานุการ
4. นางสาวมณฑา ลิ้มทองกุล เลขานุการ
5 นางสาวเกียรติศรี ส�าราญเวชพร เหรัญญิก
6. นางสาวรุจิเรศ ธนูรักษ์ เหรัญญิก
7. นางสาวอรุณศรี เตชัสหงส์ ประชาสัมพันธ์
8. นางสาวอัจฉรียา ปทุมวัน ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวสุพินดา ศิริลักขณานันท์ นายทะเบียน
10. นางรัตนาภรณ์ วิสูตรศักดิ์ ปฎิคม
11. นางบุญพีร์ นวลละออง สวัสดิกร
12. นางทิพภา เกิดในมงคล สวัสดิกร
13. นางสาวสุธีรัตน์ ทองอรุณศรี จัดหารายได้
14. นางสาวสมพร ชินโนรส วิชาการ
15. นางสุภารัตน์ ไวยชีตา สาราณียกร
16. นางสาวขนิตฐา หาญประสิทธิ์ค�า สาราณียกร

1. ผศ. อัญชลี นวลคล้าย นายกสมาคมฯ
2. นางลักษณ ี มีนะนันท์ อุปนายก
3. นางชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล เลขานุการ
4. นางเตือนใจ จ�านงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางสาวศิริรัตน์ ตันสุทธากุล เหรัญญิก
6. นางสาวอังคณา จิราจินต ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นางอนงค ์ ลีละชัยกุล ประชาสัมพันธ์
8. นางมุกดา เดชประพันธ์ ผู้ช่วยประชาสมัพนัธ์
9. นางสาวสุพินดา ศิริลักขณานันท์ นายทะเบียน
10. นางสุนีย์ ไข่มุกด์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
11. นางสาวปวีณา เหลืองรังษี ผู้ช่วยนายทะเบียน
12. นางเสนีย์ ชัยชิต ปฎิคม
13. นางอุษา ศิริวัฒนโชค สวัสดิกร
14. นางเบญจมาศ ติฐานะ ผู้ช่วยสวัสดิกร
15. นางสาวกานดา เล้าแสงฟ้า จัดหารายได้
16. นางสาวสมทรง จุไรทัศนีย์ ผู้ช่วยจัดหารายได้
17. นางสาวสุภาพ สุวรรณเวโช วิชาการ
18. นางสุภารัตน์ ไวยชีตา สาราณียกร
19. นางสาวขนิตฐา หาญประสิทธิ์ค�า ผูช่้วยสาราณยีกร

1. ผศ. อัญชลี นวลคล้าย นายกสมาคมฯ
2. นางลักษณี มีนะนันท์ อุปนายก
3. นางชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล เลขานุการ
4. นางสุนทราภรณ์ พิพัทธกุศลกุล ผู้ช่วยเลขานุการ
5 นางสาวศิริรัตน์ ตันสุทธากุล เหรัญญิก
6. นางสาวชุติมา เลิศกวีพร ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นางรุ่งทิพา บูรณะกิจเจริญ ประชาสัมพันธ์
8. นางมุกดา เดชประพันธ์ ประชาสัมพันธ์
9. นางสาวสุพินดา ศิริลักขณานันท์ นายทะเบียน
10. นางสาวทิพวรรณ ไตรติลานันท์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
11. นางสาวปวีณา เหลืองรังษี ผู้ช่วยนายทะเบียน
12. นางเสนีย์ ชัยชิต ปฎิคม
13. นางอุษา ศิริวัฒนโชค สวัสดิกร
14. นางสาวเบญจมาศ ติฐานะ ผู้ช่วยสวัสดิกร
15. นางเตือนใจ จ�านงค์ จัดหารายได้
16. นางสาวพรทิพย์ เตชะนิเวศน์ ผู้ช่วยจัดหารายได้
17. นางสุภาพ สุวรรณเวโช วิชาการ
18. นางสุภารัตน์ ไวยชีตา สาราณียกร
19. นางสาวขนิตฐา หาญประสิทธิ์ค�า ผู้ช่วยสาราณียกร
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คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2539 - 2540

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2542 - 2543

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2541 - 2542

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2543 - 2544

1. ผศ. อัญชลี นวลคล้าย นายกสมาคมฯ

2. นางสาวสราญจิตต ์ กาญจนาภา อุปนายก

3. นางสาวบังอร ชาคริยานุโยค เลขานุการ

4. นางสุนทราภรณ์ พิพัทธกุศลกุล ผู้ช่วยเลขานุการ

5. นางเสนีย์ ชัยชิต เหรัญญิก

6. นางสาวชุติมา เลิศกวีพร ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นางรุ่งทิพา บูรณะกิจเจริญ ประชาสัมพันธ์

8. นางมุกดา เดชประพันธ์ ผู้ช่วยประสัมพันธ์

9. นางสาวปวีณา เหลืองรังษี นายทะเบียน

10. นางสาวทิพวรรณ ไตรติลานันท์ ผู้ช่วยนายทะเบียน

11. นางสาวสุวรรณี วิรัชพันธ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน

12. นางสาวพูลสุข เจนพานิชย์ ปฎิคม

13. นางทิพภา เกิดในมงคล สวัสดิกร

14. นางอุษา ศิริวัฒนโชค ผู้ช่วยสวัสดิกร

15. นางเตือนใจ จ�านงค์ จัดหารายได้

16. นางสาวพรทิพย์ เตชะนิเวศน ์ ผู้ช่วยจัดหารายได้

17. นางสุภาพ สุวรรณเวโช วิชาการ

18. นางชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล สาราณียกร

1. ผศ. อัญชลี นวลคล้าย นายกสมาคมฯ

2. นางสาวสราญจิตต์ กาญจนาภา อุปนายก

3. นางสาวบังอร ชาตริยานุโยค เลขานุการ

4. นางสาวอรุณี นาคพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

5. นางเตือนใจ จ�านงค์ จัดหารายได้

6. นางสาวพรทิพย์ เตชะนิเวศน์ ผู้จัดหารายได้

7. นางสุภาพ สุวรรณเวโช วิชาการ

8. นางชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล สาราณียกร

9. นางเสนีย์ ชัยชิต เหรัญญิก

10. นางสาวชุติมา เลิศกวีพร ผู้ช่วยเหรัญญิก

11. นางทิพภา เกิดในมงคล สวัสดิกร

12. นางอุษา ศิริวัฒนโชค ผู้ช่วยสวัสดิกร

13. นางสาวปวีณา เหลืองรังษี นายทะเบียน

14. นางสาวสุวรรณี วิรัชพันธุ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน

15. นางรุ่งทิพา บูรณะกิจเจริญ ประชาสัมพันธ์

16. นางมุกดา เดชประพันธ์ ผูช่้วยประชาสมัพนัธ์

17. นางสาวพูลสุข เจนพานิชย์ ปฎิคม

1. ผศ. อัญชลี นวลคล้าย นายกสมาคมฯ

2. นางสาวสราญจิตต ์ กาญจนาภา อุปนายก

3. นางสาวบังอร ชาตริยานุโยค เลขานุการ

4. นางสาวอรุณี นาคะพงศ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

5 นางสาวศิริรัตน์ ตันสุทธากูล เหรัญญิก

6. นางสาวชุติมา เลิศทรัพย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นางเตือนใจ จ�านงค์ หารายได้

8. นางสาวพรทิพย์ เตชะนิเวศน ์ ผู้ช่วยหารายได้

9. นางรุจิเรศ ธนูรักษ์ วิชาการ

10. นางนิโรบล กนกสุนทรรัตน์ ผู้ช่วยวิชาการ

11. นางสาวชิดชวรรณ คงเกษม ผู้ช่วยวิชาการ

12. นางสาวจรัสศรี ธีระกุลชัย สาราณียกร

13. นางทิพภา เกิดในมงคล สวัสดิกร

14. นางสาวปาจรีย์ พิลา ผู้ช่วยสวัสดิกร

15. นางสาวศิริลักษณ ์ อภิวาณิชย ์ นายทะเบียน

16. นางสาวสุวรรณี วิรัชพันธ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน

17. นางสาวพูลสุข เจนพานิชย์ ปฎิคม

18. นางรุ่งทิวา บูรณะกิจเจริญ ประชาสัมพันธ์

19. นางมุกดา เดชประพันธ์ ผูช่้วยประชาสมัพนัธ์

1. ศ.ดร. รุจา ภู่ไพบูลย ์ นายกสมาคมฯ

2. นางสุนีย์ ไข่มุกด์ อุปนายก

3. นางสาวทิพวรรณ ไตรติลานันท์ เลขานุการ

4. นางจันทนา แจ้งเจนเวทย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

5. นางเสนีย์ ชัยชิต เหรัญญิก

6. นางสาวชุติมา  เลิศกวีพร ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นางเตือนใจ จ�านงค์ จัดหารายได้

8. นางสาวเมตตา เขียวแสวง ผู้ช่วยจัดหารายได้

9. นางรุจิเรศ ธนูรักษ์ วิชาการ

10. นางสาวชิดชวรรณ คงเกษม ผู้ช่วยวิชาการ

11. นางสาวนิโลบล กนกสุนทรรัตน์ สาราณียกร

12. นางดุษณี ทัศนาจันทธานี สวัสดิกร

13. นางสาววารุณี ชัยก�าแพง ผู้ช่วยสวัสดิกร

14. นางสาวศิริลักษณ์ อภิวาณิชย์ นายทะเบียน

15. นางสาวมารศรี พิมพ์โพธิ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน

16. นางสาวรุ่งทิพย์ สัมฤทธิ์โสภาค ปฎิคม

17. นางสาวน้องนุช สมมาต ประชาสัมพันธ์

18 นางสาวขนิตฐา หาญประสิทธิ์ค�า ผูช่้วยประชาสมัพนัธ์
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คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2544 - 2545

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2546 – 2547

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2545 - 2546

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2547 - 2549

1. ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ นายกสมาคมฯ

2. นางสุนีย์ ไข่มุกด์ อุปนายก

3. นางสาวทิพวรรณ ไตรติลานันท์ เลขานุการ

4. นางจันทนา แจ้งเจนเวทย ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

5 นางเสนีย์ ชัยชิต เหรัญญิก

6. นางกนกวรรณ เวสสธาดา ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นางสาวรุ่งทิพย์ สัมฤทธิ์โสภาค จัดหารายได้

8. นางสาวเมตตา เขียวแสวง ผู้ช่วยจัดหารายได้

9. นางรุจิเรศ ธนูรักษ์ วิชาการ

10. นางดุษณี ทัศนาจันทธานี สวัสดิกร

11. นางสาววารุณ ี ชัยก�าแพง ผู้ช่วยสวัสดิกร

12. นางสาวศิริลักษณ ์ อภิวาณิชย ์ นายทะเบียน

13. นางสาวมารศรี พิมพ์โพธิ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน

14. นางสาววัลยา เตชชัยกุล ปฎิคม

15. นางสาวสมเด็จ เรียงสัย ประชาสัมพันธ์

1. ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย ์ นายกสมาคมฯ

2. นางสุนีย์ ไข่มุกด์ อุปนายก

3. นางสาวกิตติพร ตัณฑะพงษ์ เลขานุการ

4. นางสาวนพกาญจน์ ชูจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

5 นางสาววัลยา เตชชัยกุล เหรัญญิก

6. นางกนกวรรณ เวสสธาดา ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นางสาวรุ่งทิพย์ สัมฤทธิ์โสภาค จัดหารายได้

8. นางสาวธิราภรณ์ จันทร์ดา วิชาการ

9. นางเสนีย์ ชัยชิต ปฎิคม

10. นางดุษณี ทัศนาจันทธานี สวัสดิกร

11. นางสมพร สมสกุล ผู้ช่วยสวัสดิกร

12. นางสาวสุรีพร อุ่นเมือง นายทะเบียน

13. นางสาวสมเด็จ เรียงสัย  ประชาสัมพันธ์

1. ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ นายกสมาคมฯ

2. นางเสนีย์ ชัยชิต อุปนายก

3. นางสาวกิตติพร ตัณฑะพงษ ์ เลขานุการ

4. นางสาวนพกาญจน์ ชูจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

5 นางกนกวรรณ เวสสธาดา เหรัญญิก

6. นางสาวนพวรรณ เปียซื่อ ผู้ช่วยเหรัญญิก

7. นางสาวรุ่งทิพย์ สัมฤทธิ์โสภาค จัดหารายได้

8. นางสาวธิราภรณ์ จันทร์ดา วิชาการ

9. นางสาวสุปรีดา มั่นคง ปฎิคม

10. นางดุษณี ทัศนาจันทธานี สวัสดิกร

11. นางสมพร สมสกุล ผู้ช่วยสวัสดิกร

12. นางสาวสุรีพร อุ่นเมือง นายทะเบียน

13. นางสาวสมเด็จ เรียงสัย ประชาสัมพันธ์

1. ผศ. อัญชลี นวลคล้าย นายกสมาคมฯ

2. นางสาวเรณู พุกบุญมี อุปนายก

3. นางสาวธิราภรณ์ จันทร์ดา วิชาการ

4. นางสาวสุปรีดา มั่นคง ปฎิคม

5. นางเตือนใจ จ�านงค์ จัดหารายได้

6. นางสาวสุธิดา มาสุธน นายทะเบียน

7. นางสุนีย์ ไข่มุกด์ สวัสดิกร

8. นางสมพร สมสกุล ผู้ช่วยสวัสดิกร

9. นางสาวสุชิรา เกตุคง ประชาสัมพันธ์

10. นางกนกวรรณ เวสสธาดา เหรัญญิก

11. นางสาวนพวรรณ เปียซื่อ ผู้ช่วยเหรัญญิก

12. นางสาวกิตติพร ตัณฑะพงษ์ เลขานุการ

13. นางสาวสุนทรี เจียรวิทยกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหต ุ -   ระเบียบและข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี  แก้ไขครั้งที่ 3 วันที่  30  กันยายน  2547  

   ให้กรรมการบริหารที่ได้รับเลือกตั้งมีวาระบริหารงาน 4 ปี  โดยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารออกตามวารทุก 2 ปี
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1. ผศ. อัญชลี นวลคล้าย นายกสมาคมฯ

2. นางสาวเรณ ู พุกบุญม ี อุปนายก

3. นางเตือนใจ จ�านงค์ จัดหารายได้

4. นางสุนีย์ ไข่มุกด์ สวัสดิกร

5. นางสาวถนอมวงศ์ มัณฑจิตร ์ ผู้ช่วยสวัสดิกร

6. นางสาวมณ ี อาภานันทิกุล วิชาการ

7. นางสาวพิศสมัย อรทัย ผู้ช่วยวิชาการ

8. นางดวงนวล นเรศเสนีย ์ ปฏิคม

9. นางสาวจิราภี สนุทรกลุ ณ ชลบรุ ีนายทะเบียน

10. นางนลินี ดลรึเดช ประชาสัมพันธ์

11. นางเสนีย์ ชัยชิต เหรัญญิก

12. นางอุสาห์ รุจิระวิโรจน์ ผู้ช่วยเหรัญญิก

13. นางสาวสุภาณ ี วิไลน�าโชคชัย เลขานุการ

1. ศาสตราจารย์ ดร. รุจา  ภู่ไพบูลย์ นายกสมาคมฯ

2. นางสาวสุภาณี วิไลน�าโชคชัย อุปนายกฯ

3. นางณัชชา จงศุภางครัตน์ ประชาสัมพันธ์

4. นางสาวชุติมณฑน์ ตู้ทรัพย์ประเสริฐ หารายได้

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. มณ ีอาภานนัทกิลุ วิชาการ

6. ผศ.ดร. พัชรินทร์ นินทจันทร์ ผู้ช่วยวิชาการ

7. นางดวงนวล นเรศเสนีย์ ปฎิคม

8. นางสาวถนอมวงศ์ มัณฑจิตร์ สวัสดิกร

9. นางสาวนงนุช ประสิทธิ์วิไล นายทะเบียน

10. นางเสนีย์ ชัยชิต ผู้ช่วยเหรัญญิก

11. นางสาวอุสาห์ รุจิระวิโรจน์ เหรัญญิก

12. นางสุมาลี กิตติภูมิ เลขานุการ

1. ศ.ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ นายกสมาคมฯ

2. นางสาวสุภาณ ี วิไลน�าโชคชัย อุปนายกฯ

3. นางสาวชุติมณฑน ์ ตู้ทรัพย์ประเสริฐ หารายได้

4. นางสาวถนอมวงศ์ มัณฑจิตร ์ สวัสดิกร

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. มณี อาภานันทิกลุ วิชาการ

7. ผศ.ดร. พัชรินทร์ นินทจันทร์ ผู้ช่วยวิชาการ

8. นางดวงนวล นเรศเสนีย ์ ปฎิคม

9. นางสาวนงนุช ประสิทธิ์วิไล นายทะเบียน

10. นางณัชชา จงศุภางครัตน ์ ประชาสัมพันธ์

11. นางสาวอุสาห์ รุจิระวิโรจน์ เหรัญญิก

12. นางเสนีย์ ชัยชิต ผู้ช่วยเหรัญญิก

13. นางสุมาลี กิตติภูมิ เลขานุการ

1. ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย ์ นายกสมาคมฯ

2. นางเสนีย์ ชัยชิต อุปนายกฯ

3. นางสาวชุติมณฑน์ ตู้ทรัพย์ประเสริฐ หารายได้

4. นางสาวพูลสุข เจนพานิชย์ วิชาการ

5. ผศ.ดร. พัชรินทร์ นินทจันทร์ ผู้ช่วยวิชาการ

6. นางเตือนใจ จ�านงค์ ปฎิคม

7. นางสาวนงนุช ประสิทธิ์วิไล นายทะเบียน

8. นางณัชชา จงศุภางครัตน์ ประชาสัมพันธ์

9. นางทัศนีย์ พฤกษาชีวะ สวัสดิการ

10. นางสาวอุสาห์ รุจิระวิโรจน์ เหรัญญิก

11. นางสุมาลี กิตติภูมิ ผู้ช่วยเหรัญญิก

12. นางพินทุสร จินตเศรณี เลขานุการ

1. ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ นายกสมาคมฯ

2. นางเสนีย์ ชัยชิต อุปนายกฯ

3. นางสาวชุติมณฑน ์ ตู้ทรัพย์ประเสริฐ หารายได้

4. นางสาวพูลสุข เจนพานิชย์ วิชาการ

5. นางสาวนพวรรณ พุกพบสุข ผู้ช่วยวิชาการ

6. นางเตือนใจ จ�านงค์ ปฎิคม

7. นางสาวจีราภี สนุทรกุล ณ ชลบรุ ีนายทะเบียน

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2550-2551

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2552-2553

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เก่ำ
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2555-2556

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2551 – 2552  

คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมศิษย์เกำ่
พยำบำลรำมำธิบดี ปี 2554-2555

8. นางณัชชา จงศุภางครัตน์ ประชาสัมพันธ์

9. นางทัศนีย์ พฤกษาชีวะ สวัสดิการ

10. นางสุมาลี กิตติภูมิ เหรัญญิก

11. นางสาวกิตติพร ตัฒฑะพงษ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก

12. นางพินทุสร จินตเศรณี เลขานุการ

13. นางเพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล ผู้ช่วยเลขานุการ
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