
 
 

 
ค ำส่ังชมรมพยำบำลส่ีเหล่ำ 

(เฉพำะ) 
ท่ี  ๑/๖๕ 

เรื่อง แต่งต้ังท่ีปรึกษำและคณะกรรมกำรชมรมพยำบำลส่ีเหล่ำ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
 

 
 เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรมชมรมพยำบำลส่ีเหล่ำ ประจ ำปี ๒๕๖๕ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
มีควำมต่อเนื่อง และเป็นไปตำมข้อบังคับของชมรมพยำบำลส่ีเหล่ำ หมวดท่ี ๔ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔              
จึงขอแต่งต้ังท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร และคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ดังมีรำยนำมต่อไปนี้ 

 ๑. รำยนำมท่ีปรึกษำ คณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำรชมรมพยำบำลส่ีเหล่ำ 
  ๑.๑  ท่ีปรึกษำชมรมพยำบำลส่ีเหล่ำ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 
    ทหำรอำกำศ พลอำกำศตรีหญิง ศศินัดดำ   ฤทธำภัย  
    พลอำกำศตรีหญิง สุพิศ      ประสพศิลป์    
    ต ำรวจ พลต ำรวจตรีหญิง ยุพิน เนียมแสง 
    ทหำรบก พลตรีหญิง ศิริวรรณ มั่นสุข 
    ทหำรเรือ นำวำเอกหญิง จำรุนันท์   สุภำพงษ์ 
  ๑.๒  คณะกรรมกำรบริหำรชมรมพยำบำลส่ีเหล่ำ 
    ทหำรอำกำศ นำวำอำกำศเอกหญิง บุษกร อินทรวิชัย เป็นประธำนชมรม 
    ต ำรวจ พลต ำรวจตรีหญิง กรทอง   กำรพำนิช เป็นรองประธำน (๑) 
    ทหำรบก พันเอกหญิง รัชนีกร บุญยโชติมำ เป็นรองประธำน (๒) 
    ทหำรเรือ นำวำเอกหญิง วรัญญำ  คุ้มผำติ เป็นรองประธำน (๓) 
    ทหำรอำกำศ นำวำอำกำศเอกหญิง บังอร   ฤทธิ์อุดม เป็นกรรมกำรกลำง

นำวำอำกำศเอกหญิง พัชรี สิงห์เจริญ เป็นกรรมกำรกลำง 
    นำวำอำกำศเอกหญิง กฤษณำ สุขเหลือง เป็นกรรมกำรกลำง 
    นำวำอำกำศเอกหญิง ณิชำภัทร รำชวัฒน์ เป็นกรรมกำรกลำง 
    ต ำรวจ พลต ำรวจตรีหญิง สุรัมภำ รอดมณี เป็นกรรมกำรกลำง 
    พันต ำรวจเอกหญิง สมพร พูลเกษม เป็นกรรมกำรกลำง 
    พันต ำรวจเอกหญิง คนึงนิจ สิงห์ไกร เป็นกรรมกำรกลำง 
    พันต ำรวจเอกหญิง สมบูรณ์ สุโฆสิต เป็นกรรมกำรกลำง 
   ทหำรบก พันเอกหญิง สำยสมร เฉลยกิตติ เป็นกรรมกำรกลำง 
    พันเอกหญิง จุฑำภรณ์ ปุระโน เป็นกรรมกำรกลำง 
    พันเอกหญิง อัจฉรำ สุขมำก เป็นกรรมกำรกลำง 
    พันเอกหญิง สว่ำงจิตต์ กำญจนะโกมล  เป็นกรรมกำรกลำง 
    พันเอกหญิง พรรณี ปำนเทวัญ เป็นกรรมกำรกลำง 
    พันเอกหญิง รงัสิน ี พูลเพิ่ม เป็นกรรมกำรกลำง 
 

ทหำรเรือ ... 
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   ทหำรเรือ นำวำเอกหญิง มัญชุสำ น้อยอ ำแพง เป็นกรรมกำรกลำง 
    นำวำเอกหญิง อุบลรัตน์ เชำว์สุโข เป็นกรรมกำรกลำง 
    นำวำเอกหญิง วิภำภร ศิลสว่ำง เป็นกรรมกำรกลำง 
    นำวำเอกหญิง นวลลักษณ์  บุษบง เป็นกรรมกำรกลำง 
 ๑.๓  คณะอนุกรรมกำรชมรมพยำบำลส่ีเหล่ำ 
   ๑.๓.๑  ฝ่ำยเลขำนุกำร 
   ทหำรอำกำศ นำวำอำกำศเอกหญิง สำยฝน นิลจุลกะ เป็นประธำน 
    นำวำอำกำศโทหญิง ธิดำ ขุนทอง เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำอำกำศตรีหญิง ตวงทิพย์ ลดำวัลย์ เป็นอนุกรรมกำร  
    นำวำอำกำศตรีหญิง วิกำนดำ วิริยำนุภำพพงศ์ เป็นอนุกรรมกำร 
   ต ำรวจ พันต ำรวจโทหญิง ปริญญำ แก้วสงค์ เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจโทหญิง สมรัก จันทร์ศรีบุตร เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจโทหญิง วิไล ภู่หล ำ เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจโทหญิง พรพิมล โสฬสกุลำงกูร เป็นอนุกรรมกำร 
   ทหำรบก พันโทหญิง เสำวณีย์  ทวีวำนิชย์ เป็นอนุกรรมกำร 
    พันตรีหญิง นันธิดำ        ป้องศรี เป็นอนุกรรมกำร 
    พันตรีหญิง รวีวรรณ อินจุ้ย เป็นอนุกรรมกำร 
    ร้อยเอกหญิง ศรัญญำ แก้วค ำ เป็นอนุกรรมกำร 
   ทหำรเรือ นำวำเอกหญิง เรืองรอง วิยำภรณ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง นุสรำ ขวัญไสวธรรม เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง ภคมน เขียวสอำด เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง บุษญมำส   แท่นนิล เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง สุรีย์ อุตมเพทำย เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง สุพัตรำ นุชกุล เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำตรีหญิง สุวิมล วงษ์ป่ิน เป็นอนุกรรมกำร 
     เรือเอกหญิง วนิดำ เหมหำ เป็นอนุกรรมกำร 
     เรือตรีหญิง กำนดำ มั่นคง เป็นอนุกรรมกำร 
   ๑.๓.๒  ฝ่ำยเหรัญญิก 
   ทหำรอำกำศ นำวำอำกำศเอกหญิง วิลัยลักษณ์  อินทำรำม เป็นประธำน 
    นำวำอำกำศโทหญิง บุบผำ คูเจริญไพศำล เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำอำกำศโทหญิง อุบลรัตน์ สิงหเสนี เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำอำกำศตรีหญิง อินทิรำ   ไชยณรงค์ เป็นอนุกรรมกำร 
   ต ำรวจ พันต ำรวจเอกหญิง อรอุษำ  กังวำนธรรมกุล เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจโทหญิง มรกต พิทักษ์อโนทัย เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจโทหญิง ปำริชำติ สุขสวัสดิพร เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจตรีหญิง สุภำพร พันพยัคฆ์ เป็นอนุกรรมกำร 
   ทหำรบก พันตรีหญิง พรทิพย์ ศรีมงคล เป็นอนุกรรมกำร 
    พันโทหญิง อำรีย์ เสนีย์ เป็นอนุกรรมกำร 
 

พันโทหญิง ... 
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    พันโทหญิง จันทนำ โปรยเงิน เป็นอนุกรรมกำร 
    ร้อยเอกหญิง ศศิมำภรณ์ คงสกุล เป็นอนุกรรมกำร 
   ทหำรเรือ นำวำเอกหญิง กิตติมำ  สำธุวงษ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง สุนทรี  มอญทวี เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง วชิรำภรณ์ ใหญ่ลำ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง รุ่งนภำ ครุฑแดง เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง จันทิมำ  โภชน์มำก เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง รัชฎำพิมล รูปเล็ก เป็นอนุกรรมกำร 
   ๑.๓.๓ ฝ่ำยทะเบียน 
   ทหำรอำกำศ นำวำอำกำศเอกหญิง เพ็ญลักษณ์ จินำวัลย์ เป็นประธำน 
    นำวำอำกำศโทหญิง ปรำณี  วัฒนธัญญำกำร เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำอำกำศโทหญิง นิตยำ สุขแสน เป็นอนุกรรมกำร 
    เรืออำกำศเอกหญิง จตุพร เฉลิมเรืองรอง เป็นอนุกรรมกำร 
   ต ำรวจ พันต ำรวจเอกหญิง สำยวริน ลำภไพบลูย์พงศ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจเอกหญิง สถำพร กลำงคำร เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจเอกหญิง สุภำวดี วรพันธุ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจโทหญิง ธิดำรัตน์ เลิศธีรกุล เป็นอนุกรรมกำร 
   ทหำรบก พนัตรีหญิง เกศสุดำ เนื่องเสวก เป็นอนุกรรมกำร 
    พันโทหญิง สรินทร เช่ียวโสธร เป็นอนุกรรมกำร 
    ร้อยเอก สิทธิโชค ประดิษฐพัสตรำ เป็นอนุกรรมกำร 
    ร้อยโทหญิง ศิริรัตน์ จ ำนงจิตต์ เป็นอนุกรรมกำร 
   ทหำรเรือ นำวำเอกหญิง พัชรี   ลิมปนันท์วด ี เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง ชัชฎำ พัฒนพงศ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง สุนทรีย์ แสงแก้ว เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง อมรทิพย์ ณ บำงช้ำง เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง นันท์นภัส บุญช่วย เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำตรีหญิง ดวงกมล  มงคงศิลป ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำตรีหญิง ปิยำพร สินธุโครต เป็นอนุกรรมกำร 
   ๑.๓.๔  ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
   ทหำรเรือ นำวำโทหญิง นงลักษณ์ แก้ววิบูลย์พันธุ์  เป็นประธำน 
    นำวำโทหญิง ครองใจ กำศเจริญ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง สมใจ ศุภนำม เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง สุศิภรณ์           อุดมสุข          เป็นอนุกรรมกำร 
                    นำวำตรีหญิง พิมพ์พิศำ เต็งประเสริฐ เป็นอนุกรรมกำร 
                                               นำวำตรีหญิง นงนุช อุทัยฑิฆัมพร เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำตรีหญิง ศิริลักษณ์ นำมค ำ เป็นอนุกรรมกำร 
    เรือเอกตรีหญิง อัญชลี  กล่ินทุม เป็นอนุกรรมกำร 
     เรือโทหญิง ดวงดำว แสงมี เป็นอนุกรรมกำร 
 

   ทหำรอำกำศ ... 
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   ทหำรอำกำศ นำวำอำกำศเอกหญิง วิทิดำ พทุธวรรณ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำอำกำศโทหญิง เจิดกมล พนัธศุำสตร์ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำอำกำศตรีหญิง กรรณิกำ วชัิยเนตร เป็นอนุกรรมกำร 
    เรืออำกำศเอกหญิง ทิพย์เกษร วรรณพักตร์ เป็นอนุกรรมกำร 
   ต ำรวจ พันต ำรวจเอก ศุภชัย ต้นพงษ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจโทหญิง นวพรรษ สีมำรักษ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจโทหญิง อัญญำณ์ิมณฑ์ ศำนติพงศ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจโท อภิสิทธิ์ ตำมสัตย ์ เป็นอนุกรรมกำร 
   ทหำรบก พันโทหญิง ศศิพร อุ่นใจชน เป็นอนุกรรมกำร 
    พันตรีหญิง ณิรัชญำ บุญแสน เป็นอนุกรรมกำร 
    ร้อยโทหญิง ฐิตำพร ศิริวำลย ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    ร้อยโทหญิง กำนต์ธิดำ ปิ่นมณี เป็นอนุกรรมกำร 
   ๑.๓.๕  ฝ่ำยวิชำกำร 
   ทหำรเรือ นำวำเอกหญิง เฉลิมศรี สองห้อง เป็นประธำน 
    นำวำโทหญิง นันทวัน   ไม้แก่น เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง ภัทรำวดี ชัยงำม เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง อำทิตยำ     ดวงมณี เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง อภิญญำ     รอดรักษ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำตรีหญิง นิตยำ ฤทธิ์กำชร เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำตรีหญิง ปรียำ ขำวงำม เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำตรีหญิง จิตสิริ รุ่นใหม่ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำตรีหญิง นุศรำ นิลแสง เป็นอนุกรรมกำร 
   ทหำรอำกำศ นำวำอำกำศโทหญิง ฐิติมำ ขันเงิน เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำอำกำศโทหญิง ช่อทิพย์  ชอบธรรม เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำอำกำศโทหญิง ละอองดำว วรรณฤทธิ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    เรืออำกำศโทหญิง กิตติยำ   มหำวิริโยทัย เป็นอนุกรรมกำร 
   ต ำรวจ พันต ำรวจเอกหญิง สมบูณ ขัตติยะสุวงศ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจเอกหญิง สุขฤดี ธัชศฤงคำรสกุล เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจโทหญิง กัญญำรินทร์ อภิสิทธิเนตร์ เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจโทหญิง อภิรมย์ เล่ียนเครือ เป็นอนุกรรมกำร 
   ทหำรบก พนัตรีหญิง จรัสพรรษ วงษ์วิเศษณ์กำญจน์ เป็นอนุกรรมกำร 
    พนัตรีหญิง ปิยะนันท์ พรหมสูงวงษ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    พันตรีหญิง องค์อร ประจันเขตต์ เป็นอนุกรรมกำร 
    ร้อยโทหญิง ดำรินทร์ ศรีชุม เป็นอนุกรรมกำร 
   ๑.๓.๖ ฝ่ำยกิจกรรม 
   ทหำรบก พันโทหญิง กนกวรรณ   ขันอำษำ  เป็นประธำน 
    พันโทหญิง สุอำรี ล้ ำตระกูล เป็นอนุกรรมกำร 
    พันโทหญิง ชญำลักษณ์ สิริภักดีกำญจน์ เป็นอนุกรรมกำร 
 

พนัตรีหญิง ... 



- ๕ - 
 
    พนัตรีหญิง พรพิมล มิ่งช่ืน เป็นอนุกรรมกำร 
    ร้อยเอกหญิง สกำว ถิ่นนุช เป็นอนุกรรมกำร 
    ร้อยตรีหญิง ณัฐณิชำ เมืองมูล เป็นอนุกรรมกำร 
   ทหำรเรือ นำวำเอกหญิง สุมำลี   ไวยเนตร เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง วริยำ กล่อมใจ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง ดวงตำ วิเศษสุวรรณ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง รัชดำ  วิมุกตะลพ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำตรีหญิง ธัญลักษณ์ บุญยะโสมะ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำตรีหญิง นงนุช  จิตรำรัชต์ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำตรีหญิง พำสินี แจ่มจ้ำ เป็นอนุกรรมกำร 
    เรือตรีหญิง มณฑำทิพย์ อุทโท เป็นอนุกรรมกำร 
   ทหำรอำกำศ นำวำอำกำศเอกหญิง อุบล ทองประศรี เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำอำกำศโทหญิง ลักษณำ  ไตรเวช เป็นอนุกรรมกำร 
    เรืออำกำศเอกหญิง ศุภิศำ มำลำฝอย เป็นอนุกรรมกำร 
    เรืออำกำศตรีหญิง ปรียำภรณ์ สิมกิ่ง เป็นอนุกรรมกำร 
   ต ำรวจ พันต ำรวจโทหญิง นวลลออ ทวิชศรี เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจโทหญิง สศิธร ปัทมเมธิน เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจโทหญิง นพรัตน์ วิชิตธนำฤกษ ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจตรีหญิง กัลยำลักษณ์ ไชยศิริ เป็นอนุกรรมกำร 
   ๑.๓.๗ ฝ่ำยหำรำยได้ 
   ต ำรวจ พันต ำรวจเอกหญิง กัญญรัตน์ ธีรำนันท์ เป็นประธำน 
    พันต ำรวจเอกหญิง ไฉไล เท่ียงกมล เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจเอกหญิง ธันยธร ทองย้อย เป็นอนุกรรมกำร 
    พันต ำรวจโทหญิง กำนดำ สำยวงศ์เทือก เป็นอนุกรรมกำร 
   ทหำรบก พนัโทหญิง แพนนี่ ตรีวิเชียร เป็นอนุกรรมกำร 
    พันตรีหญิง พิศมัย อิ่มพงศ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    ร้อยเอกหญิง รัตนำ แก้วทะชำติ เป็นอนุกรรมกำร 
    ร้อยเอกหญิง สุภรัณยำ เทพนิมิตร เป็นอนุกรรมกำร 
   ทหำรเรือ นำวำเอกหญิง จ ำเนียร    สัณหภักดี เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง สินีนุช  ศิริวงศ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง กุสุมำลย์ ฟองศรัณย ์ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง อุดมพร ภมรพิพัฒน์ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำโทหญิง ศมสุมำน   วัณโณภำศ เป็นอนุกรรมกำร 
                                              เรือเอกหญิง วนำลักษณ์        พันธ์งำม         เป็นอนุกรรมกำร 
                                              เรือตรีหญิง ปนัดดำ            วิสุทธิพันธ์       เป็นอนุกรรมกำร  
   ทหำรอำกำศ นำวำอำกำศเอกหญิง อรวรรณ์  แม้นชล เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำอำกำศเอกหญิง บุษบำ ทรัพย์ผ้ำพับ เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำอำกำศโทหญิง ตีรณำ วงษส์มุทร เป็นอนุกรรมกำร 
    นำวำอำกำศตรีหญิง สิรินันท์ ชูเชิด เป็นอนุกรรมกำร 

      ๑.๓.๘ ... 






