
                                                                                                 สารสัมพันธ์ศิษย์เก่า    

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

         BOROMARAJONANI  COLLEGE OF NURSING   SUPHANBURI 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

ปีที่ 9  ฉบบัท่ี  1   เดือน กรกฎาคม 2560  

http://61.19.86.230/groupsnc/ 

 

 

    

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีท่ี ๑ ฉบบัท่ี ๔ ประจ ำเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๐ 

 



“บันทึกเทปถวายพระพร ๒๘ กรกฎาคม” 

            ผู้อ ำนวยกำรสุทัศน์ เหมทำนนท์ น ำผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ บันทึกเทปถวำยพระพรเนื่องใน 

โอกำสเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

จังหวัดกำญจนบุรี เมื่อ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 

“ประกวดหน่วยงานคุณธรรม และ

คนดีศรีสาธารณสุข” 

           ผู้อ ำนวยกำรสุทัศน์ เหมทำนนท์ น ำ

คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยพยำบำล

บรมรำชชนนี  สุพ รรณ บุ รี  ร่วม น ำเสนอ

หน่วยงำนคุณธรรมและคัดเลือกคนดีศรี

สำธำรณสุข ระดับส ำนักงำนปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข โดยคุณชมพู องค์สุริยานนท์ 

พนักงำนรำชกำรสังกัดวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุพรรณบุรี ได้รับกำรคัดเลือกเป็นคนดีศรีสำธำรณสุขประจ ำปี ๒๕๖๐ ณ 

โรงแรมมิรำเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 

 

                                  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

“โครงการปิ่นโตใส่ใจปลอดภัยไร้โรคความดันและเบาหวาน” 

        ผู้อ ำนวยกำรสุทัศน์ เหมทำนนท์ เป็นประธำนเปิดโครงกำร และเป็นก ำลังใจแก่อำจำรย์ นักศึกษำ ในกำรจัดโครงกำร 

ปิ่นโตใส่ใจปลอดภัยไร้โรคควำมดันและเบำหวำน ร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสนำมชัย กิจกรรมดีๆ ที่มี อ.ดร.จิรพร

รณ โพธิ์ทอง เป็นที่ปรึกษำและสนับสนุนให้นักศึกษำมีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภำพแก่ประชำชนในชุมชนซึ่งจะบ่มเพำะนิสัยของ

ควำมเป็นผู้ให้บริกำรด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ตำมอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยำลัยฯ ณ หมู่บ้ำนบัวคลี่ 8 ต ำบล

สนำมชัย อ ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อ ๔ 

กรกฎำคม ๒๕๖๐.  

“จรรโลงพระพุทธศาสนา” 

           ชมรมพระพุทธศำสนำ วิทยำลัยพยำบำล

บรมรำชชนนี สุพรรณบุรี น ำโดย อ.จักกฤษณ์ ลูก

อินทร์ พร้อมทั้งคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ น ำเทียนพรรษำ

ไปถวำยวัดห้วยเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อ ๗ 

กรกฎำคม ๒๕๖๐. 

 

 

 

“กิจกรรมกับชุมชนเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและความเข้มแข็ง”        

            วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุพรรณบุรี น ำทีมผู้บริหำร 

อำจำรย์ประชุมหำรือกับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสนำมชัย และ

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบลสนำมชัย เพื่อหำรือ

ถึงแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงด้ำนสร้ำงเสริมสุขภำพและ

กิจกรรมอื่นที่สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน เมื่อ ๒ กรกฎำคม ๒๕๖๐                                                                                                                                  

 

 



 

 

 

  

 

 

“น าเสนอนวัตกรรมนานาชาติ Health Research & Innovation” 

 วิท ย ำลั ยพ ยำบ ำล

บรมรำชชนนี สุพรรณบุรี น ำ

นักศึกษำ และอำจำรย์ร่วม

ประชุมวิชำกำรพร้อมน ำเสนอ

นวัตกรรมนำนำชำติ " Health 

Research & Innovation " 

ณ  จั ง ห วั ด พ ะ เย ำ  โด ย มี

นักศึกษำในประเทศไทยและ

ต่ำงชำติร่วมประชุม น ำเสนอ

มำกกว่ำ ๒๐  สถำบัน  ๕๐ 

ผลงำน ระหว่ำงวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐. 

 

 

“ยินดีต้อนรับ สุพรรณิการ์ ช่อที่ ๒๓ สู่รั้ววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี” 

  ผู้อ ำนวยกำรสุทัศน์ เหมทำนนท์ และรองผู้อ ำนวยกำรฯ กล่ำวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษำใหม่ (สุพรรณิกำร์ช่อที่ ๒๓ 

จ ำนวน ๑๓๐ คน) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรี

เสฐียรพงศ์ มำกศิริ ให้เกียรติเป็น

ประธำนเปิดกำรอบรมหลักสูตร

ผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น 

รุ่ น ที่ ๒ ๗  จ ำ น ว น  ๕ ๔  ค น          

ณ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 

สุพรรณบุรี 

       ๕ กรกฎำคม ๖๐ นักศึกษำ

พยำบำลศำสตรบัณฑิตชั้นปีที่๑ 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 

สุพรรณบุรี เข้ำร่วมโครงกำรอบรม

พัฒนำแกนน ำเยำวชนคนดีศรี

สุพรรณ โดยนักศึกษำได้น ำเสนอ

เกี่ ย วกั บ ก ำรด ำ เนิ น งำน ด้ ำน

เยำวชนคนดีศรีสุพรรณภำยใน

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 

        ๑๑  กรกฎ ำคม  ๒ ๕ ๖ ๐ 

ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกร 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 

สุพรรณบุรี ร่วมวำงพวงมำลำเนื่อง

ในวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 

ณ ห้องอำชำสีหมอก ศำลำกลำง

จังหวัดสุพรรณบุรี 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

๑๕ -๑๖ มิ .ย .๖๐ กลุ่ มวิจัยและผลงำน

วิชำกำร วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสุพรรณบุรี

จัด ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพในกำรใช้

สถิติเพ่ือกำรวิจัยขั้นสูง โดยมี ดร. รำชันย์ บุญธิมำ 

และผศ.ดร.มำรุต พัฒผล มำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้. 

๑๒ มิ.ย.๖๐ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 

สุพรรณบุรี ได้จัดอบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และ

ปฏิบัติกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ ในภำวะฉุกเฉิน โดยมี        

ดร.เนติยำ แจ่มทิม อ.อุมำกร ใจยั่งยืน และอ.สินีพร 

ยืนยง เป็นวิทยำกร. 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุกิจกรรมตักบาตร และสวดมนต์นั่ งสมาธิประจ าเดือน"ชมรม

พระพุทธศำสนำ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมตักบำตร และสวดมนต์นั่งสมำธิประจ ำเดือน

มิถุนำยน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน มีคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำร่วม

กิจกรรมอย่ำงพร้อมเพรียง 

๒๐ มิถุนำยน ๖๐ กลุ่มยุทธศำสตร์และพัฒนำ

คุณภำพ จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำร

ควำมรู้ knowledge Management ได้รับเกียรติจำก

อำจำรย์สมใจ เนียมหอม หัวหน้ำงำนจัดกำรควำมรู้ 

คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล 

มำเป็นวิทยำกร วัตถุประสงค์เพ่ือให้อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ 

ได้มีควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้และสำมำรถน ำไปใช้



 

ขา่วสารประชาสมัพนัธ์ 

 วนัสถาปนาวิทยาลยั วนัจนัทร์ที่ 4 กนัยายน 2560  โดยวนัดงักลา่วมีพธีิท าบญุเพื่อความเป็นสริิมงคลแก่ผู้ ร่วมงาน จึงขอเรียนเชิญ

ศิษย์เกา่ร่วมกิจกรรม เพื่อความเป็นสริิมงคลแก่ตวัทา่น  

 ขอให้ศษิย์เก่าทกุทา่นเข้าไปเยีย่มชม  website ของชมรมศษิย์เก่า ได้ที่เว็บไซด์ของวิทยาลยั www.snc.ac.th ซึง่ในwebsite จะมี

ข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ศิษย์เกา่  นอกจากนัน้เรายงัมี webboard ของชมรม และ face book ชมรมศษิย์เก่าวิทยาลยั

พยาบาล สพุรรณบรีุ  ที่สามารถเข้าไปใช้บริการและสง่ขา่วสารถึงกนัได้นะคะ ชว่งนีอ้ากาศเปลีย่นแปลงบอ่ยขอให้ศิษย์เกา่ทกุทา่น

ดแูลตวัเองและอยา่ลมืดแูลคนรอบข้างที่ทา่นรักด้วยนะคะ พบกนัใหมฉ่บบัหน้าคะ่     

    

บก. สพุรรณิการ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 



 

 

 


