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รรณบุร ี

 
สารสัมพนัธศิษยเกา    
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพ

BOROMARAJONANI  COLLEGE OF NURSING   SUPHANBURI 
…………………………………………………………………………. 
   ปท่ี 1  ฉบับท่ี  2    เดือน มิถุนายน 2552         
 สวัสดีคะพบกบัสารสัมพันธศิษยเกากันอีกคร้ัง    หลังจากไดรับสารสัมพันธฉบับปฐมฤกษ 
ไปเม่ือปท่ีแลว         สารสัมพันธนี้จะเปนส่ือกลางเพื่อใหศิษยเกาทุกรุนไดเช่ือมความผูกพันและรอยใจเปน  
หนึ่งเดยีวกัน  ซ่ึงสารสัมพันธนี้จะออกปละ 2 คร้ัง โดยเร่ิมต้ังแตเดือน  มิถุนายน และเดือน ธันวาคม  2552  คะ   
 ขอแจงการเล่ือนงานคืนสูเหยาชาวสุพรรณกิารเปนวนัท่ี 5 -6 พฤศจิกายน 2552 นี้นะคะโดยทาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จะจดัประชุมวิชาการในชวงเชาผูเขารวมประชุมไดหนวย
การศึกษาตอเนื่อง (CNEU) และในตอนกลางคืนจะมีงานคืนสูเหยาชาวสุพรรณิการเพื่อเช่ือมความสัมพันธอัน
ดีระหวางสถาบันและศิษยเกาเพื่อสงเสริมความรัก        ความผูกพันท่ีดีตอกัน ถาศิษยเกาตองการจะใหทาง
วิทยาลัยฯจัดประชุมวิชาการในเร่ืองใด  สามารถเขาไปแสดงความคิดเห็นไดท่ี www. snc.ac.th และในโอกาส
นี้ทางวิทยาลัย ฯ ตองการสอบถามขอมูลเบ้ืองตนในการเขารวมประชุมวิชาการ  งานเล้ียงคืนสูเหยาชาว
สุพรรณิการ ถาศิษยเกาทานใดไดรับรางวัลตาง ๆ  สามารถเสนอช่ือและหนังสือรับรองเพ่ือขอรับรางวัลเชิดชู
ศิษยเกาดีเดนท่ีจะมอบในงานคืนสูเหยา ฯ โดยเขาไปแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความจํานงไดท่ี www. 
snc.ac.th หรือ สงกลับมาท่ีวิทยาลัยฯ ไดเชนกันคะ     

วิทยาลัย ฯ ไดจัดงานปจฉิมนิเทศ และพิธีสําเร็จการศึกษาใหแกบัณฑิตใหมทุกทาน คือ นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุนท่ี 11    จํานวน  78 คน  ซ่ึงเพิ่งจบการศึกษาไปเม่ือเดือน มีนาคม 2552  ซ่ึงภายใน
งานวันนั้นชวงเชาจะประกอบพิธีทางศาสนา มอบเกียรติบัตรใหแกบัณฑิตใหม และรวมกันถายรูปกับคณะ
คณาจารยทุกทาน ยังความปลาบปล้ืมใหแกบัณฑิตและผูปกครองท่ีมารวมงานเปนอยางมาก  ชวงเย็นจะเปน
งานเล้ียงฉลองสําเร็จการศึกษา ซ่ึงภายในงานวนันั้นทุกคนรูสึกยินด ี ดีใจ มีความสุข ซ่ึงเปนบรรยากาศท่ี
อบอุน และประทับใจมากคะ  

ศิษยเกาของวทิยาลัยฯท่ีมีความประสงคจะสมัครเปนสมาชิกชมรมเพื่อจะไดเช่ือมความสัมพันธท่ีดี
ตอกันรวมถึงไดรับสิทธิประโยชนอีกมากมาย   คนหาขอมูลสิทธิประโยชนและการสมัครเปนสมาชิกชมรม
ไดท่ีเว็บไซดของวิทยาลัย ฯ www. snc.ac.th ศิษยเกาทานใดมีความประสงคจะลงบทความ   แจงขาวคราว
เกี่ยวกับศิษยเกา, เปล่ียนช่ือสกุล , เปล่ียนท่ีอยูหรือมีขอเสนอแนะตาง ๆ  แจงมาไดท่ี    
suphannika_snc@hotmail.com    ขอใหทุกคนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพใจท่ีเขมแข็งแลวพบกนั
ใหมฉบับหนานะคะ 

 
         บก. สุพรรณกิาร  
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี    

แบบเสนอชื่อผูขอรับรางวัลเชิดชูศิษยเกาดีเดน  ประจําปการศึกษา 2551   มอบในงานคืนสูเหยาชาวสุพรรณิการ   
…………………………………………………………. 

1. ชื่อ..........................................ชื่อสกุล.................................วัน เดือน ป เกิด....................................อายุ.................ป 
2. บัตรสมาชิกสภาการพยาบาลเลขท่ี......................................วันท่ีออกบัตร.......................วันหมดอายุ...................... 
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ประเภท.............................................................................ชั้น.....................................                         
4. เลขท่ีใบอนุญาต..............................................................วันท่ีออกให.............................วันท่ีหมดอายุ....................... 
5. ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี........................................................................................................... โทรศัพท........................ 
6.    การศึกษาและสถาบันท่ีสําเร็จ 

 6.1   ประกาศนียบัตร........................................................................จาก.......................................... พ.ศ. ................ 
 6.2   ปริญญาตรี................................................................................จาก........................................... พ.ศ. ................ 
 6.3   ปริญญาโท.................................................................................จาก.......................................... พ.ศ. ................. 
 6.4   ปริญญาเอก...............................................................................จาก...........................................พ.ศ. ................. 
  6.5  การอบรมเฉพาะทาง.................................................................เวลา.........เดือน จาก.................................พ.ศ. ............. 
7. รางวัล / ประกาศเกียรติคุณท่ีทานเคยไดรับ ( พ.ศ. 2549 – 2552 )    ดานวิชาการ    ดานวชิาชพี    ดานคุณธรรม     

 ดานอ่ืนๆ คือ................................................................................ระดับ  หนวยงาน   ชาต ิ   นานาชาต ิ
     วัน/เดือน/ป ท่ีไดรับรางวัล......................................................................................................................................... 
8. ปจจุบันปฏิบตัิงานในตําแหนง .........................................................สถานท่ีปฏิบตังิาน……………………………... 
9. ผลงานดีเดนท่ีเสนอใหพิจารณา (โปรดระบรุายละเอียดแนบสงมาดวย) 

9.1    ชื่อโครงการ/การวิจัย/ลักษณะงาน/ผลงาน/นวัตกรรมตางๆท่ีไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตร 
9.2    ระยะเวลาการปฏิบัตงิานในโครงการ    , สรุปผลการดาํเนินงาน  ,  ประโยชนท่ีไดรับ 

10 เอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้เพือ่การพิจารณา 1 ชุด 
10.1สําเนาทะเบียนบาน   , สําเนาบัตรประชาชน,   สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ – นามสกุล (ถามี) 
10.2สําเนาบัตรสมาชิกสมาคมพยาบาล 
10.3สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกสภาการพยาบาล 
10.4สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพีฯ 
10.5หลักฐานการประเมินผลงาน / โครงการ / ลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ,เอกสารรายละเอียดผลงานท่ีเสนอ 
10.6อ่ืน ๆ (ถามี) 

     ลงชื่อ..................................................เจาของประวัติและผลงาน 
            (                                                  ) 
    ตําแหนง............................................... 
                                                      วันท่ี........../……………………../……….. 
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หนังสือรับรอง และความเห็นของผูเสนอ 

 
 ขาพเจาช่ือ.....................................ช่ือสกุล......................................ตําแหนง..........................................
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวของ............................................................เปนความจริงทุกประการ เห็นควรเสนอ
ช่ือ เพื่อพิจารณาขอรับรางวลัพยาบาลดีเดนดวยเหตุผล (เหตุผลท่ีเห็นวาสมควร ไดรับการพิจารณาเปน
พยาบาลดีเดน) 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
      ลงช่ือ............................................ผูรับรอง 
             (                                             ) 
      ตําแหนง..................................................... 
      วันท่ี........................................................... 
 
หมายเหตุ 

1. การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมขอใหพิมพใหชัดเจน 
2. ผูใหคํารับรองคือ 

2.1 ผูบังคับบัญชาสูงสุดในสายงานต้ังแตระดับผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา 
2.2 ประธานชมรม ศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี หรือ ประธานชมรมตาง ๆ 

ของพยาบาล 
2.3 สมาชิกศิษยเกาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จํานวน 10 คน (โดยใหระบุ

เลขท่ีสมาชิกฯ ผูใหคํารับรองทุกคนดวย) 
3. ผลงานท่ีนําเสนอตองเปนผลงานท่ีเสร็จแลว ถาเปนผลงานท่ีไดรับการตีพิมพใหสําเนาเร่ืองท่ี

ตีพิมพ ถาเปนงานวิจยั ขอใหเปนวิจยัฉบับสมบูรณ หรือ ใหสําเนาฉบับจริง 
4. ถาเปนผลงานท่ีทํารวมขอใหมีใบรับรองผลงานแนบมาดวย 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   สุพรรณบุร ี
จะจัดงานประชุมวิชาการประจําปและงานคืนสูเหยาชาวสุพรรณิการ ในวันท่ี 5 – 6 พฤศจิกายน 2552         
เพ่ือเปนการสอบถามความตองการในการจัดประชุมวิชาการและงานคืนสูเหยา ฯ  
ทานตองการใหทางวิทยาลัยฯ จัดประชุมวิชาการในเรื่อง
.....................................................................…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
ความตองการเขารวมงาน  
 ประชุมวิชาการประจําป   งานคืนสูเหยาฯ  เขารวมท้ังประชุมวิชาการและงานคืนสูเหยา ฯ  

กรุณาสงความคิดเห็นของทานกลับมาที่ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สพุรรณบุรี หรือเขาไปแสดงความ
คิดเห็นไดที่  www. snc.ac.th 

   
 
 
 
 

สารสัมพันธศิษยเกา 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุร ี
118  หมู 1 ตําบลสนามชัย    อําเภอเมอืง    จังหวัดสุพรรณบุร ี  72000   
โทร.  035 – 535255      โทรสาร 035-535251 

 


