
 

 

สารสัมพันธ์ศิษย์เก่า    
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

BOROMARAJONANI  COLLEGE OF NURSING   SUPHANBURI 

…………………………………………………………………………. 

   ปีท่ี 2  ฉบับที่  2    เดือน ธันวาคม  2553         
 สวัสดีคะ พี่น้องชาวสุพรรณิการ์ทุกท่าน   พบกนัอีกครั้งตามี่เรานัดหมายกนัทุกปีเราจะเจอกนัที ่
สารสัมพันธ์ปีละ 2 ครั้ง  คือ เดือน มิถุนายน และธันวาคม  ของทุกป ี
 เนื่องจากคณะกรรมการศิษย์เก่าชุดเดิมได้หมดวาระการบรหิารชมรมศิษย์เก่า ฯ ไปเมื่อต้นป ี และทาง
งานศิษย์สัมพันธ์ไดข้อให้ศษิย์เก่าทุกท่านได้เลือกประธานชมรมศิษย์เก่าคนใหม่ ได้ทาง websiteศิษย์เก่าและ 
ทางสารสัมพันธ์นั้น ขณะนี้ชมรมศิษย์เก่า ฯ ก็ได้ ประธานชมรมคนใหม่ คือ นางสาว ละออง เอ่ียมน้อย 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช ซ่ึงเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
รุ่นที่ 2 อีกทั้งยังมีคณะกรรมการด าเนินงานชดุใหม่ซ่ึงมีวาระในการบริหารงานของชมรมเป็นระยะเวลา 4 ปี  
พี่น้องสุพรรณิการ์สามารถเข้าไปดูรายช่ือคณะกรรมการศษิย์เก่าได้ที่ website ศิษย์เก่า  
            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
สุพรรณบุรี  จะจัดประชุมวิชาการประจ าปี 2554  เรื่อง การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล         
ในวนัที่ 24 – 25 กุมภาพนัธ์ 2554 ผู้เข้าร่วมประชุมได้หนว่ยการศกึษาต่อเนื่อง (CNEU) และในตอนกลางคนื
วันที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2554  จะมีงานคนืสู่เหย้าชาวสุพรรณกิาร์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและ
ศิษย์เก่า  ส่งเสริมความรกัความผกูพันที่ดตี่อกัน    ขอให้พีน่้องชาวสุพรรณกิาร์มาร าลึกวันเวลาเก่าๆที่ด ี    ที่มี
ค่าด้วยกันนะคะ  เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่      www.snc.ac.th            และในงานเล้ียงคืนสู่เหย้าชาว
สุพรรณิการ์     ถ้าศิษย์เก่าท่านใดได้รับรางวัลต่าง ๆ   สามารถเสนอชื่อและหนังสือรับรองเพื่อขอรับรางวัล
เชิดชูศิษย์เก่าดีเด่นทีจ่ะมอบในงานคนืสู่เหย้า ฯ โดยกรอกแบบฟอร์มและ ส่งกลับมาท่ีงานศิษย์สัมพันธ์   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  
 ขอส่งก าลังใจให้กับพ่ีน้องชาวไทยทกุคนที่ประสบปัญหาอุทกภัย  บางแห่งน้ าก็ลดแล้ว      บางแห่งก็
ยังวิกฤตอยู่     แต่ถึงยังไงคนไทยเราก็ไม่เคยทิ้งกนั  อย่างไรก็ตามก็ขอให้ปัญหานีค้ล่ีคลายโดยเรว็ ช่วงนี้
อากาศเปล่ียนแปลงบ่อยขอให้พี่น้องชาวสุพรรณิการร์ักษาสุขภาพกายให้เข็มแข็ง และที่ส าคัญนอกจาก
สุขภาพกายแล้วขอให้ดูแลและเพิ่มพลังสุขภาพใจให้แข็งแกร่งกนัดว้ยนะคะ 

ช่วงท้ายข่าวประชาสัมพันธ์ นอกจาก จะมี website ของชมรมศิษย์เก่าแล้ว เรายังมี webboard ของ
ชมรม และ facebook ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล สุพรรณบุรี ขอให้พี่น้องทุกคนเข้าไปใช้บรกิารและส่ง
ข่าวสารถึงกันได้นะคะ สุดท้ายขอให้พี่น้องชาวสุพรรณิการ์มาฟื้นฟูความรูใ้นการเข้ารว่มประชุมวิชาการ
ประจ าปี 2554 และร่วมงานคนืสู่เหย้าชาวสุพรรณกิารค์รั้งที่ 2 พบกันวันงานคนืสู่เหย้าชาวสุพรรณกิาร์มาร่วม
ร าลึกถึงวันเวลาท่ีมีความรกัความอบอุ่นอีกครั้งนะคะ   

         บก. สุพรรณกิาร์  

http://www.snc.ac.th/
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แบบเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลเชิดชูศิษย์เก่าดเีดน่  ประจ าปีการศึกษา 2554   มอบในงานคืนสูเ่หย้าชาวสุพรรณิการ์   
…………………………………………………………. 

1. ช่ือ..........................................ช่ือสกุล.................................วัน เดอืน ปี เกดิ....................................อายุ.................ป ี
2. บัตรสมาชิกสภาการพยาบาลเลขที่......................................วันที่ออกบตัร.......................วันหมดอายุ...................... 
3. ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพฯ ประเภท.............................................................................ช้ัน.....................................                         
4. เลขทีใ่บอนญุาต..............................................................วันที่ออกให้.............................วนัที่หมดอายุ....................... 
5. ที่อยู่ปัจจุบนับ้านเลขที่........................................................................................................... โทรศัพท์........................ 
6.    การศึกษาและสถาบันที่ส าเร็จ 

 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 / ประกาศเกียรติคุณที่ท่านเคยได้รับ ( พ.ศ. 2549 – 2553 )    ด้านวิชาการ    ด้านวิชาชีพ    ด้านคุณธรรม     
 ด้านอื่นๆ คือ................................................................................ระดับ  หน่วยงาน   ชาติ    นานาชาต ิ
     วัน/เดอืน/ปี ที่ได้รับรางวัล......................................................................................................................................... 
8. ปัจจุบันปฏบิัติงานในต าแหน่ง .........................................................สถานที่ปฏิบัตงิาน……………………………... 
9. ผลงานดเีดน่ที่เสนอให้พิจารณา (โปรดระบุรายละเอียดแนบส่งมาด้วย) 

    ชื่อโครงการ/การวิจัย/ลักษณะงาน/ผลงาน/นวัตกรรมต่างๆที่ได้รับรางวลัหรือเกียรตบิัตร 
    ระยะเวลาการปฏบิัติงานในโครงการ    , สรุปผลการด าเนนิงาน  ,  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

10 เอกสารทีแ่นบมาพร้อมนีเ้พื่อการพิจารณา 1 ชุด 
10.1ส าเนาทะเบียนบ้าน   , ส าเนาบัตรประชาชน,   ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกลุ (ถ้าม)ี 
10.2ส าเนาบตัรสมาชิกสมาคมพยาบาล  , ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาการพยาบาล 
10.3ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 
10.4หลักฐานการประเมนิผลงาน / โครงการ / ลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ,เอกสารรายละเอียดผลงานทีเ่สนอ 
10.6อื่น ๆ (ถ้าม)ี 

     ลงชื่อ..................................................เจ้าของประวัติและผลงาน 
            (                                                  ) 
    ต าแหน่ง............................................... 
                                                      วันที่........../……………………../……….. 
 



 

 

 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี จัดประชุมวิชาการประจ าปี 2554  “การสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล” วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2554 และ
ร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวสุพรรณิการ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554   ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี    ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www. snc.ac.th 
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