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สารสัมพันธ์ศิษย์เก่า    
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
BOROMARAJONANI  COLLEGE OF NURSING   SUPHANBURI 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ปีที่ 4  ฉบับที่  2   เดือน ธันวาคม 2555     
 

   

 สวัสดีคะพบกับสารสัมพันธ์ศิษย์เก่ากันอีกครั้ง  ใกล้สิ้นปี 2555 แล้วนะคะ มีพ่ีๆศิษย์เก่าได้ท ากิจกรรม
ส่งท้ายปีนี้อย่างไรกันบ้าง ส่งมาทักทายกันได้นะคะทาง facebook ศิษย์เก่า หรือเข้ามา share and learn กัน
ได้นะคะ ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีและศิษย์เก่ามีการท ากิจกรรมร่วมกันหลายกิจกรรม  ไม่
ว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู การเข้าร่วมวางพานพุ่มในวันพยาบาลและท าบุญวันสถาปนา
วิทยาลัย ซึ่งก็มีพ่ีน้องชาววพบ.สุพรรณฯ จากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีมาร่วมงานกัน 
 

ทางคณะกรรมการฯศิษย์เก่าได้ก าหนดการจัดงานคืนสู่เหย้าในเดือนมีนาคม เพ่ือเป็นการร่วมแสดง
ความยินดีกับน้องบัณฑิตใหม่ ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มมีการประชาสัมพันธ์ไปแต่เรื่องวันก าหนดจัดงานจะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้ง 

ภาพกิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณิการ์ 

 นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วพบ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย  
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒ ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
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 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการประกวดบทความเพ่ือการ 
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว โดยนางสาวรุจิรัฏฐ์ ทิพย์นางรอง ได้รับรางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับ 1และ นายแสนภูมิ พงษ์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 

 
 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของน้องๆ 
 

 
 
 



 3 

 
 
ก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่ 2556 ขอมอบบทความดีดีเล่าสู่กันฟังคะ 
 

เรื่องของ "ความเมตตา"  
เมตตา ...ได้แก่  
- ความเป็นมิตร  

- ความรักท่ีไม่ประกอบด้วยกาม  
- ความหวังดี ปรารถนาดี  

- ความเอ้ือเฟ้ือ สงเคราะห์ อนุเคราะห์  
- ความเย็น  

อานิสงค์ของเมตตา ..  
- หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย  

- เป็นที่รักมนุษย์และเทวดา  
- ผิวพรรณผ่องใส่  
- จิตเป็นสมาธิเร็ว 

 
"เมตตา" แท้นั้น ไม่มีขอบเขต สามารถแผ่ไปได้ทั่วทั้งจักวาล  

ดังพุทธภาษิตว่า "โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา" เมตตาธรรมค้ าจุนโลก  
เมื่อมีเมตตา .. กรุณา คือความสงสารก็ตามมา  

เพราะ "เมตตาเป็นเหตุ กรุณาเป็นผล"..  
"เมตตาและกรุณา" นี่เอง น ามาซึ่ง "การให้อภัยให้อโหสิกรรม"  
ซึ่งเป็นการ การฝึกจิตพัฒนาจิต เป็นการยกระดับจิตของตนเอง  

ให้ดีขึ้น สูงขึ้น มีค่าขึ้น .. 
……………………… 
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“ในการด ารงชีวิตนั้นการให้ทานที่สูงที่สุดคือการให้อภัยทาน  
วิธีการก็คือ ไม่รับประทานเลือดเนื้อของสัตว์ซ่ึงสูงกว่าการให้ทานอื่นๆ  

ในชีวิตประจ าวันเรานั้นสามารถท าได้โดยอาจจะเลือกรับประทานแค่ผักในอาหารที่มี  
เนื้อสัตว์ปน ยกตัวอย่างเช่น คะน้าหมูกรอบ  

ก็เลือกรับประทานเฉพาะคะน้านี้แหละคือการให้ทานที่สูงที่สุด  
และการไถ่ชีวิตสัตว์ก็เป็นการให้อภัยทานอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับ  
อาจจะซื้อกุ้งหอยปูปลามา วันละ 10-15 บาททุกวันมาปล่อย  

ตอนนี้จะบอกว่าได้ซื้อหอยแครงมา วันละ 15 บาท ได้ประมาณ  
เกือบ 20 ตัว ซึ่งซื้อและก็น ามาปล่อยทุกวัน นี้แหละคือการให้ทานที่เป็นอภัยทาน  

ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติบารมีตรงนี้ 
ส่วนการให้ธรรมะเป็นทานนั้น เป็นการให้ทีช่นะการให้ทั้งปวง  

ซึ่งทุกท่านสามารถน าธรรมะดีๆมาเล่าสู่กันได้  
ขออนุโมทนาคะ” 

********* 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้ศิษย์เก่าทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชม  website ของชมรมศิษย์เก่า ได้ที่เว็บไซด์ของ

วิทยาลัย www.snc.ac.th ซึ่งในwebsite จะมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  นอกจากนั้นเรายังมี 
webboard ของชมรม และ face book ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล สุพรรณบุรี  ที่สามารถเข้าไปใช้
บริการและส่งข่าวสารถึงกันได้นะคะ  

สุดท้ายท้ายสุด สารสัมพันธ์ฉบับนี้จะมีใบสมัครชมรมศิษย์เก่าตลอดชีพ และตัวอย่างบัตรสมาชิกศิษย์
เก่าท่านใดสนใจจะสมัครส่งใบสมัคร หรือจะเข้าไปดาวโหลดใบสมัครได้ที่ website ของชมรม 

ช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยขอให้ศิษย์เก่าทุกท่านดูแลตัวเองและอย่าลืมดูแลคนรอบข้างที่
ท่านรักด้วยนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ     

    
 บก. สุพรรณิการ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.snc.ac.th/


 5 

 
 

 
 

 
1. ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)......................................................................................................................................... 
2. วัน  เดือน  ปีเกิด .............................................................................................................อาย.ุ.................................ปี 
3. บัตรสมาชิกสภาการพยาบาลเลขที่...............................วันที่ออกบัตร..........................วันหมดอายุ......................... 
4.   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ ประเภท.......................................................................................ชั้น...........................     
        เลขที่ใบอนุญาต..............................................................วันที่ออกบัตร..........................วันหมดอาย.ุ..................... 
5.    ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………  
       …………………………………………………………………………………........................................................ 
       โทรศัพท์..............................................  E Mail…………………………………………………………………….. 
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. ................. 
 7. รางวัล / ประกาศเกียรติคุณที่ท่านเคยได้รับ    ด้านวิชาการ    ด้านวิชาชีพ    ด้านคุณธรรม   ด้านอ่ืนๆ 
     คือ................................................................................ระดับ  หน่วยงาน   ชาติ    นานาชาติ 
     วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับรางวัล......................................................................................................................................... 
8.  ปัจจุบันปฏิบัติงานในต าแหน่ง .........................................................สถานที่ปฏิบัติงาน……………………………... 
9. จบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี  หลักสูตร....................................................................... 
    รุ่นที.่........................   ปี พ.ศ. ........................... 
 

ลงช่ือ…………………………………….ผู้สมัคร 
      (............................................................) 
         ............../............................/..............    
 

อัตราค่าสมาชิกตลอดชีพ เป็นเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  

□ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย   สาขาสุพรรณบุรี   
     ชื่อบัญชี “ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี”    เลขที่  710-0-23015-2 
     หมายเหตุ กรุณาส่ง Fax ใบสมัคร และส าเนาการโอนเงินที่ระบุชื่อ-สกุล  ผู้ที่โอน มาทีง่านศิษย์สัมพันธ์ 
      เบอร์ Fax 035-535251 

 

แบบฟอร์มขอสมัครเข้าชมรมศิษย์เก่า  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี 
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บัตรสมาชิกชมรมศิษย์เก่า 

ด้านหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
บัตรสมาชิกชมรมศิษย์เก่า 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
 

ชื่อ – สกุล ......................................................................... 
หลักสูตร ................................................................ รุ่นท่ี............... 

 
.................................................................. 

นางสาวรวิญญา  เอี่ยมน้อย 
ประธานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

 

 
เลขที่สมาชิก ........................................ 
วันออกบัตร ........../.........................../.................... 
ออกโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 

เลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ต าบลสนามชยั 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
โทรศัพท์ 035-535250-5 , โทรสาร 035-535251 
www.SNC. ac .th 

 


