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รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเน่ือง) รุน 1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี

จํานวน  53  คน

เลขท่ี ชื่อ - สกุล สถานท่ีทํางาน

1 นางกนกวรรณ อาจหาญ สสอ.มหาราช  อ.มหาราช  จ.พระนครศรีอยุธยา

2 นางกรรณิการ เพ็งอุน รพ.บานไร  อ.บานไร  จ.อุทัยธานี

3 นางกฤษณา เอ่ียมยิ้ม รพ.วิเศษชัยชาญ  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อางทอง

4 นางทัตชญา หนูทอง รพ.สามชุก  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี

5 นางสาวกัลธิญา หนูทอง

6 นางกิ่งกาญจน เทียมทอง สอ.บานพุขมิ้น  ต.สุขสําราญ  อ.ตากฟา  จ.นครสวรรค

7 นางเกษร สีตะระโส รพ.สิงหบุรี  อ.เมือง  จ.สิงหบุรี

8 นางแคทรียา คณฑา รพ.บานไร  อ.บานไร  จ.อุทัยธานี

9 นางจงกล เพ็งสุข รพ.วิเศษชัยชาญ  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อางทอง

10 นางจารุวรรณ สินเจิมศิริ

11 นางสาวจิตติมา วิศุทธิธนภัทร รพ.ดานชาง  อ.ดานชาง  จ.สุพรรณบุรี

12 นางสาวชุติมา อินทรสกุล รพ.ชัยบาดาล  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี

13 นางสาวณัฐเนตรนางสาวณฐเนตร กองแกวกองแกว รพ ปาโมก  อ ปาโมก  จ อางทองรพ. มก  . มก  .อางทอง

14 นางสาวธนิสสรา ธนะสุข รพ.บางไทร  อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา

15 นางนภาพรรณ พันธุพุฒ สอ.ต.ตะลุง  .เมือง  จ.ลพบุรี

16 นางสาวนฤมล เอ่ียมปราณีต สอ.วัดคลองเจา  อ.ไทรนอย  จ.นนทบุรี

17 นางสาวนวรัตน จาตุพรธรรม รพ.ศรีประจันต  อ.ศรีประจันต  จ.สุพรรณบุรี

18 นายบุญชู ทองหลอ รพ.บานหมี่  อ.บานหมี่  จ.ลพบรุี

19 นางสาวบุญญารัตน ชาติทรัพยสิน รพ.อางทอง  อ.เมือง  จ.อางทอง

20 นางสาวบุบผา แจมอําพร รพ.สามโก  อ.สามโก  จ.อางทอง

21 นางสาวเบญญทิพย อยูคุม รพ.ไชโย  อ.ไชโย  จ.อางทอง

22 นางปวีณา กระแสรเด็น สสอ.เสนา  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา

23 นางพนิดา สุขประสงค สสอ.ลพบุรี  อ.เมือง  จ.ลพบุรี

24 นางพรอมพรรณ เรือนทอง สอต.เดิมบางนางบวช  อ.เดิมบางนางบบวช  จ.สุพรรณบุรี

25 นางสาวมารยาท คุมเกรง รพ.บางระจัน  อ.บางระจัน  จ.สิงหบุรี

26 นางสาวราตรี แปนแจง
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27 นางเรณู ใยบัวเอ่ียม รพ.เจาพระยายมราช  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี

28 นางสาววรรณวดี พูลพอกสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เขตพระนคร  กรุงเทพ

29 นางสาววรรณา อินโต รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17  อ.สองพ่ีนอง  จ.สุพรรณบุรี

30 นางสาววราภรณ ยอดเครือวัลย รพ.อางทอง  อ.เมือง  จ.อางทอง

31 นางวลัยพร จันทรสงวน ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ

32 นางวันดี คงสอาด รพ.ลพบุรี  อ.เมือง  จ.ลพบุรี

33 นางสาววันวิสา มังกรเพชร ศูนยมะเร็งลพบุรี  อ.เมือง  จ.ลพบุรี

34 นางวิเชียร ฉิมพลี รพ.ปาโมก  อ.ปาโมก  จ.อางทอง

35 นางวิมลิน คัมภิรานนท รพ.บางปะอิน  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา

36 นางสาวศศิวิมล อยูทอง รพ.ไทรนอย  อ.ไทรนอย  จ.นนทบุรี

37 นางสิริกลุ เพ็งแจมศรี รพ.ปาโมก  อ.ปาโมก  จ.อางทอง

38 นางสุจิตรา สอนดี รพ.บางบาล  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา

39 นางสุนทรี สุขมล สอต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.อยุธยา

40 นางสุพรรณี มันมะณี รพ.หนองหญาไซ  อ.หนองหญาไซ  จ.สุพรรณบุรี

41 นางชญานิษฐ แกวทรงเพชร รพ.เจาพระยายมราช  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี

42 นางสาวสุภาศรี ใจสงัด สสอ.องครักษ  อ.องครักษ  จ.นครนายก

43 นางสมนนางสุมน เหลาบัณฑิตพรเหลาบณฑตพร รพ บางระจัน  อ บางระจัน  จ สิงหบรีรพ.บางระจน  .บางระจน  .สงหบุ

44 นางสุมาลี เปรื่องการกิจ รพ.บางบาล  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา

45 นางสาวสุรัตน โกษะ รพ.บางไทร  อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา

46 นางสาวสุรียพร คลายทอง รพ.สามชุก  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี

47 นางสุวรรณา นูมหันต รพ.ดอนเจดีย  อ.ดอนเจดีย  จ.สุพรรณบุรี

48 นางอนุพร งามสินจํารัส สสอ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

49 นางสาวอมรรัตน พัฒนมาศ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17  อ.สองพ่ีนอง  จ.สุพรรณบุรี

50 นางอรัญญา ภูชัย สอต.ทางพระ  .โพธิ์ทอง  จ.อางทอง

51 นางอารีย สวางศรี รพ.เจาพระยายมราช  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี

52 นางอารียวรรณ แตงทอง รพ.คายบางระจัน  อ.คายบางระจัน  จ.สิงหบุรี

53 นางอุไร ทิพนัด รพ.ดอนพุด  อ.ดอนพุด  จ.สระบุรี
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