
464003014 อ จ ร 15110

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี

รายช่ือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเทียบเทาปริญญาตรี

(ตอเน่ือง 2 ป) ภาคพิเศษ รุนที่ 2  
รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล สถานท่ีปฏิบัติราชการ

464003001 นางกฤติยา ปานดํา รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17  อ.สองพี่นอง  จ.สุพรรณบุรี  72110

464003002 นางเกสสุดา นาคนิยม สอ.ต.ตะคา  อ.บางปลามา  จ.สุพรรณบุรี  72150

464003003 นางสาวจุฑาทิพย ปนวิเศษ รพ.อางทอง  อ.เมือง  จ.อางทอง  14000

464003004 นางสาวจุฑาทิพย เครือศรี สถาบันมะเร็งแหงชาติ  กทม.

464003006 นางสาวฉวีวงค ล้ําเลิศ รพ.บางระจัน  อ.บางระจัน  จ.สิงหบุรี  16130

464003007 นายเชาวฤทธิ์ ศรีศาสตร รพ.สิงหบุรี  อ.เมือง  จ.สิงหบุรี  16000

464003008 นางณัฐยา วัฒนาปญญาชน รร.นุมประสงควิทยา

464003009 นางสาวธารา ศรีทาจันทร รพ.หวยคต  อ.หวยคต  จ.อุทัยธานี  61770

464003010 นางสาวนงนุช ยะประสิทธิ์ รพ.ชัยบาดาล  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130

464003011 นางสาวนงลักษณ โนรี รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17  อ.สองพี่นอง  จ.สุพรรณบุรี  72110

464003012 นางนงลักษณ สังขงาม รพ.เดิมบางนางบวช  อ.เดิมบางฯ  จ.สุพรรณบุรี  72120

464003013 นางสาวนภาพร มากคง รพ.กระทุมแบน  อ.กระทุมแบน  จ.สมุทรสาคร  74110

464003014 นางสาวนาฏองนงคนางสาวนาฏองนงค ศิลาภักดีศลาภกด รพ บานหม่ี  อ บานหม่ี  จ ลพบรี  15110รพ.บานหม  .บานหม  .ลพบุ   

464003015 นางสาวนํ้าทิพย สูรโรคา รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17  อ.สองพี่นอง  จ.สุพรรณบุรี  72110

464003016 นางบุญสม ศรีสุขพงษศักด์ิ รพ.ปาโมก  อ.ปาโมก  จ.อางทอง  14130

464003017 นางเบญจมาศ ทรัพยสินพันธ

464003018 นางปราณี วงศพรพิพัฒน สอ.ต.วังลึก  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130

464003019 นางปรียาภรณ รุงเรืองวงศ รพ.บางปะหัน  อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา  13220

464003020 นางผาสุข อังคาร รพ.บางระจัน  อ.บางระจัน  จ.สิงหบุรี  16130

464003021 ร.ต.หญิงพนารัตน รุงสวาง รพ.สมเด็จพระปนเกลา  กทม.

464003022 นางพรรณทิภา ไตรยวงค รพ.ไชโย  อ.ไชโย  จ.อางทอง  14140

464003023 นางพุมมารินทร น่ิมทัศนศิริ สอ.ลําเหย  จ.นครปฐม

464003024 นางสาวเพิ่มเพ็ญจิต เพศประเสริฐ รพ.นครปฐม  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000

464003026 นางยุพา พัฒนาวานิชย สอต.กกแกวบูรพา  จ.ลพบุรี

464003027 นางสาวยุวดี ชัยราช สอ.ต.ชองสาริกา  จ.ลพบุรี

464003028 นางเยาวภา ศรีบุรินทร

464003029 นางสาวรติกร เลียวตระกูล



รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล สถานท่ีปฏิบัติราชการ

464003030 นางสาวรัชนี เรืองนิล สอ.ต.บานขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา  13150

464003031 นางรุงรัตน ทวีวงษ สอ.บานบุงเข  อ.ปากพลี   จ.นครนายก  26130

464003032 นางสาววนิดา สุภาสูรย รพ.โคกสําโรง  อ.โคกสําโรง  จ.ลพบุรี  15250

464003033 นางวันวิสาข ชุนหกรณ รพ.สิงหบุรี  อ.เมือง  จ.สิงหบุรี  16000

464003034 นางวาสนา สุมูลเวช สอ.บานโพธ์ิตะวันออก  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000

464003035 นางสาววิจิตราภรณ โฆสิตสุคต รพ.นครปฐม  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000

464003036 นางสาววิภาดา นภาเพ็ชร รพ.บางปะอิน  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา  13160

464003037 นางวิไลพร มัจฉา รพ.บางปลามา  อ.บางปลามา  จ.สุพรรณบุรี  72150

464003038 นางสาวสยุมพร กาญจโนบล รพ.เสนา  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13110

464003039 นางสําเภา ทิกาปูน รพ.กระทุมแบน  อ.กระทุมแบน  จ.สมุทรสาคร  74110

464003040 นางสาวสินีวรรณ สายหยุด สถาบันราชประชาสมาลัย  จ.สมุทรปราการ  10270

464003041 นางสิริพรรณ ไวกยี รพ.มหาราช  อ.มหาราช  จ.พระนครศรีอยุธยา  13150

464003042 นางสาวสุจิตรา ฝายขันธ รพ.นครปฐม  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000

464003043 นางสาวสุรียพร โตกระจาง รพ.สามโก  อ.สามโก  จ.อางทอง  14160

464003044 นางโสภา สุขุปชช รพ.มหาราช  อ.มหาราช  จ.พระนครศรีอยุธยา  13150

464003045 นางอารีย กลาหาญ

464003046 นางอุทัยวรรณ ทดแทน รพ.บางระจัน  อ.บางระจัน  จ.สิงหบุรี  16130

464003047 นางเอณาพร ฝอยทอง รพ.ไพศาลี  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค  60220
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