
474003008 อ  จ 12170

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเทียบเทาปริญญาตรี

(ตอเนื่อง 2 ป) ภาคพิเศษ รุนที่ 3  จํานวน…………………..คน

รหัสประจาํตั ชื่อ - สกุล ว สถานที่ปฏิบัติราชการ

474003001 นางกนกวรรณ วงศวราธิปกุล สถานีอนามัยตําบลบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม  73130

474003002 นางสาวกมลทิพย บุษบงค สถานีอนามัยสามงามทาโบสถ ต.สามงามทาโบสถ อ.หันคา จ.ชัยนาท  17160

474003003 นางกัญญารัช ยาวิลาศ โรงพยาบาลสวางอารมณ อ.สวางอารมณ  จ.อุทัยธานี 61150

474003004 นางสาวกัญญาวรรณ ระเบียบ โรงพยาบาลศรีธัญญา ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000

474003005 นางกัลยา คุมอักษร โรงพยาบาลศรีประจันต  อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 72140

474003006 นางสาวขวัญใจ ศรีวัฒนะ สถานีอนามัยตําบลบางยอ ต.บางยอ  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  10130

474003007 นางคนึงนิด หัศกรรจ สถานีอนามัยโคกกะเทียม ม.1 ต.โคกกระเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

474003008 นางจงจิตตนางจงจตต กองศักดิกองศกด์ สถานีอนามัยบึงกาสาม  อ หนองเสือ จ ปทมธานี  12170สถานอนามยบงกาสาม  .หนองเสอ .ปทุมธาน  

474003009 นางสาวจําลอง จันทะคา โรงพยาบาลคายบางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี  16150

474003010 นางชนกาน กัณฐโรจน สถานีอนามัยหนองปลิง ต.โคกกระเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี  15000

474003011 นางสาวชุติกาญจน แสงระยับ สถานีอนามัยตําบลมหาดไทย อ.เมือง จ.อางทอง 14000

474003012 นางสาวดลฤดี ทับทิม สอ.ปากคลองหมอมแชม ต.ไทรใหญ อ.ไทยนอย จ.นนทบุรี 11150

474003013 นางสาวดาวรุง กาฬษร โรงพยาบาลเจาพระยายมราช อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000

474003014 พ.จ.อ.ดํารงค           ยะปะตัง โรงพยาบาลคลองเปรม อ.เมือง จ.นนทบุรี

474003015 นางเตือนใจ โชคบัณฑิต สถานีอนามัยปากชอง ม.10 ต.เขาพระ อ.เมือง  จ.นครนายก  26000

474003016 นางเตือนใจ สุนิน สถานีอนามัยตําบลบางเลน อ.บางเลน  จ.นครปฐม  73130

474003017 นางสาวทวีรัตน ชางราย สถานีอนามัยมวงคอม ต.มวงคอม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

474003018 นางนฤมล โกทัน โรงพยาบาลบานหมี่ อ.บานหมี่  จ.ลพบุรี  15110

474003019 นางสาวบังอร กลั่นสกุล สถานีอนามัยตําบลสําเภาลม ต.สําเภาลม  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000



474003020 ร.ต.บุญสง จันทรแพง แผนกCCU กองอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

474003021 นางบุปผา ขันทะกาศ ตึกศัลยกรรม  โรงพยาบาลอินทรบุรี อ.อินทรบุรี  จ.สิงหบุรี 16110

474003022 นางบุศรา เชื้อสุพรรณ สถานีอนามัยบานหนองทราย ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี  72170

474003023 นางสาวปทมา สุดโต โรงพยาบาลเจาพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  72000

474003024 นางสาวพนารัตน จันทรจิระ สอ.ต.ดอนโพธิ์   จ.ลพบุรี

474003025 นางพยอม สิทธิบรมมา โรงพยาบาลศรีธัญญา ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000

474003026 นางสาวพรพนา อริยะเมตตา สถานีอนามัยหมู 8  ต.ทาอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120

474003027 นางสาวพรรษา ศรีสวาง รพ.ศรีประจันต อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 72140

474003028 นางสาวพัชนี มนุญศิลป โรงพยาบาลชลประทาน อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120

474003029 นางฟาสงบ แกวกันจร สถานีอนามัยตําบลดอนตูม อ.บางเลน  จ.นครปฐม  73130

474003030 นางรัชนี วัฒนาเมธี โรงพยาบาลชลประทาน อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120

474003031 นางรัชนีกร โพธิ์ศรี สถานีอนามัยตําบลคลองสวนพลู ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13000

474003032 นางสาวรัชนีวรรณ พานศรี โรงพยาบาลเจาพระยายมราช อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000

474003033 นางรัตนา ไชยมงคล หองผาตัด  โรงพยาบาลชลประทาน อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120

474003034 นางวรนุช ขวัญบุญ ประชาสัมพันธ  แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลกระทุมแบน อ.กระทุมแบน  จ. สมุทรสาคร  74110

474003035 นางวันดี ทิมดี สถานีอนามัยตําบลทาอิฐ  ม.10 ต.ทาอิฐ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

474003036 นางวัลลีย ชูนิ่ม สถานีอนามัยตําบลมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ. บางกรวย  จ. นนทบุรี  11130

474003037 นางวาสนา โพธิ์ศรีทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ต.โพธิ์เขียว  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  72000

474003038 นางวิชชุตา หงษเผือก สถานีอนามัยทางพระ อ.โพธิ์ทอง  จ.อางทอง  14120

474003039 นางวิรุฬหภัค ปกษิณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) ม.2 ต.ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

474003040 นางสาววีณา ดวงรัตนมาลี โรงพยาบาลราชบุรี ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000

474003041 นางศรีกัลยา โรจนจินดางาม โรงพยาบาลชลประทาน อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120

474003042 นางสาวศรีไพร นิลมงคล หองผาตัด  โรงพยาบาลอางทอง  อ.เมือง  จ.อางทอง  14000

474003043 นางศุภลักษณ พันธุมาดี โรงพยาบาลเจาพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  72000



474003044 พ.จ.อ.ศุภวัฒน บัวคํา สถานีอนามัยตําบลบางพลับ ม.3 ต.บางพลับ อ.สองพี่นอง  จ.สุพรรณบุรี  72110

474003046 นางสมหมาย เชียงเงิน สถานีอนามัยตําบลบานกุม อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110

474003047 นางสาวสายฝน ภาพยนตร แผนกผูปวยใน  โรงพยาบาลราชวิถี ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400

474003048 นางสิริลักษณ บุญเรืองฤทธิ์ โรงพยาบาลสามชุก อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี 72130

474003049 นางสาวสีนวล เอี๊ยมหุน หองคลอด  โรงพยาบาลกระทุมแบน อ.กระทุมแบน  จ. สมุทรสาคร  74110

474003050 นางสาวสุภาวดี จันตรี โรงพยาบาลไชโย อ.ไชโย จ.อางทอง 14140

474003051 พ.จ.อ.หญิงสุริชา หาญคําภา หอผูปวยกุมาร 9 โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

474003052 นางสุวิมล ยางสูง สถานีอนามัยตําบลบางภาษี ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม  73130

474003053 นางสาวเสาวลักษณ สวัสดี ตึกพิเศษ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000

474003054 นางแสงทอง เมืองศิริ โรงพยาบาลคายบางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี  16150

474003055 จ.อ.อดุลย วรชินา สถานีอนามัยบางโทรัต ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000

474003056 นางอมร เสมี สถานีอนามัยบานชวดบัว ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก  26000

474003057 พ.จ.ต.หญิงอมรรัตน ทวีตา โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

474003058 นางสาวอรษา มั่นเมือง โรงพยาบาลเสนา  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13110

474003059 นางอรุณี วิจิตรบุญชูวงศ โรงพยาบาลชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130

474003060 นายอัครพงศ ไมสัก สถานีอนามัยบานบางเกล็ด ม.1 ต.บางตะเคียน อ.สองพี่นอง  จ.สุพรรณบุรี  72110

474003061 นางอัฉรา รากทอง โรงพยาบาลชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  15130

474003062 นางอานุสรา รูปสูง สถานีอนามัยบานหนองกราง ม.4 ต.ทุงลูกนก อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
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