วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ข้อมูลแหล่งงานต้นสังกัดของนักศึกษา
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

นางสาวกชกร บุตรวงษ์
นางสาวกนกวรรณ กีรติโชติกุลพร
นางสาวกนกวรรณ รัตนวิจิตร
นางสาวกนกวรรณ หาญสกุลสิทธิผล
นางสาวกรรณิกา บุญระมี
นางสาวกฤติยาภรณ์ วรรณวิจิตร
นางสาวกฤษดาพรรณ แซ่ตั๊น
นางสาวกัลยรัตน์ บุญทอง
นางสาวกัลยาณี บามา
นางสาวกานต์ธิดา อินจรัญ
นางสาวกานต์พิชชา จันโท
นางสาวกานต์พิชชา บัวแก้ว
นางสาวกิตติยา สอนศิลป์
นางสาวเกศินี จันทร์มี
นางสาวขนิษฐา คาเงิน
นางสาวขวัญเเก้ว ตรึกหากิจ
นางสาวขวัญจิรา บุญมา
นางสาวครองขัวญ พันธุฉ์ ลาด
นางสาวจันจิรา ขจรงาม
นางสาวจามจุรี คล้ายเกตุ
นางสาวจารวี ต้นพุฒ
นางสาวจิณณพัต อิฐชู
นางสาวจิตตินันท์ สินธุ
นางสาวจิราพร สีดา
นางสาวจิราภรณ์ ทองโต
นางสาวจีรวรรณ เดชกุลรัมย์
นางสาวจุฑารัตน์ แสงสุวรรณ
นางสาวเจนจิรา กิ่งเมือง
นางสาวชนรดี พันธ์คา
นางสาวชนาภา แสนเลิศ
นางสาวชมพู เอี่ยมแสง
นางสาวชมพูนุท คงนิสัย
นางสาวชลธิดา ปักษี

โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลพนมสารคาม
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลบ้านบึง
โรงพยาบาลแปลงยาว
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
โรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลบ้านบึง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลพนัสนิคม
โรงพยาบาลพานทอง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางน้าเปรี้ยว
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
โรงพยาบาลพนัสนิคม
โรงพยาบาลบ้านฉาง
โรงพยาบาลบางละมุง

34
35
36
37
38
39
40
41
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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63
64
65
66
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70

นางสาวชลลดา เสนาะน้อย
นางสาวช่อผกา ไชยสืบ
นายชัยรัตน์ ขาวทวี
นางสาวชุติกาญจน์ วารีทวีโชค
นางสาวโชติกา กุหลาบ
นางสาวโชติกา ประยูรญาติ
นางสาวญานิศา พวงพี่
นางสาวฐานิดา สง่างาม
นางสาวณัฐกฤตา ฉายวิมล
นางสาวณัฐกุล อนันต์ศุภมงคล
นางสาวณัฐธิดา เจริญวัย
นางสาวดลญา ม่วงทองเกตุ
นางสาวดลนภา เปล่งเสียง
นางสาวทิฆมั พร แสงสว่าง
นางสาวทิวาพร เนตรพิภพ
นางสาวธนพร ลาเกิด
นางสาวธนัญญา กุศลคุ้ม
นางสาวธัญชนก ธนาธงสิทธิ์
นางสาวธัญวรัตม์ สุ่มประดิษฐ
นางสาวธารารัตน์ วงศ์แวว
นางสาวธิติยา นาคหนู
นายธีรนล อัครโยธินกุล
นายนพัตธร พุทธจักร
นางสาวนภสร ประเสริฐธรรม
นางสาวนภัสสร ยิ้มถนอม
นางสาวนลิน ภิญโญ
นางสาวนลินนิภา เรียงเสนาะ
นายนัฐพล ศิลาเจริญ
นางสาวนัทธ์ชนัน เพลาไทยสงค์
นางสาวนันทกา สกุลานนท์
นางสาวนันทนา กาญจนเดชะ
นางสาวนัยน์กานต์ สงวนพันธ์
นางสาวนาเดีย โต๊ะมา
นางสาวนาตนภา คงทน
นางสาวน้าฝน เริงแสวง
นางสาวนีรนุช แซ่ซิม
นางสาวนุชวรา วรรณกี้

โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลพานทอง
โรงพยาบาลวัดญาณฯ
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
โรงพยาบาลพนัสนิคม
โรงพยาบาลพนมสารคาม
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลบ้านบึง
โรงพยาบาลบางน้าเปรี้ยว
โรงพยาบาลแปลงยาว
โรงพยาบาลบางปะกง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลบางปะกง
โรงพยาบาลวัดญาณฯ
โรงพยาบาลปลวกแดง
โรงพยาบาลบ้านบึง
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลบ้านบึง
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลบางปะกง
โรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลบ้านบึง
โรงพยาบาลระยอง

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

นางสาวบัวชมภู กลิ่นสุวรรณ
นางสาวบุณฑวิกา บัวชุม
นางสาวประภาศิริ จันทร์เจ๊ก
นางสาวปรียานุช สะอาด
นางสาวปวันรัตน์ จินดาเสวก
นางสาวปาณิศา คาเสนาะ
นางสาวปาณิศา เฉลิมพงษ์
นางสาวปาริฉัตร ประดิษฐาน
นางสาวปุณยาพร ตากมัจฉา
นางสาวเปรมฤทัย กุ้งทอง
นางสาวพนัชกร จ้อยชดช้อย
นางสาวพนิตนันท์ นวลจันทร์
นางสาวพัชรพร เพ็ชรโรทัย
นางสาวพัชรวลัย ลอยนอก
นางสาวพัชริดา เจริญฤทธิ์
นางสาวพิชญานิน กอเซ็ม
นางสาวพิทยาภรณ์ สีดา
นางสาวพิยะดา พินิจ
นางสาวพิรดา มีรัตนะ
นางสาวพิศุทธิ์ ใจสอาด
นางสาวพิสชา อยู่เย็น
นางสาวพีรยา แสนสบาย
นางสาวภัทรภา สมใจ
นางสาวมนทิรา ตู้บรรเทิง
นางสาวมารีย์ แซ่จาง
นางสาวรัชพร กล่อมเกลี้ยง
นางสาวรัตนาภรณ์ สมหวัง
นางสาวรัตนาภรณ์ สุริยวงษ์
นางสาวลักขณา วงศ์ชัยยะ
นางสาววรรณพร หน่อคาหล้า
นางสาววรัญญา วรจิตร
นางสาววริศรา จินดามรกต
นางสาววริสรา สว่าง
นางสาววาณิตา พุฒเจริญ
นางสาววิกานต์ดา รัตนพันธ์
นางสาววิภาวี วิวัฒน์
นางสาววิมลศิริ สร้อยจิตร

โรงพยาบาลเขาชะเมา
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลสนามชัยเขต
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
โรงพยาบาลพนัสนิคม
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลพานทอง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
โรงพยาบาลบ้านบึง
โรงพยาบาลพนัสนิคม
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลพนมสารคาม
โรงพยาบาลเกาะสีชัง
โรงพยาบาลบ้านค่าย
โรงพยาบาลบ้านบึง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลบ้านบึง
โรงพยาบาลบ้านบึง
โรงพยาบาลพานทอง
โรงพยาบาลบ้านค่าย
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลบ้านบึง

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

นางสาววิลาวัลย์ ชุมแสงพันธ์
นางสาววิลาวัลย์ แสงสว่าง
นางสาวศรัญยา บารอเฮม
นางสาวศศิวิมล เจริญวงษ์
นางสาวศิรภัสสร ศรีสุข
นางสาวสภัทร์พร มยุรา
นางสาวสโรชา เอกอัจฉริยกุล
นางสาวสาธิตา พันธ์พิจิตร
นางสาวสายสวรรค์ ชลกิจ
นางสาวสิราวรรณ ถึงสุข
นางสาวสิรินทรา แก้วประสิทธิ์
นางสาวสิริรัตน์ บุญผลงาม
นางสาวสุจิตรา พวงแก้ว
นางสาวสุทธิดา สกุณาทวงษ์
นางสาวสุทธิดา สังข์เจริญ
นางสาวสุธาศิณี นิ่มน้อย
นางสาวสุธินี ตันติวิชชาภรณ์
นางสาวสุนันทา ยินดี

โรงพยาบาลวังจันทร์
โรงพยาบาลพานทอง
โรงพยาบาลพานทอง
โรงพยาบาลบ้านบึง
โรงพยาบาลระยอง
โรงพยาบาลพานทอง
โรงพยาบาลพานทอง
โรงพยาบาลบ้านบึง
โรงพยาบาลวังจันทร์
โรงพยาบาลแหลมฉบัง
โรงพยาบาลบางน้าเปรี้ยว
โรงพยาบาลแกลง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลบางละมุง
โรงพยาบาลพุทธโสธร
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลระยอง

126 นางสาวสุนิษา ทวิวัฒน์

โรงพยาบาลพนัสนิคม

127 นางสาวสุพรรษา ปิน่ ม่วง

โรงพยาบาลพุทธชินราช

128 นางสาวสุภัทรา พวงแก้ว

โรงพยาบาลบางละมุง

129 นางสาวสุภาพร แดงไฟ

โรงพยาบาลบางละมุง

130 นางสาวสุภาพร บัลลัง

โรงพยาบาลท่าตะเกียบ

131 นางสาวสุภาวดี สาลี

โรงพยาบาลพุทธโสธร

132 นางสาวสุรีวัณย์ เทียนทอง

โรงพยาบาลบางละมุง

133 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญรี

โรงพยาบาลพนัสนิคม

134 นางสาวเหมือนฝัน นพคุณ

โรงพยาบาลพุทธโสธร

135 นางสาวอธิตยา แก้วแก่นคูณ

โรงพยาบาลระยอง

136 นางสาวอภิสรา ศรีคัทนา

โรงพยาบาลระยอง

137 นางสาวอมรรัตน์ สมสมัย

โรงพยาบาลบ้านบึง

138 นางสาวอรวรรณ ช้างแก้วมณี

โรงพยาบาลพุทธโสธร

139 นางสาวอริสรา ช่วยงาน

โรงพยาบาลพุทธโสธร

140 นางสาวอริสา พุทธศรี

โรงพยาบาลชลบุรี

141 นางสาวอวิกา สุวรรณวัฒน์

โรงพยาบาลระยอง

142 นางสาวอักษิกา คาสาเภา

สาธารณสุขหนองใหญ่

143 นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง

โรงพยาบาลระยอง

144 นางสาวอาดาภรณ์ แสนสุขเหลือ

โรงพยาบาลบางละมุง

145 นางสาวอาทิตติยา ศรีธรรม

โรงพยาบาลชลบุรี

146 นางสาวอาทิมา มีบุญ

โรงพยาบาลปลวกแดง

147 นางสาวอารียา ทัพจันทร์

โรงพยาบาลเกาะสีชัง

148 นางสาวอินทิรา มะลิวัลย์

โรงพยาบาลนิคมพัฒนา

149 นางสาวอุไรพร อาพัน

โรงพยาบาลระยอง

150 นางสาวอรอนงค์ เพชรประไพ

โรงพยาบาลบ้านฉาง

151 นางสาวณัฏฐา ผามั่น

โรงพยาบาลบ้านฉาง

152 นางสาวณัฐธิดา สลับศรี

โรงพยาบาลบ้านฉาง

153 นางสาวกมลทิพย์ เกษมสุข

โรงพยาบาลนิคมพัฒนา

154 นางสาวศิริขวัญ พาซื่อ

โรงพยาบาลสนามชัยเขต

155 นางสาวผัลย์ศุภา ร่มเย็น

โรงพยาบาลนิคมพัฒนา

156 นางสาวปราณชนก สงวนบุญ

โรงพยาบาลบ้านฉาง

