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....เมือ่แรกพบ….. 

 
สวัสด ีเพือ่นยา หากมาพบ  เมือ่ประสพ พบกัน ฉันคงได ้
สง่รอยยิม้ ใหม้า เป็นเพือ่นใจ  เธอคงให ้ยิม้ตอบ ขอบใจมา 
                             
อําเภอเมอืง เลือ่งลอื ระบอืกอ้ง  สง่เพือ่นพรอ้ง พีน่อ้ง ถว้นท่ัวหนา้ 
รัชนีวัลย ์สพุศิผอ่ง น้ําเพชรพา ปิยรัตน ์นัฐนชิา มาเรยีนกัน 
เอ๊ะคนน้ี เลา่ใคร ไมรู่จั้ก  ฉันนกึรัก คนด ีทีเ่คยฝัน 
ศภุานัน นภิาพร คนชอบกัน  ทัง้เจ๊ดนัน้ มาจากเมอืง ปราชญเ์ปรือ่งจรงิ 
 
อา้วหนุ่มชดิ ยงพชิญ ์ชา่งขาวผอ่ง ควงคูน่อ้ง อญัชล ีชา่งเนียบหนงิ 
ออ้อกีคน เจา้โสพศิ ซคินจรงิ  ทัง้สองหญงิ หนุ่มตีอ๋ยู ่คูบ่าง’กํา 
ณัฏฐชิา สพุัตรา ก็มาอกี  ไมห่ลบหลกี กฤษฎา  มาเรยีนยํ้า 
สมพศิซุม่ หลบมมุ ทอ่งอา่นจํา ประภัสสร คนงาม สาวรามอาย 
 
รัตนา  คนด ีน้ีคนนุ่ม   จรีภา ก็ยังหนุ่ม  ใชห่รอืไม ่
สกุญัญา คนสดุทอ้ง หรอือยา่งไร บางกระทุม่ เกรยีงไกร ใครอ่อกนาม 
คนอยูวั่ง มพีลัง นัน้จรงิหรอื  รัชนรนิ ฤาคนเกง่ ใหเ้กรงขาม 
สวุรรณา ไดย้นิชือ่ ระบอืนาม  สวุรา ล้ํา ภัทรพร ชว่ยผอ่นคลาย 
 
เพญ็นภา สมพล  คนน้ีซ ิ  นันทนัช คนด ี น้ีกใ็ช ่
อภญิญา  พวกเขามา จากทีใ่ด สสอ. วังทองไง เขาใหเ้รยีน 
ประมวลมา รว่มใจ ไดแ้นวคดิ  นติยาชดิ ดวงมาลย ์ รว่มอา่นเขยีน 
เพชรณีย ์ คนด ีชวนพีเ่รยีน  สายรุง้เพยีร โจษจัน ฉันคนวัง 
 
นครไทย ดยูิง่ใหญ ่ ใหส้วง  อธพิงษ์ พชิน คนมุง่หวัง 
เขาเป็นหนุ่ม นครไทย อุย้อายจัง เขาคงม ีคนขา้งหลัง น่ังรอคอย 
ผกากรอง  คนไกล  นัยนต์าโศก พมิพช์นก กันภยั  ใชห่ลานนอ้ย 
ศศธิร คนหลอ่ พอ่มาคอย   ทกุคนรอ้ย  เรยีงใจ นครไทยภมู ิ    
 
ชาตติระการ ก็ยอ่ย เสยีเมือ่ไหร ่ ขันแกว้เขา น่ันไง ใจสขุขมุ 
จติราวรรณ  สดุาพร แฟนมาคมุ กรณศิาดุม่ มาคนเดยีว น่าเกีย้วพา 
ทับทมิสวย มะลงิาม นํากลิน่หอม ขจวีรรณ ยอม เป็นพีใ่หญ ่ ไดนํ้าหนา้ 
เพชรวรารนิทร ์ รวมศลิป์ อภชิยา พวกเขามา เรง่รดุ พทุธ” ชนิไง 
 
ชือ่เกอืบตก เคก้หัวโป๊ก เลยน่ีฉัน ศรัญญา เขาคนนัน้ เกอืบมาสาย 
สนีุยพ์อ้ อนัช วา่ที ่รอ้ยตรไีง  สสอ. เมอืงพรหมใหญ ่ลมืไดล้ง 
เนนิมะปราง สรา้งจติ ใหค้ดิถงึ  ใหต้ราตรงึ ยวุณีย ์พีเ่คยหลง 
ปณดิา คนด ีใจพีต่รง  พีพ่ะวง ชวญิฎา  มาคมุเอง 
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สทุนิมณี  พาคนพรหม  น่ังอมยิม้   ชศูรพีมิพ ์เรณูพอ้ ออ้ตรงเผง 
ชว่ยกันคดิ  รว่มกันทํา จํากันเอง นติยาภา คนเกง่ รบีเรง่พลัน 
เมอืงวัดโบสถ ์ตาลโตนด คนรูจั้ก อยากไปพกัผอ่นเทีย่ว เดี๋ยวกอ่นน่ัน 
รูจั้กเรา เสยีกอ่น อยา่ลมืกัน  ทัง้หมดเจ็ด สาวน่ัน ฉันหนุ่มเดยีว 
 
พัฒนาพรคนออ่นหวานพดูมันหน่อย  นฤมลนอ้ย ละมัยพมิพ ์ยิม้ตอ้งเหลยีว 
สมหมายมอง ศรมีาลา น่ารักเชยีว ลัดดาวัลย ์บอกไมเ่กีย่ว เหน่ียวจนิดา 
อา้วแลว้ใคร คนน้ี ไมม่ชีือ่  นามเขาคอื นันทน์ภัส ประหลาดซทิา่ 
ชือ่กับตัว  เหมาะกัน จํานรรจา  ใหเ้ราเรยีก เขาวา่ ป๋านพ เอย 
 

หกสบิสอง พษิ’โลก ถา้ผดิพลัง้ หวังพลัง อาจารยต์อ่ ขอ้เฉลย 
ประสบการณ ์ผา่นมา ยังไมเ่คย จะเปิดเผย ไมก่ลา้บอก ลอกกันมา 
รอ้ยเรยีงคํานําชือ่เพือ่น มาเอือ้นเอย่  ทัง้ไมเ่คยไดพ้บประสบหนา้ 
แตด่ว้ยใจ  ของฉัน  มั่นสัญญา วา่จะรัก  เพือ่นจนกวา่  ชวีาวายน ์
 
กลอนตอ่ไป ขอมอบ ใหวั้งโปรง่ วชริะพัทธ ์อรอนงค ์คงไมส่าย 
สมยศหลกี งานมา กบัศภุชัย  นภาพร  นอ้งของใคร ไกลชนแดน 
คนทีช่ือ่ ทวกิาญจน ์ฉันอยากเห็น เขาคงเป็น คนแกรง่ แข็งแรงแสน 
อยูเ่รอืนจํา  เพชรบรูณ ์หรอืชนแดน ใครเป็นแฟน ควรภมูใิจ ไดแ้ฟนด ี
 
ขอใหส้วย  ด่ังนางฟ้า เมือ่คราศรวล  ชนัดดา       เขาชวน      น่ังตรงน้ี 
ศนูยอ์นามยั  ทีเ่กา้  สง่คนด ี  เขา้มาเรยีน  กับพี ่ๆ      ยนิดคีวาม 
สกุานดา  พาไมตร ี มาเมอืงพษิ”(พษิณุโลก) นัฐมิา น่ังชดิ จติใจหวาม 
วลพีร  อญัชล ีน้ีคอยตาม   จรัิชยา   นวกานต ์งาม ขา้มถิน่มา 

 
 

 

นภัส หมกึขาว ( ป๋านพ) 
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กรณิศา    พนัธุร ี(มาศ) No.1   

สถานทีป่ฏบัิตงิาน   
สอ.บา้นโคกใหญ่   

ต.สวนเมีย่ง   
อ.ชาตติระการ  

จ.พษิณุโลก  
๖๕๑๗๐ 

 
 

Tel.  ๐๘๑ - ๗๘๕๖๓๓๐ 

E-mail :  
kornnisa_mass@windowslive.com 

 
 
 
 

กรรนษิฐา  หนองคาย(ใหญ)่ No. 2   
เกดิ 30  เมษายน  2516 
สถานทีท่ํางาน  
สถานีอนามัยพระฝาง อําเภอเมอืง  จังหวัดอตุรดติถ ์ 53000   
Tel. 089-7034701  
E-mail:  knongkhai4@gmail.com 

 
 

mailto:kornnisa_mass@windowslive.com
mailto:knongkhai4@gmail.com
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กฤษฎา  มากําเนดิ(กีฟ๊)  No. 3 
ทีอ่ยู ่391/1 ถ.ศรธีรรมไตรปิฎก   

ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  จ.พษิณุโลก  65000 
E-mail : i_lycan@hotmail.com 

Tel. 081 3790154 
 

ทํางาน :  
รพ.สต. วัดตายม  

อ.บางกระทุม่  
จ.พษิณุโลก  65210 

 

คตปิระจําใจ :  
“ถอยเพือ่รกุ  

 อยา่ถอยเพือ่รบั” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ขจวีรรณ สมพมิาย (พีไ่กค่ะ่) No 4 
ทีอ่ยู ่   132/23   ม . 3  ต.หัวรอ   อ.เมอืง  จ.พษิณุโลก 
สถานทีท่ํางาน  รพสต.ดอนทอง อ.เมอืง   จ.พษิณุโลก  
E-mail   kai_dontong@hotmail.com 
Tel.    086-4481322 ,  081-726-1847 
ขอใหทุ้กคนโชคด ี มคีวามสขุ ตลอดกาล.....           

mailto:i_lycan@hotmail.com
mailto:kai_dontong@hotmail.com
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จนิดา  อนิทรก์อง (จนินี)่ No.5   

ทีท่ํางาน   
ผูป่้วยนอก รพ.วัดโบสถ ์
อ.วัดโบสถ ์จ.พษิณุโลก 

 
บา้น 132/11 ม3 ต.หัวรอ  

อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 
Tel. 087 8487800 

E-mail   
 ink_9074@ hotmail.com 

 
ดใีจทีม่โีอกาสมาพบ NP 10 ทกุคน บางคนอาจจะไมเ่คยคยุกัน แตก่รั็กทกุคน  ขอบคณุ

ทกุสิง่ทกุอยา่งทีม่ใีหก้นั ขออภัยทีทํ่าอะไรไมด่อีาจจะโดยไมตั่ง้ใจ อยากเจอกันอกีผา่นไป
แถววัดโบสถแ์วะหากันไดน้ะยนิดตีอ้นรับทกุทา่น โอกาสหนา้พบกันใหม ่ขอใหท้กุคนโชค

ด ีมคีวามสขุความเจรญิในหนา้ทีก่ารงานและครอบครัว  
โดยเฉพาะตําแหน่งผอ.รพ.สต.  

                                          จากใจจรงิ....... jinny 
 

 

จริชัยา นุม่นวล(ชะลอม) No.6     
ทีท่ํางาน  โรงพยาบาลอตุรดติถ ์ 
วดป.  23  กค. 2506 
ทีอ่ยู ่  โรงพยาบาลอตุรดติถ ์ สาขา 1  
 ถนนยา่นศลิาอาสน์    
ต.ทา่อฐิ  อ.เมอืง  จ.อตุรดติถ ์53000 
 
Tel.  089-5679253   
E-mail :   chalom40@hotmail.com 
กิ๊ก :  พชิน   NP 10 
 
คต ิ:  ชอบทําในส ิง่ทีช่าวบา้นไมค่อ่ยทํา  
 (สวยตลอด  อยา่ไดแ้คร ์(กิก๊บอก)) 
 
 
 
 

mailto:chalom40@hotmail.com
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จรีภา วงศส์นุทร   (กอ้ย) No.7 
 
เกดิ 5 เมษายน 2516 
ทํางานใหห้ลวง...แผนกอบัุตเิหตฉุุกเฉนิ  
รพ. บางกระทุม่ อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 
ตดิตอ่มานะ....   
เบอรห์ลวง..055-391061-2  ตอ่  ER 116    
เบอรเ์รา....089-6365458 
รบัฝากของไดท้ี.่... 
78/105 ถ.ศรธีรรมไตรปิฎก  
ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ. พษิณุโลก 65000 
E-mail    koyfern@hotmail.com 
 
คําคม..โดนใจ 
“ The only man who never makes mistake is the man who never 
does anything.” คนทีไ่มเ่คยทําผดิ คอื คนทีไ่มไ่ดท้ําอะไรเลย 

 

ชนดัดา เกดิแพร (แจ)้ No.8    
ทีอ่ยู ่   

หมูบ่า้นสองแคววลิลา่   
959/17  ม.3 ซ.6 ต.อรัญญกิ  
อ.เมอืง จ.พษิณุโลก  65000 

ทีทํ่างาน   
ศนูยอ์นามัยที ่9 พษิณุโลก     

Tel.ทํางาน= 055-299280-2 ตอ่ 132 
Tel.มอืถอื = 089-4602688 DTAC 

 
E-mail    

ben.phone@hotmail.com 
 

สิง่ยดึม่ัน   
“ความแน่นอนคอื 
ความไมแ่น่นอน    

ทําทกุวันใหด้ทีีส่ดุ 
 
 

mailto:koyfern@hotmail.com
mailto:ben.phone@hotmail.com
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ชวฌิฎา โจชยัชาญ No.9 
 
ชือ่เลน่ นอ้งมนี (สดุสวย) 
วันเกดิ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 
ทีอ่ยู ่ 364 หมู2่    ต.เนนิมะปราง     

อ.เนนิมะปราง  จ.พษิณุโลก 65190 
สถานทีท่ํางาน โรงพยาบาลเนนิมะปราง 
เบอรโ์ทร  082-226-6321 
E-mail   meenzaa@windowslive.com 
 
คตปิระจําใจ “ อยา่ไดแ้คร ์” 
 
สิง่ในใจ........ 
แมเ้ป็นแคช่ว่งเวลาสัน้ๆ... 

ไมน่กึเลยจะผูกพันกนัเพยีงนี ้
ชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทีฉั่นม.ี... 

คอืทกุนาท ี
ทีไ่ดอ้ยูใ่กลเ้ธอ 
สขุบา้ง ทกุขบ์า้ง 

เราก็อยูใ่กลก้ันเสมอ 
หากแมวั้นใดไมพ่บเจอ 
เธอจะอยูก่ับฉันเสมอ 

ในความทรงจํา 
รักชาว NP 10  
ทกุคนเลยนะจะ้ 

....อยา่ลมืฉันนะ ! 
 

 

 

mailto:meenzaa@windowslive.com
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ชูศร ีหุน่ฉตัร No.10 
(ขนษิฐาหรอืฐา) 

 ทีท่ํางาน PCU รพ.พรหมพริาม 
อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 

 
เบอรโ์ทร 081-9621729 
ทีท่ํางาน 0550-369034 

E-mail    
Choosri 555@hotmail.com 

 

 

 

 

 

ณฎัฐชิา  ทองทศัน(์หลา้)No.11 
เกดิ 22 ตลุาคม 2515 
ทีอ่ยู ่  
169/4 ม. 5 ต.บา้นคลอง 
อ.เมอืง  จ.พษิณุโลก  
 

ทีท่าํงาน… 
สถานีอนามัยบา้นแหลมครก 
ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม  
จ.พษิณุโลก 
 
Tel. 086-2106712 
E-mail   nong_baiya@hotmail.com 
คตปิระจาํใจ 
…“ความไม่แน่นอนคือ่สิง่ไม่แน่นอน” 

 
 

mailto:nong_baiya@hotmail.com
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ดวงมาลย ์บญุทารมณ์(ป้าออ๋ย) No.12 
ทีท่ํางาน  
ศนูยส์ขุภาพชมุชนวังทอง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 
 
E-mail   nunumnui@hotmail.com 
Tel. 086-2071477 
 
สิง่ทีป่ระทบัใจ  
“ดใีจทีไ่ดเ้รยีน NP  
... ยนิด ี
... เต็มใจ 
... และตัง้ใจคะ่” 
 

 

 

 

 

ทวกิาญจน ์ ภมูผิล(แมว) No.13 
เกดิ   22  เมษายน   2511   
ทีอ่ยู ่ 102   ม.20   ตําบลทา่พล   
อ.เมอืง จ.เพชรบรูณ์ 67250  
ทีทํ่างาน  เรอืนจําอําเภอหลม่สกั    
 
Tel. 084-8209938  
Tel. ทํางาน  056-701764, 056-702605 
E-mail   Thavika-2511@hotmail.com  
 
ความรูส้กึ...  รักทกุคนพีน่อ้ง  NP 10 
รกัทกุคนทีเ่ป็น  NP 10 >>> แมว 

 
 

 

 

mailto:nunumnui@hotmail.com
mailto:Thavika-2511@hotmail.com
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ทบัทมิ มาฉาย (หนู) No.14 
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นภาพร สนัทบ (ป๊ึด) No.15 
เกดิ   26 สงิหาคม 2517 
ทีอ่ย ู  144/4   ถนนเทศบาลพัฒนา   อ.เมอืง   จ.เพชรบรูณ ์
ทีท่ํางาน   รพ.ชนแดน     อ.ชนแดน  จ.เพชรบรูณ ์

 
Tel. 089-7037709  
E-mail   kanom_np@hotmail.com 
 
ความรูส้กึ  
  

หญงิอว้น ตาคม  ผมสัน้  
 สวยม่ัน  สาวโสด  สดใส 
 ไดเ้รยีนเวช ทีว่ดิ......... ยาลัย 
 ปราบปลืม้ใจ ไดพ้บ  กับทกุคน 
 ขอขอบคณุ ทีร่่วมสรา้ง บรรยากาศ 
 ขอขอบคณุ ทีร่่วมสรา้ง ความหนุกหนาน 
 ขอขอบคณุ ทีร่่วมสรา้ง เมือ่วันวาน 
 ขอขอบคณุ ทีร่่วมสรา้ง มาดว้ยกัน 
 
                        ขอบคณุทกุๆ คนคะ่ 
                         รักนะจุบ๊ๆ 
 
 

mailto:kanom_np@hotmail.com
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นฤมล  สชุาตธิรรม (หนงิ) No.16 
สถานทีทํ่างาน   โรงพยาบาลวัดโบสถ ์
ทีอ่ยู ่   83/56  หมู ่8 ต.หัวรอ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 
Tel.   081-0385734 
 
คตปิระจําใจ     
“ทํางานวันนี้ใหด้ทีีส่ดุ  
ตอ้งขยันชวีติจะไดไ้มล่ําบาก” 

 
สิง่ทีป่ระทบัใจ  
“ดใีจทีไ่ดม้าเรยีนและรูจั้ก 
เพือ่น ๆ NP10 ทกุคน  
ในทีส่ดุเราทกุคน… 
ก็ผ่านมันมาได.้...” 

 

 
 

นวกานต ์ ชารขีวญั (นอ้ง) No.17 

เกดิ  5  ธค. 2516 
ทีทํ่างาน 

โรงพยาบาลอตุรดติถส์าขา 1   
ถนนยา่นศลิาอาสน์   ต.ทา่อฐิ  
 อ.เมอืง  จ.อตุรดติถ ์53000 

Tel.  082-1721051   
Email :  

 begin-water@hotmail.com 
กิ๊ก :  สมยศ(ปุ๋ ย)   NP 10 

คต ิ:   
ทําไดท้กุอยา่ง ถา้เราอยากทํา  

 (ไมห่นักหัวใคร) 
ใครผ่านไปทาง สภ.ทุง่เสลีย่ม   
คณุนายนอ้งยนิดบีรกิารเพือ่นๆ         
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นฐันชิา สบีญุ (ดาว) No.18 
สถานทีป่ฎบัิตงิาน  
รพ.สต.บา้นรอ้งยุง้ขา้ว อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 
โทร.087-1909292 
E- mail   nndman@yahoo.com 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

นฐัมิา   เพยีงตา(อํา่)  No.19 
เกดิ 22  มถิุนายน  2509 
ทีทํ่างาน  งานผูป่้วยนอก  รพ. น้ําปาด อ.น้ําปาด จ.อตุรดติถ ์53110 
Tel. 055-481574-7 ตอ่ 133     Fax 055-481061 
ทีอ่ยู ่ 117/3  ม.3 ต.เดน่เหล็ก อ.น้ําปาด  จ.อตุรดติถ ์ 53110 
Tel. 084-8190415 

E-mail / Face book Nutima@hotmail.com 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:Nutima@hotmail.com
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นนัทน์ภสั เณรศาสตร ์ (ป๋านพ) No.20 
ทีท่ํางาน รพสต.คนัโชง้  อ.วัดโบสถ ์ จ.พษิณุโลก 
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นนัทนชั สนองคณุ(แจม๋) No.21 
สถานทีทํ่างาน  
สอ.เฉลมิพระเกยีรตบิา้นกลาง  
อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 
ทีอ่ยู ่ 59/370 ม.3  ต.สมอแข 
(หมูบ่า้นชนิลาภ)  
อ.เมอืง   จ.พษิณุโลก 
Tel. 087-1945581 
ทีท่ํางาน Tel. 055-989069 
 
คตปิระจําใจ  
“ทําวันนีใ้หด้ทีีส่ดุ ภายใต ้
ความรับผดิชอบและความซือ่สัตย”์ 

 

 

 

นํา้เพชร  รศัม ี No.22 
E-mail   Rat.num@hotmail.com  

Tel.  088-4224958 
 

ทีทํ่างาน...รพสต.บา้นคลอง  
อําเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก 

   
...วันเวลาดดีทีีเ่ธอเคยมอบให ้ 

ฉันจะเกบ็ไวใ้นใจ.. เสมอ  
แมว้นัน ีจ้ะตอ้งไกล .. ไปจากเธอ  

แตซ่กัวนัก็จะเจอ.. กนัอกีครา  
 

ภาพทีเ่ธอเลน่หัว โกรธงอนฉัน  
ภาพวันนัน้ทีฉั่นมปัีญหา  

ภาพทีเ่ธอชว่ยเหลอื 
..กนัเร ือ่ยมา  

จะจดจาํทุกเวลา  
ไมว่า่จะอยูท่ ีใ่ด 

  
 

 

mailto:Rat.num@hotmail.com
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 นติยา  จําลองกลุ No.23 
เกดิ 26 ตลุาคม 2506 

สถานทีทํ่างาน...   

ตกึผูป่้วยนอก รพ.วังทอง  จ.พษิณุโลก 
ทีอ่ยู ่…  

678/13  หมู ่6  หมูบ่า้นพรรณพฤกษา   

ต.วังทอง อ.วังทอง  จ.พษิณุโลก  65130 
เบอรบ์า้น  055-987613 

เบอรม์อืถอื  085-8775848 
E-mail  oleepnj@hotmail.com  

คตปิระจําใจ   

“If you can dream it, you can do it”  

 “ถา้คณุฝันได ้คณุกท็ําได”้  

 
  

นติยาภา  นธิสิมบตั ิ(นอ้ย) No.24 
Tel. 081-9731287 
Email pcu_nitayapa@hotmail.com 
 
ทีทํ่างาน โรงพยาบาลพรหมพริาม 
อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 
 
“ดใีจทีไ่ดม้าเรยีน NP รุ่น10  
ไดพ้บเพือ่นหลายๆรุน่” 

 
คตปิระจําใจ  
“ทําทกุวันใหด้ทีีส่ดุ” 

 
 
 
 
 
 

mailto:pcu_nitayapa@hotmail.com
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ปณิดา สมอชน (นุย้)No.25 
เกดิ 5 กรกฎาคม  2517 

สถานทีท่ํางาน   
ศนูยส์ขุภาพชมุชนเนนิมะปราง 

 
ทีอ่ยู ่  

93 หมู ่8 ต. วังโพรง 
 อ.เนนิมะปราง จ.พษิณุโลก 
เบอรโ์ทร  081-037-0414 

 

E-mail     
nightnuy@hotmail.com 

 
 
 

 

 

 

 

คอยเตอืน      ยามเพือ่นพลัง้    คอยฟัง     ยามเพือ่นขอ 
คอยรอ        ยามเพือ่นสาย    คอยพาย    ยามเพือ่นพกั 
คอยทัก        ยามเพือ่นทกุข ์  คอยปลกุ   ยามเพือ่นทอ้ 
คอยงอ้         ยามเพือ่นงอน    คอยสอน   ยามเพือ่นผดิ 
คอยสะกดิ     ยามเพือ่นเผลอ   คอยเจอ    ยามเพือ่นหา 
คอยลา       ยามเพือ่นกลับ    คอยปรับ    ยามเพือ่นเปลีย่น 
คอยเรยีน      ยามเพือ่นเทีย่ว   คอยเคีย่ว   ยามเพือ่นเลน่ 
คอยเย็น       ยามเพือ่นรอ้น    คอยหอน   ยามเพือ่นเหา่ 
คอยเฝ้า       ยามเพือ่นฟบุ    คอยอบุ     ยามเพือ่นปิด 
คอยคดิ       ยามเพือ่นถาม    คอยปราม  ยามเพือ่นหลง 
คอยปลง      ยามเพือ่นแกลง้   คอยแบง่    ยามเพือ่นหมด 
คอยอด       ยามเพือ่นทาน    คอยคาน    ยามเพือ่นลม้ 
คอยชม       ยามเพือ่นชนะ    คอยสละ    ยามเพือ่นชอบ 

 

http://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3dnightnuy%40hotmail.com&ru=http%3a%2f%2fcid-bab401118fd55c03.profile.live.com%2fdetails%2f%3fContactId%3d276760c9-4f1a-4eda-bf1a-2c76cd5ed195%26ru%3dhttp%253a%252f%252fco113w.col113.mail.live.com%252fmail%252fContactMainLight.aspx%253fPage%253d2%2526ContactsSortBy%253dFileAs%2526n%253d260778695
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ประภสัสร เปลีย่นเฉย (แตน)No.26 
เกดิ 15 มกราคม 2509 

ทีทํ่างาน 
สถานีอนามัยตําบลบา้นไร ่

 อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก  
 

ทีอ่ยู ่118/1 ม.5 ถ.ธรรมบชูา  
ต.อรัญญกิ อ.เมอืง  

จ.พษิณุโลก 65000 
Tel. 055-303865,089-9614232 

E-mail  prapat_2509@hotmail.com 
 

สิง่ประทบัใจ 
“การดแูลเอาใจใสช่ว่ยเหลอืซึง่กันและกัน การใหก้ําลังใจระหวา่งเพือ่นๆ 

และคณาจารยท์ีรั่บผดิชอบโครงการตลอดระยะเวลาในการเขา้รับการอบรม” 
 

 

 

ประมวล มาสวสัดิ ์(แขก)No.27  
ทีท่ํางาน PCU ร่วมใจรพ.วังทอง                                                                         
ตัง้อยูใ่นวทิยาลัยสาธารณสขุสรินิธร  อ.วังทอง 
Tel.  055  311877  มอืถอื  083  2154242 
E-mail   Kag-2503@hotmail.com   
 

ความประทับใจ 
“ตัง้แตเ่ริม่เขา้มาเรยีน NP 10   
รูส้กึประทับใจอาจารย ์ พี่ๆ นอ้งๆ   
ทกุคน กอ่นมาเรยีนรูส้กึกงัวล 
แตพ่ออยูไ่ปทกุคนดมีาก   
ชว่ยเหลอืกัน จะไมม่วัีนลมืเลย   
ทีทํ่างาน  PCU อยูใ่นวสส.   
พี่ๆ นอ้งๆ  NP 10  มา                                    
ประชมุ  อบรม  ทีว่สส. 
อยา่ลมืแวะมานะคะ  
ยนิดตีอ้นรับทกุทา่นเลย     
รักพี ่ นอ้งทกุคน   คะ่” 
 

 
 

mailto:prapat_2509@hotmail.com
mailto:Kag-2503@hotmail.com
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ปิยรตัน ์ วอ่งวิง่(แหมม่) No.28 
 

Tel. 089-4390711 
ทีอ่ยู ่2/1 หมูท่ี ่4 ตําบลดอนทอง 

 อําเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก 
 

สถานทีท่ํางาน  สอ.บา้นสระโคล ่ 
ต.หัวรอ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก   

Tel.055-341634-35 
 

สิง่ประทับใจ  “ดใีจทีไ่ดม้าเรยีน NP 10  
และรูจั้กเพือ่นๆทัง้ 75 คนคะ่” 

 
 

  
 

ผกากรอง อปุนนัไชย(ผกักาด) No.29 
 เกดิ 14 ตลุาคม 2528 ทีท่ํางาน 

กลุม่งานเวชปฏบัิตคิรอบครัวและชมุชน 
รพ.สมเด็จพระยพุราชนครไทย  

อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 65120 
 Tel. 089-7024932 

    E-mail    pakkadmee@hotmail.com  
 
 
 
 
“ความรูส้กึดใีจทีไ่ดม้โีอกาสมาอบรมครัง้น้ี ไดเ้จอเพือ่นๆ พี่ๆ  ทีน่่ารักทกุๆคน ตอ่ไป
หลังจากน้ีตา่งคนคงจะแยกยา้ยไปทําหนา้ทีข่องตัวเอง แตสั่ญญาวา่จะไมล่มืเพือ่นๆ พี่ๆ  
ทกุคนนะคะ เจอกันทักทายกันบา้งนะคะ ^^” 
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พฒันาพร  เมฆสวา่ง(พีต่อ๋ย) No.30 
99/9ม.4 ต.บา้นคลอง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 
Tel.  086216-0504 
ศนูยส์ขุภาพชมุชนโรงพยาบาลวัดโบสถ ์
ม.4 ต.วัดโบสถ ์อ.วัดโบสถ ์จ.พษิณุโลก 

 
“26 พย.53 – 25 มคี. 54   
ทีพ่วกเรา NP 10 ไดใ้ชช้วีติ 
สว่นหนึง่รว่มกัน ทีง้ทีส่นทิสนม 
และผวิเผนิ  แตม่สีิง่หนึง่ 
ทีพ่ีต่อ๋ยจะไมล่มื  
ก็คอืน้ําใจของพีน่อ้ง NP 10  
ทกุคนทีม่อบใหก้ับพีต่อ๋ย น่ันก็คอื 
 “ใหฝึ้กปฏบิัตงิานที ่PCU  
โรงพยาบาลใกลบ้า้น  
ดว้ยความเต็มใจไมต่อ้งรอ้งขอ 
” ซาบซึง้ใจมากๆขอขอบคณุไว ้ณ ทีน้ี่นะคะ”  
...คดิถงึทกุคน.....พีต่อ๋ย 
 
 

พชิน ศรนีวลชยั (ชนลง 
บ) No.31 
เกดิ 22  กันยายน  2516  
ทีอ่ยู ่ 20 ม. 3  ต.นครชมุ  
อ.นครไทย จ.พษิณุโลก   65120 
 
สถานทีทํ่างาน  รพสต.นครชมุ ต.นครชมุ    
อ.นครไทย จ.พษิณุโลก   65120 
Tel. 087-1976083 
E-mail   pi_chon2@hotmail.com  
 
คตปิระจําใจ    
“เป็นลกูทีด่ขีองพอ่แม ่  
เป็นสามทีีด่ขีองภรรยา   
เป็นพ่อทีด่ขีองลกู  
เป็นลกูนอ้งทีด่ขีองเจา้นาย  
และเป็นนายทีด่ขีองลกูนอ้ง”  

mailto:pi_chon2@hotmail.com
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พมิพช์นก กนัภยั (แมงปอ) No.32 
 

เกดิ  7 เมษายน 2529 
Tel. 088 4265959 

ทีท่ํางาน  กลุม่งานเวชปฏบัิตคิรอบครัวและชมุชน   
    โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย  

                             อ.นครไทย จ.พษิณุโลก 65120 
E-mail    por-pimchanok@hotmail.com 

 
 
“ความรูส้กึ ตัง้แตท่ีไ่ดม้โีอกาสมาเรยีน NP 10 จนถงึวันน้ีมคีวามรูส้กึวา่ “มันส ์

ใหญ่ มาก” มันส ์จากการเรยีนคอืตอ้งทํางานตัง้แตจั่นทร–์พฤหัสบด ีและ ตอ้งมาเรยีนวัน

ศกุร–์อาทติย ์หา้มขาด ลา มาสาย(ตายไดอ้ยา่งเดยีว..)ใหญ ่จากความรูท้ีไ่ดรั้บและ

ประสบการณท์ีไ่ดม้ันเยอะมาก และตอ้งขวนขวายอยูต่ลอดเวลา  และสดุทา้ย มาก  จาก
ความรูส้กึ มติรภาพ และความผกูพันทีไ่ดรั้บจากพี่ๆ และเพือ่นๆทกุคนมันมากมายๆๆๆๆ   
ขอขอบคณุพี่ๆ ทกุคนทีทํ่าใหเ้ราไดรู้จั้กกันและไดเ้รยีนรูไ้ปพรอ้มๆกนัคะ่.....” 

 
เพชรณีย ์ นว่มนวล  (ติก๊)  No.33 

สถานทีทํ่างาน 
ตกึอบัุตเิหตแุละฉุกเฉนิ 

รพ.วังทอง อ.วังทอง จ.พษิณุโลก 
 

ทีอ่ยู ่575/26  ถนนสนามบนิ 
ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  จ.พษิณุโลก 

 
Tel. บา้น 055-248657 

มอืถอื 082-883006 
E-mail  petranee@yahoo.com 

 
คตปิระจําใจ 

ทําวันนี้ใหด้ทีีส่ดุ 
 
 

 

mailto:por-pimchanok@hotmail.com
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เพชรวรารนิทร ์ อนิทรบ์หุร ัน่  (จอย) No34 
ทีอ่ยู ่29/25 ถ.จา่นกรอ้ง    

ต..ในเมอืง  อ.เมอืง  จ.พษิณุโลก  
Tel. 086-6750755 

E-mail    Pet_Joy07@hotmail.com 
ทีทํ่างาน 

 รพสต.บา้นกร่าง ต.บา้นกร่าง  
อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 

งานทีร่บัผดิชอบ  
NCD งานเยีย่มบา้น งานผูส้งูอาย ุ 

ผูพ้กิาร งานชมรมผูส้งูอาย ุ
ผลงานเดน่  

ไดรั้บรางวัลทมีดแูล 
ผูป่้วยเบาหวานดเีดน่ ประจําปี 2553  
จากบรษัิทเทอรูโมแหง่ประเทศไทย 

“ยนิดทีีไ่ดรู้จั้ก เพือ่นๆ NP10 ทกุคน” 

 
 

เพ็ญนภา บญุรอด(นอ้ง)No.35 
ทีอ่ยู ่ 608/4 ม.1 ต.วังทอง อ.วังทอง  จ.พษิณุโลก 
ทีท่ํางาน รพสต.ดงพลวง อ.วังทอง 
Tel. 081-9624704 
E-mail   SP_PENNAPA@yahoo.com 
 
คตปิระจําใจ 
“ทําทกุวนัใหด้ทีีส่ดุ”  
 

 

 

 

 

 

mailto:Pet_Joy07@hotmail.com
mailto:SP_PENNAPA@yahoo.com
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ภทัรพร  จจูนัทร ์ (เกง่) No.36 

เกดิ 9 เมษายน  2518    
ทีอ่ยู ่154 / 6  ถ. วสิทุธกิษัตรยิ ์   
อ. เมอืง จ. พษิณุโลก  65000 
ทีทํ่างาน สอ.นามัยบา้นน้ําพรม    
อ. วังทอง จ. พษิณุโลก 
ความประทบัใจ 
“รักเพือ่นทกุคนคะ่ 
อยากใหท้กุคนรักกันอยา่งนี้” 

Email  kang1964@windowslive.com               
Tel. 081-9717382 

 

มะล ิพมินํา้เย็น (พีตุ่น่) No.37 
ทีอ่ยู ่ 777/38 หมูบ่า้นสองแคววลิลา่ ตําบลในเมอืง 
อําเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก 
ทีท่ํางาน  PCU สมอแข อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 

E-mail.  pemnam@g.mail.com 
Tel. 081-0425638 
“Don’t forget to call Me ^ _^” 

       
 
 

 

 

 

 

 

mailto:pemnam@g.mail.com
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ไมตร ี บลูยป์ระมขุ(ตร)ี No.38 

ทีทํ่างาน รพสต.หว้ยฮา้  อ.เมอืง จ.อุตรดติถ ์
Tel. 084-8056277 

E-mail   mait-bo@hotmail.com 
 

เอกลกัษณ ์”ชายหลกั(ลอย)” 
(ตีเ๋ป็นคนบอก...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยงพชิญ ์ วรศรหีริญั(ตี)๋ No.39 
Tel. 089-8598477 
E-mail     
peech5@hotmail.com 
 
ทีทํ่างาน  
รพสต.บา้นชุมแสง  
อ.บางระกํา  จ.พษิณุโลก 
เอกลกัษณ ์ “ตีต๋าหลบั” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mait-bo@hotmail.com
mailto:peech5@hotmail.com
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ยวุณีย ์ จนัทรส์ง่ (นอ้ย) No.40 
เกดิ   30  สงิหาคม 2520 
สถานทีทํ่างาน  
โรงพยาบาลเนนิมะปราง  แผนกหอ้งฉุกเฉนิ 
ทีอ่ยู ่ 110 หมู ่1 ต.วัดโบสถ ์ อ.วัดโบสถ ์จ. พษิณุโลก 
Tel.   083-050-7002 

E-mail    yuwanee5423@windowslive.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ถงึวันนี้ดใีจทีไ่ดจ้บ  
แตเ่สยีใจไมไ่ดพ้บกับเพือ่นซี ้ 
จากกันไปโชคใคร 
จะรา้ยด ี 
เมือ่ถงึวันพรุง่นี ้
ไมม่นีาย … 
 
ไปเถดิเพือ่น ไปตามทาง 
ทีมุ่ง่ม่ัน  
สรา้งความฝันใหเ้ป็นจรงิ 
ดังใจหมาย  
หากพลาดพลัง้ 
ความหวังพังทลาย  
ไมถ่งึตายสูต้อ่ 
อยา่ทอ้มัน… 
 

 

http://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3dyuwanee5423%40windowslive.com&ru=http%3a%2f%2fcid-86ba7b849634ce00.profile.live.com%2fdetails%2f%3fContactId%3d0e10ffd0-929e-404e-8846-7caf0bc5bb43%26ru%3dhttp%253a%252f%252fco113w.col113.mail.live.com%252fmail%252fContactMainLight.aspx%253fPage%253d2%2526ContactsSortBy%253dFileAs%2526n%253d234293535
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รชันรนิ  คณุพระรกัษ ์  (ตา่ย)  No.41 
ทีอ่ยู ่รพ.สต.ชยันาม อ.วังทอง จ.พษิณุโลก65130 
Tel. 0897289497 
Email   Rin41@hotmail.co.th 

คตสิอนใจเสมอ   
“คา่ของคนอยูท่ีค่นของใคร...  
(อยา่ไดแ้คร)์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รชันวีลัย ์คําผงแดง (พีอ่อ๋ย) No.42 
ทีทํ่างาน 

สอต.จอมทอง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก   
ทีอ่ยู ่

834/34  ถนนมติรภาพ  
อ.เมอืง จ.พษิณุโลก  65000 

 
Tel. 086-9352748 

E-mail      
Yanin_saklo@hotmail.com 

คตสิอนใจเสมอ   
“ทําวันนีใ้หด้ทีีส่ดุ”                                                 
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รตันา  ขนักสกิรรม  (หนู) No.43 
ทีอ่ยู ่321/11หมู ่1 ต.บงึพระ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก  65000 

ทีทํ่างาน   กลุม่งานเวชปฏบัิตคิรอบครัวและชมุชน 
โรงพยาบาลบางกระทุม่ 

 อ.บางกระทุม่  จ.พษิณุโลก   65110 
Tel.  O55 – 391061-2   ตอ่  128 

มอืถอื  089- 6442698 
คตปิระจําใจ      

ความพยายามอยูท่ีไ่หน    ความสาํเร็จอยูท่ีน่ั่น 
 
 

ความรูส้กึท ีไ่ดม้าเรยีน   NP 10    
ในความคดิสว่นตวัมีความตัง้ใจ 

อยากมาเรยีนเพือ่เพิม่ความรูข้องตวัเอง    
แตพ่อกา้วเขา้มาในเขตรัว้วทิยาลยั มคีวามรูส้กึว่า 

บรรยากาศเก่าๆกลบัคนืมาคอืกลบัมาเป็นนักเรยีนอกีครัง้  มตีกๆซอ่มๆประมาณนี ้ และตวัเองพยายาม
เตอืนตวัเองว่าตอ้งพยายามอ่านหนังสอืใหม้ากๆเพราะตวัเองก็เขา้วัยกลางตนแลว้อ่านหนังสอืครัง้
เดยีวคงไม่จํา ตอ้งอ่านหลายๆครัง้ พอไดม้าเรียนจรงิๆก็มทีัง้สุขและทุกข ์สขุในทีน่ีก็้คอืเราไดม้า

เรยีนรูใ้นส ิง่ที่ตวัเองยังไม่รู ้อกีหลายอย่างเพือ่ทีเ่ราจะนําไปใชก้ับประชาชนในความรับผดิชอบของเรา  
ทุกขก็์คอืชวีติมันเร่งรบีไปหมด ไม่มเีวลาใหค้นรอบขา้ง  โดยรวมๆแลว้สรุปมาเรยีนเราไดอ้ะไรกลบัไป

เยอะมาก ( ชวีติคนเราตอ้งมกีารพัฒนาไม่ควรจะย่ําอยู่กับที ่)และทีส่าํคัญเราไดเ้พือ่นใหม่ๆ เพิม่ข ึน้ 

 
 

 
เรณู  ศริไิกรวฒันาวงศ ์  No. 44 
ทีอ่ยู ่45/5  หมู.่2  ต.มะตมู  อ.พรหมพริาม  จ.พษิณุโลก 

ทีท่ํางาน  โรงพยาบาลพรหมพริาม 
Tel.  055-   374010 , 089   -  1142530 

E-mail 
money-nu@hotmail.com 

คตปิระจําใจ   
 “จงทําวันนีใ้หด้ทีีส่ดุ” 
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ละมยั พมิสาร  No.45 
อาย ุ: 51 ปี 
ทีท่ํางาน งานอบัุตเิหตแุละฉุกเฉนิ รพ.วัดโบสถ ์จ.พษิณุโลก 

ทีอ่ยู ่: 401   ม.5    ต.หัวรอ   อ.เมอืง   จ.พษิณุโลก 65000 
Tel.  089 – 4611-085 
E-mail : Lamai_-@hotmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ลดัดาวลัย ์นนัทปรชีากลุ (หนอ่ย) No.46 
ทีอ่ยู ่28/ 1 หมู ่8  ต. สมอแข อ. เมอืง  จ. พษิณุโลก 65000 

ทีทํ่างาน ….  รพ.วัดโบสถ ์  อ. วัดโบสถ ์ จ. พษิณุโลก 65160 
Tel.    089-5622214 

E-mail 
laddawon14@hotmail.com 

 
ขอ้คดิ 
คดิหลงั    คดิหนา้          
คดิด ี       คดิบา้ 
คดิเสยี     ใหพ้อ 
ตกลง       ปลงใจ 
คดิไม ่     ยอ่ทอ้ 
คดิเพยีร   ทําตอ่ 
พอรู…้..   หยดุคดิ 

 
 
 
 

mailto:Lamai_-@hotmail.com
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วลพีร   มากคลา้ย (ติก๊) No.47 
Birth day      
June 11,1973 
 

Nampad  Hospital   
Uttaradit 
 

Tel.      
0812833223  ,  
055481574-7 
 
 
 
 
 
E-mail        t_markklai@hotmail.com/ facebook 
งานอดเิรก   ปลกูตน้ไม/้ทอ่งเทีย่ว/อา่นหนังสอื 

ชืน่ชอบ...การเดนิทาง(ยังยนิดทีีจ่ะตามคน้หาและปฏเิสธทีจ่ะทอ้ใจ  
    ยังยนิดทีีจ่ะเฝ้ารอและเตมิเต็มสิง่ทีห่ายไป) 

 

วชริะพทัธ ์โนวงัหาญ(นิม่) No.48 
  เกดิ  21 ม.ค. 2521 

  ทีอ่ยู ่134 ม.1 ต. วังหนิ อ.วังโป่ง จ.เพชรบรูณ ์
  โรงพยาบาลวังโป่ง 116 ม.13  

ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง  จ.เพชรบรูณ ์
Tel. 

   เบอรบ์า้น 056923653 
   มอืถอื 081-2831012 

E-mail   
nowanghanwachi@hotmail.com 

 คตปิระจําใจ   
"A life without love, is no life at all"  

"ชวีติท ีอ่ยูโ่ดยไมม่คีวามรกั  
มนัก็เหมอืนกบัการไมม่ชีวีติอยู"่   

"ยนิดที ีไ่ดรู้จ้กันะเพือ่น"  
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วภิาพร  ขนุมธุรส ( พร ) No.49 
เกดิ  23  มถิุนายน. 2516  
ทีอ่ยู ่ 125 หมู ่4  ถนนดํารพัิฒนา 
ตําบลบา้นคลอง  อ. เมอืง จ.พษิณุโลก    
โทร 086-4491936 
สถานทีทํ่างาน  สอ.บา้นแหลมโพธิ ์  
ตําบลบา้นกร่าง  อ.เมอืง จ.พษิณุโลก    

 
 
 
 

Tel.  055-268163 
E-mail :  

wipon09@hotmail.com 
“ ดใีจทีไ่ดเ้ป็นเพือ่น NP 10 คะ่” 

 

 

ศรญัญา  จนัทรเ์ครือ่ง (แหมม่)No.50 
วันเกดิ   30  สงิหาคม  พ.ศ.  2520  

ทีอ่ยู ่ 74  หมู ่ 14  ต.พรหมพริาม   
อ.พรหมพริาม  จ. พษิณุโลก 

 
สถานทีป่ฏบัิตงิาน   

สถานีอนามัย บา้นศรเีจรญิ   
ต.ทับยายเชยีง อ.พรหมพริาม 

Tel.   081-783-3240 
E-mail   S-aranya@hotmail.com 

 
 
 
เพือ่นของฉัน.... อยูต่รงนัน้สบายดไีหม...  
เมือ่ขอบฟ้ากวา้งเราหา่งไกล...  
เธอจะเป็นอยา่งไรบา้งคนด.ี.. ก็ไดแ้ตส่ง่ใจให.้..  
มันลอยไปหาเธอทกุที.่..เชือ่เถอะนะวา่ทกุทกุวนิาท.ี..  
เธอยงัคนมฉัีน.. คนน้ีอยูใ่นใจ... 

 

mailto:wipon09@hotmail.com
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ศรมีาลา   คงเดช  (  จนู  ) No.51 
ทีทํ่างาน  โรงพยาบาลวัดโบสถ ์  
อ. วัดโบสถ ์ จ.พษิณุโลก 65160 

Tel. 089-7597265 
 

“เอกลกัษณ”์ 
มาดนิง่... 

สยบการเคลือ่นไหว 

 
 

 

 
 

 

 
ศศธิร เป้รอด(หนงิ)No.52 

ทีทํ่างาน กลุม่งานเวชปฏบัิตคิรอบครัวและชมุชน 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชนครไทย จ.พษิณุโลก 

ทีอ่ยู ่ 111/9 ม.7  ต.นครไทย   

อ.นครไทย  จ.พษิณุโลก  65120   
มอืถอื  089-8586238 

E-mail   
s_paerod@hotmail.com  

 
คตปิระจําใจ... 

ความพยายามอยูท่ีไ่หน 
ความสําเร็จอยูท่ีน่ั่น  

 
 

…ฉันขอสัญญา  จะจําทกุเรือ่งราว   
ไมว่า่รา้ยหรอืด ี สขุหรอืทกุขใ์จ  

ฉันจะทบทวน เรือ่งราวของเธอตลอดไป  
จะจําเธอไว ้และรักเธอไปอยา่งน้ี...  

 

mailto:s_paerod@hotmail.com
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 ศภุชยั   เอือ้มมณ ี( แคน ) No.53 
 

Tel. 081-9981566    
จบที ่ วพบ.เชยีงใหม ่2547 

ภมูลิําเนา  165 หมู ่2  
อ.ขนุยวม จ.แมฮ่อ่งสอน 58140  

 ( Tel. 053-622071 )   
ทํางาน  รพ.ชนแดน  

อ.ชนแดนจ.เพชรบรูณ์ 67150   
( Tel.056-761301-2 ) 

 
“อนาคตทีด่ขี ึน้อยูก่บัตวัของเราเอง”  

 
 

สิง่ทีเ่ราผูกพันในวันนีเ้ป็นแคส่ว่นหนึง่ 
ทีเ่ตมิชวีติเรา ไม่ใชท่ัง้หมดของชวีติเรา  

เมือ่เวลาหนึง่ผ่านไปจะสอนเราไดเ้องว่า ความผูกพันกับส ิง่ใดๆ ในชว่งเวลาหนึง่ จะเป็นความสุขใน

ชว่งเวลานัน้ๆ อย่าไดไ้ปยดึตดิ อย่าไดไ้ปใชช้วีติทัง้ชวีติลุม่หลง คดิเสยีว่าเราโชคดทีีม่โีอกาสได ้
ผูกพันกับส ิง่ทีเ่รารัก หากเรารักใครคนใดคนหนึง่มาก เราก็จะรูส้กึว่าผูกพันมาก แตค่วามผูกพันทีว่่า

ไม่ไดห้มายถงึการหยุดตวัเองไวก้ับส ิง่นัน้ๆ ความผูกพันตอ่ส ิง่หนึง่ส ิง่ใดในชว่งเวลาหนึง่ไม่ผดิ ถา้เรา
คอ่ยๆ ปรับใจปรับตวัของเราเองใหก้ลบัคนืในเวลาทีค่วร เพราะอย่างนอ้ยทีส่ดุเราก็มโีอกาสไดผู้กพัน 

ซึง่ก็เหมอืนเรามีโอกาสไดรั้กน่ันเอง รัก NP10  
ทุกคนคะ่..... 

 
 

ศภุานนั อนิทบัทมิ(ออ้ย)No.54 
 
 
 
 

ทีท่ํางาน 
 PCU บา้นคลอง  

อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 
Tel. 086-9351572  

E-mail  
 supanun_in@hotmail.com 

 
 
 

mailto:supanun_in@hotmail.com
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สมพล  จนัทรค์รี ี (สะมะ)No.55 
เกดิ 4 เมษายน 2517 

ทีอ่ยู ่ 12 ม. 11  ต.บา้นแยง  อ.นครไทย  จ.พษิณุโลก 
ทีท่ํางาน สอ.บา้นหนองปรอื ม.1  ต.บา้นกลาง  อ.วังทอง  จ.พษิณุโลก  

 
Tel. 081-9532489 

Email    
samaplon@hotmail.com 

 
 

คต ิ
 มนุษย ์ 

“รูก้็ทกุข.์..ไมรู่ก้็ทกุข.์..ร”ึ 
สาธุ..... 

 

 

 

สมพศิ นว่มโพธิ ์(แหมม่) No.56   
สถานทีทํ่างาน   
สอต.ไผ่ลอ้ม อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 65110   
โทรศพัท ์ 055-296416 
ทีอ่ยู ่87 หมู ่3 ต.บา้นคลอง   
อ.เมอืง  จ.พษิณุโลก  65000 
E-mail maamgift@hotmail.com 
Mobile 081-8885944 
 

 

 

 
 

mailto:samaplon@hotmail.com
mailto:maamgift@hotmail.com
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นายสมยศ  แสวงสขุ   (ปุ๋ ย) No.57 
ทีท่ํางาน  รพสต.น้ํารอ้น  อําเภอเมอืง จังหวัดเพชรบรูณ์   

ตน้สังกดั    กลุม่งานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลเพชรบรูณ์  
Tel.  081-7905972      

E-mail    Somyod204@hotmail.com  ตลอดเวลา 

                      คตปิระจําใจ    “ปุ๋ ยรกั...ทกุคน ครบั” 
befor   

 

 

After 

                                       

 
 
 
 
 

 สมหมาย  ทมิอน้ (หมาย) No.58 
ทีท่ํางาน  โรงพยาบาลวัดโบสถ ์ อ.  วัดโบสถ ์ จ. พษิณุโลก 

Tel ….081-2805601 
E-mail   som-mai2511@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Somyod204@hotmail.com
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สกุญัญา  ธรีะวรรณ (เป้ิล) No.59 
ทีอ่ยู ่ 123 หมู ่1 ต.วงฆอ้ง  
อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 65180      
Tel.  055-366004 

E-mail  applesuka@hotmail.com 
ทีทํ่างาน  โรงพยาบาลบางกระทุม่   
อ.บางกระทุม่   จ.พษิณุโลก 65110  
โทรศพัท ์ 055-391061-2 ตอ่ 158 
 
นสิยัสว่นตวั   
ชอบเทีย่ว  ชอบกนิ  ชอบนอน  ชวิชวิ 
คตเิตอืนใจ     
ทําวันนี้  ใหด้ทีีส่ดุ    
(เพราะพรุ่งนี้อาจไมม่โีอกาสไดท้ํา ออิ)ิ 
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สกุานดา ใจยา (สม้) No.60 
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สดุาพร  จนัทรม์ณ ีNo.61 
เกดิ  24  พฤษภาคม   2509 

ทีอ่ยู ่  90 ม . 8  ตําบลมะขามสงู   
อ.เมอืง จ.พษิณุโลก     
Tel. 085-0496399 

E-mail  suda_mom@hotmail.com 
ทีท่ํางาน   

ฝ่ายเวชปฏบัิตคิรอบครัวและชมุชน 
 โรงพยาบาลชาตติระการ  

คตปิระจําใจ...ความพยายามอยูท่ีไ่หน  
ความสําเร็จอยูท่ีน่ั่น...สูสู้ ้

 
 
 
 
 

สทุนิมณ ีสขุป้อม (เพ็ญ) No.62   
ทีพํ่านัก 149  ม.2 ต.พรหมพริาม  อ.พรหมพริาม  จ.พษิณุโลก 
ทีท่ํางาน  โรงพยาบาลพรหมพริาม  จใพษิณุโลก 
E-mail    penny_sukpom@hotmail.com 
Tel 
บา้น     055-290364   
           055-369034 
มอืถอื 089-7064962 
 
 
 
 
 
 
คต ิ  “ทํางานทกุวันดว้ยความตัง้ใจ” 
 
“กา้วแรกทีเ่ขา้มาเรยีนเครยีดมากๆ ไมอ่ยากเรยีน  
เมือ่ไดม้าพบเพือ่น ๆ ทกุคนชว่ยกนั    
ทําใหใ้หม้กีําลังใจประทับใจมากๆทกุคน” 
 

mailto:penny_sukpom@hotmail.com
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สนุยี ์ พรมเกษา  (คอย) No.63   
ทีท่ํางาน สอต.ดงประคํา  อ.พรหมพริาม    จ.พษิณุโลก      
E-mail  Sunee.pro4623@hotmail.com  
Tel. 085-0493723 

 
คตปิระจําใจ 
“ทําวันนีใ้หด้”ี 

ความรูส้กึ 
รูส้กึภมูใิจ ทีม่โีอกาสไดม้าเรยีน 

หลักสตูรเวชปฏบิัต ิ รุน่ที ่10  
 เพือ่นๆพี่ๆ  น่ารัก ชว่ย เหลอื 

กันและกัน ดใีจทีเ่รยีนจบ 
กันทกุคน และหากเรยีนจบ 

ไปแลว้ อยากใหเ้ก็บ 
ความรูส้กึดีๆ  

 ประสบการณต์า่งๆ  
 ทีทํ่ารว่มกันมาน้ีไว ้ 

 คดิถงึกนับา้งนะคะ…….. 
รักเพือ่นๆ จา้ >>> นอ้งคอย 

 
สพุตัรา บญุเกดิกลู(พดั) No.64   

เกดิ 11 มนีาคม 2507 
สถานทีป่ฏบัิตงิาน  

สถานีอนามัยตําบลโคกสลดุ  
อ.บางกระทุม่ จ.พษิณุโลก 65110 

 
ทีอ่ยู ่59 ม.2 ต.กําแพงดนิ  

อ.สามง่าม จ.พจิติร 
 

Tel. 089-5636513  
บา้น 056-673147 

(นอกเวลาราชการตดิแน่) 
 

คต ิ“ทําวนันีใ้หด้ทีีส่ดุ  
อยา่พยายามว ิง่หาความทกุขใ์สต่วัเลย” 
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สพุศิ  มว่งทอง (ติม๋)  No.65 

ทีท่ํางาน PCU วัดจันทร ์อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 

Tel  087-3084046 
 

Email  
1402@chaiyo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวุรรณา พรหมบตุร (โจ) No. 66 
Suwanna  Prombut   
เกดิ 2  กรกฎาคม   2507  
สถานทีทํ่างาน 
รพสต.ทา่หมืน่ราม  
อําเภอ วังทอง จังหวัด พษิณุโลก  
 
Tel.  080 – 6833428      
E-mail :  
suwanna2507@hotmil.co.th 
คต ิ
หากเราไมเ่คย 
ลิม้รสความขมขืน่ 
ของความพ่ายแพ…้ 
เราจะชืน่ชมรสชาต ิ
ความหอมหวาน 
ของชยัชนะไดอ้ยา่งไร… 
 

mailto:1402@chaiyo.com
mailto:suwanna2507@hotmil.co.th


40 
 
 

นางสวุรา ใจปญัญา No.67 
ทีท่ํางาน  
รพสต.ไผใ่หญ่    
ต.วังนกแอน่   
อ.วังทอง  จ.พษิณุโลก 
 
Tel.   086-0506202 
 

 

 

 
 
 

โสพศิ  วาฤทธิ ์(พีแ่อม๊) No.68 
เกดิ 23 กรกฎาคม 2507 

สถานทีท่ํางาน  ผูป่้วยนอก รพ.บางระกํา 
Tel. 087 3184557 

Email Sophit111@gmail.com 
คต ิ“คดิอะไรไมอ่อก บอกโสพศิ ...เดีย๋วจัดให.้..” 

 

mailto:Sophit111@gmail.com
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อธพิงษ ์ สขุเพ็ญ   ( พงษ ์) No. 69 
สอ.บา้นนาจาน  ต.หนองกะทา้ว  อ.นครไทย  จ.พษิณุโลก 65120 
“ซือ่สตัย ์สจุรติ ปรารถนาใหท้กุคนมคีวามสขุ …..” 
E-mail     atipong205@hotmail.com 
Tel. 083 0394906 
 

วา่ทีร่อ้ยตรอีนวชั   มากบญุ(ไนซ)์ No.70 
ทีอ่ยู ่ 43 ม.2  ต. มะตมู  อ.พรหมพริาม  จ.พษิณุโลก 

Tel 087-3190548, 088-1605338, 088-1649231   
นสิยัสว่นตวั  
โกรธง่าย  
ตัวเล็ก...ใจใหญ ่
ความสมัพนัธ ์  
รักเพือ่นพอ้งนอ้งพี ่
ทกุคนทีเ่ป็นมติร... 
 
คตปิระจําใจ  
รากฐานของตกึคอือฐิ... 
รากฐานของชวีติ 
คอืการศกึษา 
 

 

mailto:atipong205@hotmail.com
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อภชิญา ถิน่จอม (เนยีง) No.71      
เกดิ  30  กันยายน   2515 

สถานทีท่ํางาน   
เรอืนจําจังหวัดอตุรดติถ ์

ทีอ่ยูปั่จจบัุน 139 ม.1  
ต .บา้นเกาะ อ. เมอืง จ. อตุรดติถ ์

Email    
Aphichaya30@hotmail.com 

Tel.   085-7323510 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อภชิญา นคิม (ออ้) No.72   
ทีท่ํางาน ศนูยส์ขุภาพเมอืง  
รพ.พุทธชนิราช   พษิณุโลก 
Tel. 055-270300 ตอ่ 13103  
 มอืถอื  084-6236016 
Email  apichaya2511@hotmail.com 
 
“...ไมรู่จ้ะบรรยายเป็นคําพดูยังไง  
มันสโุคยจ่รงิๆ ประทับใจกับเพือ่นๆ  
พี่ๆ นอ้งๆทกุคนเลย น่ารักมากๆ   
...จากวันน้ีไปหากทกุๆทา่นไดม้โีอกาสมา  
ประชมุ หรอืสัมนาทีร่พ.พทุธฯอยา่ลมืแวะมา 
ศนูยเ์มอืงกันนะคะ ตกึเขยีวชัน้เดยีวประต ู
หนา้ รพ.เลยนะ ถา้มาไมถ่กูถามสามลอ้หนา้รพ. 
ไดน้ะจ๊ะ จะรอเพือ่นๆจนกวา่จะเกษียณ เลย สัญญา 
และ  ทีสํ่าคัญ มอีะไรทีจ่ะใหรั้บใช ้ตดิตอ่มานะ  รักทกุคนคะ่ 
 

 
 

mailto:Aphichaya30@hotmail.com


43 
 
 

อรอนงค ์ โปรง่ฟ้า (กบ) No.73  
เกดิ  14  มนีาคม   2519   

ทีท่ํางาน  รพ.วังโป่ง  อ.วังโป่ง   จ.เพชรบรูณ์    

Tel. 089-4382080 
Tel.ทํางาน 

056-758224-6 ตอ่ 111 
E-mail  

kobornanong@hotmail.com  
ความรูส้กึ  

แลว้จะคดิถงึกันตลอดไป    
ระยะทางไมใ่ชปั่ญหา    

ระยะเวลา 
ไมอ่าจทําใหล้มืเลอืน    

รักทกุคนทีเ่ป็น  NP 10 >>> กบ 

 

 

 
อญัชล ี  ประดบัวงศ ์(แอน) No.74 

เกดิ 21 เมษายน 2510 
สถานทีทํ่างาน  

ตกึอบัุตเิหตแุละฉุกเฉนิ  
รพ.บางระกํา  

อ.บางระกํา จ.พษิณุโลก 

ทีอ่ยู ่ 406 /3074-3  
กองบนิ 46  

อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 
 

Tel. 084-6884274   
Tel. ทีท่ํางาน  055-372284 

 
 

E-mail   
 chalee27@hotmail.com 

 

mailto:chalee27@hotmail.com
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อญัชล ี ถปีร ี(อญั)  No. 75 
เกดิ   29  มนีาคม   2520   
ทีอ่ยู ่146/2 ม.6 ต.ทุง่ยัง้ อ.ลับแล  จ.อตุรดติถ ์  53210  
ทีท่ํางาน  รพสต.ร่วมจติ    

Tel. 089-9815194  
Tel.ทํางาน  055-406016 
E-mail  
Unchalee211@hotmail.com  
 
ความรูส้กึ  
“ใชช้วีติดว้ยกนัมาระยะหนึง่ 
มคีวามรูส้กึถงึความผูกพัน 
มคีวามสขุหรอืทกุขร์่วมแบง่ปัน   
ความรูส้กึทีย่ากจะบรรยาย” 

 
คตปิระจําใจ  
“ทําทกุอยา่งดว้ยใจ   รักทั่วถงึ” 

รักทกุคนทีเ่ป็น  NP 10 >>> อัญ 
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เมือ่ยามจาก 
 

ยามเราไกล     จากกัน       ในวันนี ้
เห็นดาวที ่     ผ่องใส        บนปลายฟ้า 
บอกเพือ่นๆ    ใหค้ดิ        หวนกลับมา 
สัญญาวา่        จะดแูล       ไมแ่พใ้คร 
 
มองทวิเขา      ไกลลบิ        พรบิตาตืน่ 
คนหวานชืน่     ไมรู่ ้          ไปอยูไ่หน 
พรุ่งนี้เพือ่น    ตอ้งเดนิ      กันตอ่ไป 
สรา้งสังคม     ใหส้ดใส      ไมล่มืเลอืน 
 
โลกยังรอ       ใหเ้ธอชว่ย     ดว้ยความหวัง 
เตมิพลงั        รอยพมิพ ์     ยิม้ใดเหมอืน 

คนทีม่ ี           ความด ี        คอยย้ําเตอืน 
จากใจเพือ่น     ผูกสมัคร      ดว้ยรักกัน 
 
ยังคดิถงึ          เธอนะ        แมจ้ะจาก 
หากเราพราก   จากไปด ี     ไปมฝัีน 
สดุขอบฟ้า     ทะเลกวา้ง   ยังผูกพันธุ ์
กลับหากัน     อยา่ลมืเลอืน  เพือ่นจะคอย          
                                                          

 
นภัส หมกึขาว ( ป๋านพ) 

 

 

 

 

 

 

   



46 
 
 

ลาเพือ่น 
 

ไมม่แีลว้ คนน่ังกนิ       ขา้วตรงหนา้  
ไมม่แีลว้ วาจา             อันสดใส 
ไมม่แีลว้ ปลอบโยน      ดว้ยหัวใจ  
ไมม่แีลว้ ไมม่ใีคร         ไมม่เีธอ 
 

ไมม่คีน รว่มตากแดด    รว่มตากฝน  
ไมม่คีน คอยเคยีงขา้ง   อยูเ่สมอ 
ไมม่คีน ศกุรไ์ดเ้ห็น      จันทรไ์มเ่จอ  
ไมม่เีธอ  ฉันจะสขุ         ไดอ้ยา่งไร 
 

ลาแลว้เพือ่น  วันวาน         อันสขุล้ํา  
ลาแลว้จํา      ไมตร ี         อันดใีว ้
พวกเราเป็น    เพือ่นกัน      ตลอดไป  
ลาแลว้ใจ       ลาแลว้จาก  ไมอ่ยากลา 
 

ไมม่แีลว้     วทิยาลัย       ระเบยีบจัด  
ไมม่แีลว้     โต๊ะน่ังขาด     ชว่ยจัดหา 
ไมม่แีลว้     วชิาการ        นัน้ตัง้ตา    
ไมม่แีลว้     เขาอตุสา่       พาพน้เกณฑ ์
 

ไมม่แีลว้     พวกน่ังหลับ   สับปะหงก  
ไมม่แีลว้     คนน่ังโศก     เครยีดใหเ้ห็น 
ไมม่แีลว้     อาจารย ์       เรยีกเชา้เย็น   
ไมม่แีลว้     ลายเซน็ด ี     มสีทีา 
 

ไมม่แีลว้     มมุสงบ         พบบญุกอ่     
ไมม่แีลว้     ปลาวิง่รอ      อาหารขา้ 
ไมม่แีลว้     บัดดี ้           เมยีงมองมา  
ไมม่แีลว้     อาหารตา      คราพบกัน 
 

ไมม่แีลว้    พวกกัน         นัน้พลกิแผลง  
ไมม่แีลว้    ใครคอยแกลง้ เมือ่พบฉัน 
ไมม่แีลว้    วันเวลา         อยูด่ว้ยกัน  
ไมม่แีลว้    เพือ่นฉัน       ตอ้งลาจร 
 

ไมม่แีลว้     คนืแสนสขุ     ทีแ่ปรผัน  
ไมม่แีลว้     เพือ่นกัน        ทีช่ว่ยสอน  
ไมม่แีลว้     เพือ่นปรกึษา   เพือ่นอาทร  
ไมม่แีลว้     เหมอืนวันกอ่น แสนออ่นใจ   
 

ตอ่ไปน้ี       ไมม่ฉัีน       มาใหเ้ห็น   
ตอ่ไปน้ี       ตัวเป็นๆ      คงไมใ่ช ่ 
คงมเีพยีง    ทําเนียบรุน่  ใหอุ้น่ใจ   
โอกาสหนา้  ฟ้าสดใส    ไดพ้บเธอ   
 
           นภัส  หมกึขาว (ป๋านพ) 
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…….NP 10 …….NP 10 …….NP 10 …….NP 10 …….NP 10 …….NP 10…… 

 

 
 

…….NP 10 …….NP 10 …….NP 10 …….NP 10 …….NP 10 …….NP 10 
....อย่าลืมกนันะจะ๊.... 

 
 

http://www.hi5.com/friend/photos/displayPhotoUser.do?photoId=3987231272&ownerId=241328190&albumId=188989523
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ขอขอบคุณ คณาจารยว์ทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชนิราช พษิณุโลก 
อาจารยผ์ูด้แูลหลักสตูร,อาจารยผ์ูส้อน และอาจารยพ์ีเ่ลีย้งทกุทา่น 

 
อ.สพุร  พวงวราพันธ ์
ดร.นุศรา  วจิติรแกว้ 
ดร.สจุติรา ทัดเทีย่ง 
ดร.สายชล จันทรว์จิติร 
อ.เกษร  คงแขม 
อ.ดวงพร  หุน่ตระกลู 
อ.อภเิชษฐ ์ พลูทรัพย ์
อ.สพุร  พวงวราพันธ ์
อ.มณฑนา อัจฉรยิศักดิช์ัย 
อ.สทุธามาศ อนุธาต ุ
อ.ชลลดา  ตยิะวสิทุธิศ์ร ี
อ.ปานจันทร ์ คนสงู 
อ.ทับทมิ  ปัตตะพงศ ์
อ.สภุาณี  คลังฤทธิ ์
อ.เบญจมาภรณ ์ นาคามด ี
อ.สาวติร ี ลิม้กมลทพิย ์
อ.ยคุนธร  ทองรัตน ์
อ.วสิฏิฐศ์ร ี เพง็นุ่ม 
อ.ทพิยส์ดุา เส็งพานชิ 
อ.สจุติรา  ทัดเทีย่ง 
อ.จฑุามาศ จันทรเ์สงี่ยม 
อ.อวนินท ์ บัวประชมุ 
 

 
 
 

 


