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จัดท าโดย
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ร้อยรัก รวมใจ
สานสายใย มุทิตา

สารสัมพันธฉ์บับพิเศษ 

ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 27

ชื่อ นางสุพิน  นาควัชระ
ต าแหน่ง ช่างตัดเย็บผ้า  หัวหน้าศูนย์บริการผ้า กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
หอผู้ป่วย/หน่วยงาน ศูนย์บริการผ้า
เกิดวันที่  3 ธันวาคม 2500
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ  6 สิงหาคม 2522
ที่อยู่ปัจจุบัน 50 หมู่ 3 บ้านโคกหัวช้าง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย ให้โอกาส ช่วยเหลือ ให้อภัย
ข้อคิดฝากน้อง ๆ  ให้รักและสามัคคี ปรองดอง ร่วมแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา
งานให้ก้าวหน้า
หลกัในการท างาน : เรียนรู้ ท า ให้ก าลังใจ อดทน
คติเตือนใจ : ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องท าเอง

    ขอเชิญร่วมงานวันมุทิตาจิต 
ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
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ชื่อ นายแพทย์ จรัญ ทองทับ
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2501
เข้ารับบรรจุราชการ เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2527  
ที่อยู่ปัจจุบัน 51 ซ. ชยางกูร ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ข้อคิดฝากถึงน้องๆ ดูแลตัว เองดี  ดูแลครอบครัวดี  ดูแลองค์กรดี           
ชีวิตเรา สังคมและชาติบ้านเมืองก็จะดีด้วย
หลักในการท างาน เจตนาดี วางแผนดี กระบวนการถูกต้อง ได้รับความ
ร่วมมือจากเครือข่าย ท าอะไรก็ส าเร็จ

คติเตือนใจ “ความเพียรของมนุษย์ เป็นจุดเร่ิมตน้ของความส าเร็จ”

บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 26

ชื่อ นายสุภาพ หงส์ค า  ต าแหน่ง พนักงานประจ าตึก
หอผู้ป่วย/หน่วยงาน จ่ายกลาง  เกิดวันที่  28 เมษายน 2501
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ  ปี 2521
ที่อยู่ปัจจุบัน 92/7 ถ. หนา้สถานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย เงียบขรึม มีความจริงใจต่อผู้อื่น
ข้อคิดฝากน้อง ๆ ขอให้น้องๆมีความรักต่อกัน ซื่อสัตย์ต่องานท่ีท า          
มีความอดทนและสู้กับงานแล้วชีวิตเราจะมีแต่ความสุขตลอดไป
หลกัในการท างาน : อดทน ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
คติเตือนใจ : คิดดี พูดดี ท าดี แล้วชีวีมีสุข

บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 1
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บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 25
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บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 2
ชื่อ นางสาวประภา โพธิหัง
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ
- รองผู้อ านวยการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
หน่วยงาน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
เกิดวันที่ 31 กรกฎาคม 2501
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2524
ที่อยู่ปัจจุบัน 51/4 ถ. หนา้สถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ข้อคิดที่ฝากถึงน้องๆ ขอให้มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
รับผิดชอบงานและรักษาจรรยาบรรณ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของวิชาชีพ
พยาบาล 
หลกัในการท างาน : การท างานจะส าเร็จหรือล้มเหลว เกิดจากตัวเราเอง
เท่านั้น
คติเตือนใจ “ท าทุกวันให้ดีที่สุด”

ชื่อ นายสมาน ช านาญกิจ    ต าแหน่ง พนักงานเปล บ. 2
หอผู้ป่วย/หน่วยงาน ศูนย์เปล  เกิดวันที่  17 เมษายน 2501
เข้ารับบรรจุรับราชการเมือ่ วันท่ี 22 สิงหาคม 2526
ที่อยู่ปัจจุบัน 282 หมู่ท่ี 8 ต. ทะเมนชัย อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย เรียบง่าย ใจเย็น สุขุมรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธด์ี
ข้อคิดฝากน้อง ๆ ให้ตั้งใจท างานขยันหมั่นเพียร ซื่อตรงต่อตัวเอง ซื่อตรง
ต่อผู้อื่น ซื่อตรงต่อเวลา โรงพยาบาลคือบ้านของเรา
หลกัในการท างาน : จริงจัง จริงใจต่อการท างาน ท างานเป็นทีม ดูแล
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ใส่ใจในงานท่ีท าและร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาใน
หน่วยงาน
คติเตือนใจ : ขอฝากน้องๆให้ตัง้ใจท างาน ขยันขันแข็งจนเต็มความสามารถ 
ท าแล้วได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย ได้ทั้งงาน ได้ทั้งเงิน ไดท้ั้งบุญ
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ชื่อ นายแพทย์พยุงศักดิ์ หอมวิเศษวงศา
ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ
หอผู้ป่วย/หน่วยงาน สูติ-นรีเวชวิทยา
เกิดวันที่ 6 สิงหาคม 2501
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ วันท่ี 2 เมษายน 2527
ที่อยู่ปัจจุบัน 299 หมู่ท่ี 11 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
อุปนิสัย ร่าเริง แจ่มใส ไม่คิดมาก
ข้อคิดที่ฝากถึงน้องๆ : จงรู้จักเอาใจเขา มาใส่ใจเรา มองคนให้เป็นคน    
อย่าดูถูกคนอื่น 
คติเตือนใจ : เวลามันช่างเร็วนัก จงท าวันนี้ให้ดีท่ีสุด อดีตขอให้ผ่านไป 
อนาคตช่างมัน

บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 3

ชื่อ  นางรัตนา ศรีสมุทร
ต าแหน่ง พนักงานประจ าตึก
หอผู้ป่วย/หน่วยงาน ห้องคลอด
เกิดวันที่  11 สิงหาคม 2501
เข้ารับบรรจุรับราชการเมือ่  3 ตุลาคม 2531
ที่อยู่ปัจจุบัน 315 หมู่ท่ี 8 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย ใจเย็น พูดเพราะ มีจิตอาสา
ข้อคิดฝากน้อง ๆ รักในงานท่ีท า ช่วยเหลือกัน มีความสามัคคี 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกนั
หลกัในการท างาน : รับผิดชอบในหน้าท่ี ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด 
คติเตือนใจ : ท าความดีโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทน มีคุณธรรม จริยธรรม

บุคคลตัวอย่าง ท่านทที่ 24
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ชื่อ นายบุญเติม  เรืองเกษม  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ
หอผู้ป่วย/หน่วยงาน กลุ่มงานพัสดุ  เกิดวันที่ 19 เมษายน 2501
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2523
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 162/2  ถ. หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ข้อคิดที่ฝากถึงน้องๆ ความสามัคคี กับการท างานเป็นทีม คือความส าเร็จ
ของกลุ่มงาน หมู่คณะและองค์กร
หลกัในการท างาน ภาระงานจะมากมาย งานจะหนกัหรือยากล าบากจง
ภูมิใจท่ีมีงานท า เพราะมันคือความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ตามความตั้งใจท่ี
เดินเข้ามาอยู่ในองค์กร
คติเตือนใจ “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” ผลงานมิใช่ผลจากการประจบ
สอพลอ หากเป็นผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ตั้งใจท างาน จะ
ให้บุคคลอื่นพูดแทนว่าตัวเราเป็นอย่างไร มิใช่โฆษณาตัวเอง

บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 4บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 23

ชื่อ นางขนิษฐา  มั่งมี
ต าแหน่ง พนักงานประจ าตึก
หอผู้ป่วย/หน่วยงาน จ่ายกลาง
เกิดวันที่  2 ธันวาคม 2500
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ  วันท่ี 1 ตุลาคม 2523
ที่อยู่ปัจจุบัน 100 ม.14 ต. ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย ร่าเริง ชอบสนุกสนาน
ข้อคิดฝากน้อง ๆ รักน้องๆทุกคนและอยากให้ตั้งใจท างานให้มีคุณภาพ 
เพื่อองค์กรของเราจะได้พฒันาขึ้นไปเรื่อยๆ 
หลกัในการท างาน : รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
คติเตือนใจ : ไม่มีอะไรเกินความพยายาม
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บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 5

ชื่อ นางจุฑารัตน์  กุลอ่อน
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการพยาบาล)
หอผู้ป่วย/หน่วยงาน คลินิกตรวจพิเศษ อาคารแม่และเด็กชั้น 1
เกิดวันที่  12  กันยายน 2501
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ วันท่ี 3 เมษายน 2521
ที่อยู่ปัจจุบัน 170 หมู่ 17 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
อุปนิสัย ชอบสนุก ร่าเริง แจ่มใส
ข้อคิดฝากน้อง ๆ ขอให้มีความรักความสามัคคีและรักในสิ่งท่ีท าแล้วชีวิต
จะมีความสุข

บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 22

ชื่อ นายไสว แก้วแสน
ต าแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม ส.2
หอผู้ป่วย/หน่วยงาน เภสัชกรรม
เกิดวันที่  5 พฤศจิกายน 2500
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ วันท่ี 2 สิงหาคม 2522
ที่อยู่ปัจจุบัน 84 หมู่ท่ี 3 ต.หนองบัวโคก อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย สนุกสนาน ร่าเริง รักเพื่อนๆ
หลกัในการท างาน : ท างานในแต่ละชั่วโมง ให้ดีที่สุด
คติเตือนใจ :  อดทน อดกลั้น ทุกๆอย่างจะดีขึน้
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 ชื่อ นางบังอร  ปะทะรัมย์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการพยาบาล) งานผู้ป่วยใน 
ประจ าตึกตา  ชั้น 2
เกิดวันที่  27  พฤศจิกายน 2500
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ 1 ตุลาคม 2527
ที่อยู่ปัจจุบัน 29 หมู่ 20 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย ร่าเริง สดใส ใจดีกับเพื่อนร่วมงาน
ข้อคิดฝากน้องๆ  นิองๆพูดจาไพเราะ  ให้ความช่วยเหลือกันและกันดีมาก 
ขอให้น้องๆรักษาความดีงามนี้ไว้ตลอดไป

คติเตือนใจ : จิตใจร่าเริง เป็นยาอย่างดี
     : จิตใจท่ีหมดมานะ ท าให้กระดูกแหง้

บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 6

ชื่อ นางสดศรี พิทักษ์ตระกูล
ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส. 2
หอผู้ป่วย/หน่วยงาน คลินิกตรวจพิเศษ อาคารแม่และเด็กชั้น 1
เกิดวันที่  21 สิงหาคม 2501
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ วันท่ี 1 ตุลาคม 2524  
ที่อยู่ปัจจุบัน 135 หมู่ท่ี 14 ถ. บุรีรัมย์ – คูเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อคิดฝากน้อง ๆ ให้มีความสามัคคีกัน เพราะเราท างานเป็นทีม
หลกัในการท างาน : ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
คติเตือนใจ : จงเป็นผู้ให้ มากกว่าเป็นผู้รับ

บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 21



8 ปีที่  22  ฉบับพิเศษ  ประจ าเดือน สงิหาคม   พุทธศักราช  2561 21ปีที่  22  ฉบับพิเศษ  ประจ าเดือน สงิหาคม   พุทธศักราช  2561

ชื่อ  นางบัวพันธ์ เธียรวรรณวัฒน์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ปฏิบัติงานท่ีงานห้องผ่าตัด
เกิดวันที่  20  ธันวาคม 2500
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ 2 ตุลาคม 2521 
ที่อยู่ปัจจุบัน 241 หมู่ 17 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
อุปนิสัย เป็นคนพูดจาเสียงดัง ฟังชดั และชอบความสนุกสนาน
ข้อคิดฝากน้อง ๆ ขอให้มีความรักความสามัคคีและรักในสิ่งท่ีท าแล้วชีวิต
จะมีความสุข
คติเตือนใจ ท างานให้ดีที่สุดและมีความสุขในทุกๆ วัน

ชื่อ นายศักดิ์เสถียร พิศเพ็ง
ต าแหน่ง พนักงานห้องผ่าตัด ส 2
หอผู้ป่วย/หน่วยงาน จ่ายกลาง
เกิดวันที่  5 พฤษภาคม 2501
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ 2 มกราคม 2528
ที่อยู่ปัจจุบัน 20/2 ซ.1 ถ. หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย เยือกเย็น พูดน้อย
ข้อคิดฝากน้อง ๆ จงซื่อสัตย์ต่อตนเอง
หลกัในการท างาน : ตื่นก่อน นอนหลัง
คติเตือนใจ : จงด าเนินชีวิต โดยไม่ประมาท

บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 20บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 7



20 ปีที่  22  ฉบับพิเศษ  ประจ าเดือน สงิหาคม   พุทธศักราช  2561 9ปีที่  22  ฉบับพิเศษ  ประจ าเดือน สงิหาคม   พุทธศักราช  2561

ชื่อ  นางปิยะนันท์ ธัญถนอม 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ปฏิบัติงานท่ีกลุ่มงานอุบัติเหตแุละ
ฉุกเฉิน
เกิดวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2501
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ 3 เมษายน 2521 
ที่อยู่ปัจจุบัน 239 หมู่ท่ี 3 บ้านโกรกขี้หนู ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย ใจเย็น สุขุม เรียบร้อย
ข้อคิดฝากน้องๆ น้องๆ ทุกคนน่ารัก มีความเป็นกันเอง ทุกคนมีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความสามารถ เมื่อเกิดปัญหาในหน่วยงาน 
สามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี จึงขอฝากให้น้อง ๆ ทุกคนรักษา
คุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป
คติเตือนใจ : อนาคตไม่แน่นอน จงอยู่กับปัจจุบัน

ชื่อ นางพรรณทิพา  จันทรเวชกุล
ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2
เกิดวันที่ 7  มกราคม 2501
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2539
ที่อยู่ปัจจุบัน 180/3 ถ. หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย ร่าเริง เรียบง่าย อารมณ์ดี มีไมตรีจิตกับน้องๆทุกคน
ข้อคิดฝากน้อง ๆ ขอให้น้องๆ รัก และสามัคคีกัน เสมือนเราอยู่ครอบครัว
เดียวกัน ขยันอดทนในงานท่ีท า
หลกัในการท างาน : มุ่งมั่น ขยัน อดทน รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย
คติเตือนใจ : ความพยายามอยู่ท่ีไหนความส าเร็จอยู่ท่ีนั่น

บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 8บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 19



10 ปีที่  22  ฉบับพิเศษ  ประจ าเดือน สงิหาคม   พุทธศักราช  2561 19ปีที่  22  ฉบับพิเศษ  ประจ าเดือน สงิหาคม   พุทธศักราช  2561

ชื่อ นางเบญจวรรณ ตาปาง
ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2
หอผู้ป่วย/หน่วยงาน ICU เด็ก
เกิดวันที่  27 กรกฎาคม 2501
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ 3 กันยายน 2522   
ที่อยู่ปัจจุบัน 541/1 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย เป็นคนร่าเริง และจริงจังกับชีวิต
ข้อคิดฝากน้อง ๆ ท างานต้องอาศัยความอดทน
คติเตือนใจ : เป็นคนดี และซื่อสัตย์ในงานท่ีท า

ชื่อ นางล าเนา เรืองประโคน
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการพยาบาล)                   
จากงานห้องคลอด
เกิดวันที่ 4 ตุลาคม 2500
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ 2 ตุลาคม 2521
ที่อยู่ปัจจุบัน 418 ถ. จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
อุปนิสัย มีเหตุมีผล ร่าเริง แจ่มใส 
ข้อคิดฝากถึงน้อง ๆ รักในงานท่ีท า ให้ท างานเป็นทีมช่วยเหลือกันและกัน
คติเตือนใจ : ท าทุกวันให้ดีที่สุด และเต็มความสามารถ

บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 18บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 9



18 ปีที่  22  ฉบับพิเศษ  ประจ าเดือน สงิหาคม   พุทธศักราช  2561 11ปีที่  22  ฉบับพิเศษ  ประจ าเดือน สงิหาคม   พุทธศักราช  2561

ชื่อ นางบุญเพียร สิงหชัย
ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา
เกิดวันที่ 21 กรกฎาคม 2501
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ 23 ตุลาคม 2523
ที่อยู่ปัจจุบัน 54/17 ถ.สันติสขุ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
อุปนิสัย ร่าเริง แจ่มใส  ชอบร้องเพลง
ข้อคิดฝากถึงน้อง ๆ รักงาน ท างานให้มีความสุขและสนุกกับการท างาน
หลกัในการท างาน: ท าหน้าท่ีท่ีได้รับหมอบหมายให้ดีที่สุด มาท างานให้ตรง
ต่อเวลา
คติเตือนใจ : รู้เก็บ รู้ออม รู้ใช้

ชื่อ นางสาวสุวรรณี ชัยสมัคร     
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  (ด้านการพยาบาล)จากงาน         
หอผู้ป่วยหนัก
เกิดวันที่  22 มิถุนายน 2501
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ 3 ตุลาคม 2520
ที่อยู่ปัจจุบัน 160/73 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                                                                    
อุปนิสัย เป็นคนอารมณ์ดี สนุกสนาน ร่าเริง 
ข้อคิดฝากน้องๆ  ขอให้มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน 
คติเตือนใจ : จงคิดทุกค าท่ีจะพูด แตไ่ม่จ าเป็นต้องพูดทุกค าท่ีคิด

บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 17 บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 10



12 ปีที่  22  ฉบับพิเศษ  ประจ าเดือน สงิหาคม   พุทธศักราช  2561 17ปีที่  22  ฉบับพิเศษ  ประจ าเดือน สงิหาคม   พุทธศักราช  2561

ชื่อ นางอนงค์ เช่นรัมย์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (ด้านการพยาบาล)                  
จากงานหอผู้ป่วยหนัก
เกิดวันที่  15 พฤศจิกายน 2500
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ 1 เมษายน 2520
ที่อยู่ปัจจุบัน 160/8 ม. 19 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ. บุรีรัมย์
อุปนิสัย  เป็นคนใจเย็น เรียบร้อย พูดน้อย
ข้อคิดฝากน้องๆ ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
คติเตือนใจ : ความไม่แน่นอน คือสิ่งท่ีแน่นอน 

ชื่อ นายประคอง ออกรรัมย์
ต าแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2501
เข้ารับบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเมื่อ 28 มีนาคม 2528 
ที่อยู่ปัจจุบัน 90 หมู่ 8 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน จริงจังกับงานและมีความรับผิดชอบ 
ข้อคิดฝากน้องๆ ขอให้น้องๆ มีความรัก และให้อภัยซึ่งกันและกนั
คติเตือนใจ : ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุด

บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 11 บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 16



16 ปีที่  22  ฉบับพิเศษ  ประจ าเดือน สงิหาคม   พุทธศักราช  2561 13ปีที่  22  ฉบับพิเศษ  ประจ าเดือน สงิหาคม   พุทธศักราช  2561

ชื่อ นางสุรีรัตน์ ศรีนาคา 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานท่ีกลุ่มงานพยาธิ
วิทยาคลินิก (ห้องรับส่งสิ่งตรวจ)
เกิดวันที่ 16 ธันวาคม 2500
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ 2 กรกฎาคม 2527 
ที่อยู่ปัจจุบัน 2/27 ถนนหน้าสถานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์
อุปนิสัย  เป็นคนที่มีความร่าเริง สนุกสนาน มีความจริงใจ 
ข้อคิดฝากน้องๆ ขอให้น้องๆ มีความรัก ความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง ต่ออาชีพการงาน และมีความยุติธรรม
คติเตือนใจ : กตัญญู รู้คุณคน

ชื่อ นางอรชา เกษประดิษฐ์ 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ปฏิบัติงานท่ีหอผู้ป่วยพิเศษ
ศัลยกรรมชั้น 5
เกิดวันที่  14 กันยายน 2501
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ วันท่ี 21 ตุลาคม 2521 
ที่อยู่ปัจจุบัน 74/3 ซอยสันติสขุ 5 ถ.หน้าสถานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย เป็นคนอารมณ์ดี สนุกสนาน ร่าเริง พูดจาไพเราะ 
ข้อคิดฝากน้องๆ ขอให้น้องๆ ทุกคนรักใคร่กันและกนั สนุก มีความ
รับผิดชอบงานและท าหน้าท่ีตัวเองให้ดีท่ีสุด
คติเตือนใจ : จงท าวันนี้ให้ดีท่ีสุด 

บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 15 บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 12



14 ปีที่  22  ฉบับพิเศษ  ประจ าเดือน สงิหาคม   พุทธศักราช  2561 15ปีที่  22  ฉบับพิเศษ  ประจ าเดือน สงิหาคม   พุทธศักราช  2561

ชื่อ  นางรัตนา วรรณสินธ์
ต าแหน่ง พยาบาลเทคนิคช านาญงาน (ด้านการพยาบาล) ประจ าหอผู้ป่วย 
พิเศษสูตินรีเวชกรรม ชั้น 6
เกิดวันที่  8 ธันวาคม 2500
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ วันท่ี 2 ตุลาคม 2521 
ที่อยู่ปัจจุบัน 176/23 ถ.หน้าสถานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์
อุปนิสัย เป็นคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซื่อสัตย์สุจริต รักงาน
ข้อคิดฝากน้อง ๆ ขอให้น้องๆ ท าหน้าท่ีตัวเองให้ดีท่ีสุด อย่างเต็มก าลัง 
ความสามารถ ขอบคุณน้องๆทุกคนท่ีห่วงใยและดูแลเอาใจใส่พี่เสมอมา
คติเตือนใจ : ไม่ใช่ความทุกข์ท าให้เราคิดมาก แต่ความคิดมากท าให้เราเกิด
ทุกข์

ชื่อ  นายสุเทพ บุญรอด 
ต าแหน่ง พยาบาลเทคนิคช านาญงาน ปฏิบัติงานท่ีกลุ่มงานอุบัติเหตุ     
และฉุกเฉิน
เกิดวันที่ 28 มีนาคม 2501
เข้ารับบรรจุราชการเมื่อ 2 ตุลาคม 2521
ที่อยู่ปัจจุบัน 6/2 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
อุปนิสัย เป็นคนชอบสนุกสนาน ตลก ร่าเริง เป็นกันเองกับน้องๆ  ทุกคน
ข้อคิดฝากถึงน้อง ๆ ขอให้น้อง ๆ มีความสุข มีความรักสามัคคีต่อกันและ
กันและขอให้ร่ ารวย ๆ ทุกคน
คติเตือนใจ ความล าบากสอนให้เราต้องอดทน ความเป็นคนสอนให้เรา    
ก้าวต่อไป 

บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 13 บุคคลตัวอย่าง ท่านที่ 14


