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ขาวสารสําหรับทุกคนในองคกร One PMK จัดทําโดยศูนยบริหารงานประชาสัมพันธ
และกิจการพิเศษ รพ.รร.๖ สามารถติชม แสดงความคิดเห็น และใหคําแนะนําไดที่
e-mail :pmkhotnews@pmkhotnews.info หรือที่ ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธ
และกิจการพิเศษ รพ.รร.๖ โทร.02-354-7600-28 ตอ 93066
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 Hot News 2

เม่ือวันที่ 3-5 สิงหาคม 2553 พล.ต.กฤษฎา  ดวงอุไร  ผอ.รพ.รร.๖ ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปด การประชุมเชิงปฎิบัติการสําหรับ
แพทยประจําบานปที่ 1 พ.ศ.2553 ณ โรงแรมการเดน ซีวิว รีสอรท พัทยา  โดยในคร้ังนี้มีกิจกรรม Walk Rally เพื่อเชื่อมความสัมพันธ
ที่ดีแกแพทยประจําบานปที่ 1 และคณะอาจารย รพ.รร.๖ อีกดวย
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ตอนท่ี  6.2

        

            

         
  
         
     

                            
   
  

       
       



   
    
     
              
  
       
  
     
     
 
 
          
        
   
    
    
  

Hot News 9



สําหรับผูโชคดี สามารถมารับรางวัลไดที่ ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธฯ ช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      สวนผูที่พลาดโอกาสในคร้ังนี้ ทานยังมีสิทธิลุนรางวัลใหญปลายป  PMK Hot News จะเก็บรวบรวมช่ือของทานไว
     จับรางวัลอีกคร้ัง  ย่ิงรวมสนุกบอยคร้ังย่ิงมีโอกาส   (สวนของรางวัลปลายปเปนอะไรจะแจงใหทราบอีกคร้ังคะ)
        * PMK Hot News ขอสงวนสิทธ์ิการจับรางวัลใหกับผูรวมสนุกในองคกร One PMK และ รพ.รร.จปร. คะ*

          1. พ.อ. ชะเลง    ฉายวิโรจน   ( สนง ผบช.รพ.รร.๖ )                                     2. พ.อ.หญิง ชนานันท     ขอประเสริฐ   ( ภาควิชาจุลชีววิทยา )
                3. ร.ท.หญิง ศศิธร   สวนอยู   ( แผนกพยาบาลวิสัญญีและหองผาตัด )     4.จ.ส.อ. สวัสด์ิ     ขอพึ่งกลาง  ( งบประมาณ รพ.รร.๖ )
                                                                     5. น.ส. นัยนา    สัมฤทธิ์   ( ศูนยคอมพิวเตอร )

ประกาศรายช่ือผูโชคดีตอบคําถามชิงรางวัล PMK Hot News ฉบับที่ 10

  สงคําตอบมาที่ e-mail : pmkhotnews@pmkhotnews.info โปรดอยาลืมใสช่ือ นามสกุล (ภาษาไทย) หนวยงาน และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอกลับ
  ดวยคะ  สําหรับผูที่ไมสะดวกที่จะตอบผานทางอินเตอรเน็ท สามารถสงกระดาษคําตอบมาที่ ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธและกิจการพิเศษ ช้ัน 11
   ทาง PMK Hot News ไดจัดเตรียมกลองรับคําตอบไวใหแลวคะ

  
กอง/ภาคสูติฯ จัดอบรม “ปวดทองนอยเร้ือรัง”เมื่อวันท่ีเทาไหร ?
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