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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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ตอนท่ี  6.3 Hot News 9

พ.อ.ชะเลง   ฉายวิโรจน





 

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.หญิง กิติพร   พุทธิขันธ   ( ประเมินผลและทะเบียนประวัต วพม. )      2. พ.ท.หญิง พรอมจิตต     พวงรัตน   ( กองตรวจโรคฯ )
                3. พ.ท.หญิง อัญชลี   วิศวโภคา   ( ภาควิชาชีวเคมี )                        4.พ.ท. เรืองวิทย     ตันติแพทยางกูร  ( กองกุมารฯ )
                                                                     5. น.ส. อัมพร    นอยนาม   ( กสน.รพ.รร.๖ )

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

  
ประเด็นยุทธศาสตรขององคกร One PMK ไดแกอะไรบาง ?

ขอเรียนเชิญขาราชการทุกทานในสังกัดรพ.รร.๖ และวพม. เขารวมพิธีอําลาชีวิตราชการของขาราชการและลูกจางที่ครบกําหนด
เกษียณอายุราชการ ประจําปพ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันพฤหัสที่ ๑๖ ก.ย. ๕๓ พิธีเริ่มเวลา ๑๐๓๐ ณ หองพิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
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