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ฉบับที่ 2509 
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558  

ปีมะแม ขึ้น 2 ค่่า เดือน 8 

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

เมนูวันน้ี 

อัตลักษณ์  รพ.อย. “ซื่อสัตย ์สามัคคี มีน ้าใจ” 
เมนูวันพรุ่ง 

ท่องไปในโลกกว้าง : หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 37    
 

ขอเชิญ แกนน่าองค์กรไร้พุงท่ีส่งรายชื่อหน่วยงานละ 1 
คนเข้าอบรมโครงการ “ภาคีร่วมใจ องค์กรไร้พุง มุ่งสู่
คุณภาพชีวิต รพ.พระนครศรีอยุธยา 2558” ในวันท่ี 8 - 9 
ก.ค. 58          ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอเชิญ ผู้บริหาร/หัวหน้าฝา่ย/กลุ่มงาน/หัวหน้างานและ

ตัวแทนคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามรายชื่อที่แจ้งเวียน       
เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนงบประมาณปี 2559                     
ในวันที่ 14ก.ค.58 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ        
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 

ขอเชิญคณะท างานควบคุมก ากับดูแลรายจ่ายด้าน
ทรัพยากรเกีย่วกับเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทน เข้าประชุม
พร้อมกัน   ในวันที่ 7 ก.ค.58 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุโขทัย           
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 

ตลาดนดัเจ้าหน้าที่ รพ.อยุธยา 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จองร้านค้า               
เพื่อขายสินค้าต่างๆ  ในวันที่ 6 ก.ค.58 สามารถจองพื้นที่
ขายสินค้าได้ภายในวันนี ้ติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
โทร.2519, 2520, 2522 

ประกาศรบัสมัครงาน  
รพ.อยุธยามีความประสงค์ขยายเวลารับสมคัรบุคคลเพือ่
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง ต าแหน่ง พนักงาน 
รักษาความปลอดภัยจ านวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 290 บ.
รับสมัครถึงวันที่ 3 ก.ค.58  ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ประกาศรายชื่อ             
ผู้มีสิทธิผ่านการคัดเลอืก ในวันที่ 7 ก.ค.58 เวลา 13.30 น. 
ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ  

แจ้งจากกลุ่มงาน สุขศึกษา  
ขอเชิญแกนน าภาคีเครือข่ายองค์กรไร้พุงโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา ที่จะไปอบรมวันที่ 8 – 9 ก.ค.2558     
ท่ีวัดใหญ่ชัยมงคลฯ มารับการตรวจวัดไขมันในร่างกาย    
ในวันที่ 6-7 ก.ค.2558 ที่กลุ่มงานสุขศึกษา โทร. 3010  

คุณชนันท์กานต์ แป้นสวน นักกายภาพบ าบัด กายภาพบ าบัด 
คุณลิขิต จาวจิตต์ชื่น  พนง.ช่วยเหลือคนไข้ บริหารทั่วไป 
คุณจ าเรียง ชาติชิงเชาว์  พนง.ช่วยเหลือคนไข้  เภสัชกรรม 
คุณมานิตย์ แก้วจันทร์  พนง.ประกอบอาหาร โภชนาการ 

คุณจ านง ไทยประยูร   พนง.ทั่วไป  OPD 

โชคดีวันนี้ขอให้มีความสุขกาย..โชคดีวันนี้ขอให้มีความสุขใจ... 
...มีชื่อเสียงให้ก้องเกริกไกร......ขจรไปทั่วทั้งโลก... 

Happy Birth day 

     ขอเชิญ  หัวหน้าหนว่ยงาน / R2R 
ประจ าหน่วยงาน และผู้ที่ส่งรายชื่อ เข้าร่วมอบรม                   
เชิงปฏิบัติการโครงการความรู้สู่จินตนาการผ่าน R2R                
ในวันที่ 3 ก.ค. 58 เวลา 10.00 – 15.00 น.  
ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ                               
PCT ด่านหน้า ขอเพิ่มแพทย์ตรวจคลินกิแพทย์เฉพาะทาง 
อายุกรรมและกมุารเวชกรรมตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.คือ 
นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชยออกตรวจทุกวันอังคารที่3ของเดือน 
นพ.อธิพัฒน์ อธพิงษ์อาภรณ์ ออกตรวจทุกวันศุกร์                 
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบหากมีการปรับเปลี่ยนจะแจ้งอีกครั้ง 

ว /ด /ป หน่วยงาน 

29 มิ.ย.-10 ก.ค.58 
แพทย์ กลุ่มการพยาบาล จิตอาสา 
  

29 มิ.ย.- 3 ก.ค.58 

ทันตกรรม  องค์กรแพทย์ (ธุรการ)  ศูนย์จ่าย
กลาง  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ  ศูนย์น่าส่ง  ศูนย์ HA  
ซ่อมบ่ารุง  รปภ.  พัสดุและบ่ารุงรักษา บริหาร
ทั่วไป  การเจ้าหน้าที่  บ่าบัดน้่าเสีย  ซักฟอก  
ยานพาหนะ  สวน-สนาม   เวชกรรมสังคม   
อาชีวเวชกรรม  สุขศึกษา  ศูนย์เวชฯ ศูนย์ประสาน 
ศูนย์ป้อมเพชร ศูนย์สสจ. ศูนย์วัดอินทาราม   
ศูนย์วัดตึก  แพทย์แผนไทย 

6- 10 ก.ค.58 

กลุ่มงานเภสัชกรรม  การเงินและบัญชี  ศูนย์สิทธิ
ประโยชน ์  รังสีวิทยา  พรส. ฝ่ายแผนงานและ
ประเมินผล ส่านักสารสนเทศและคอมพิวเตอร์   
เวชกรรมฟื้นฟู เวชระเบียนและสถิติ  ส่านัก
บริการสัมพันธ์การตลาด ศูนย์ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์   งานหลักประกันสุขภาพ  

โภชนาการ  พยาธิวิทยา   
ธนาคารเลือด     

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2558 

ตักบาตรท าบุญทกุวันศกูร ์
ชมรมจริยธรรม ขอเชิญพุทธศานิกชน ร่วมท าบุญตักบาตร 
พระภิกษุสงฆ์ 5 รูป ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 น. ณ ชั้น 1 
อาคารเทพประชา และเวลา 08.30 น. ณ ศูนย์อาหาร  ชั้น 1 
อาคารสวนอุตสาหกรรมฯ หรือจะติดต่อถวายปัจจัย เพื่อ
จัดซื้อชุดสังฆทานและถวายอาหารเช้า ชุดละ 200 บาท           
ที่คุณวรรณา หามนตรี หอผู้ป่วยเทพประชา 

หลักสตูร สมาธิเพื่อการเอาชนะใจตนเอง 
สถาบันพลังจิตตานุภาพ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสตุร 
ชินนสาสมาธิ 1 สมาธิเพื่อการชนะใจตนเอง เน้นวิธีท าสมาธิ
แบบง่ายๆในวันที่ 25 ก.ค.58 เวลา 09.00 - 14.00 น.                       
ณ วัดพนัญเชิงฯ ติดต่อ คุณนพฉัต โทร.081-8422825                       
รตท.ธนรัช โทร.086-2941529 อ.นก โทร.092-9431287ฟรี 
อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
เข้าอบรม 



ท่องไปในโลกกว้าง 
วันพฤหัสบดีที่  2 กรกฎาคม 2558 


