
“โรงพยาบาลคุณภาพ บริการเป็นเลิศระดับประเทศ 
เป็นที่ยอมรับของประชาชน รองรับประชาคมอาเซียน” 

ฉบับที่ 2513 
วันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2558 
ปีมะแม แรม 8 ค่่า เดือน 8 

วิสัยทัศนโ์รงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 

เมนูวันพรุ่ง 

พลังงานน่ารู ้: รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 

เมนูวันนี้ 

อัตลักษณ์รพ.คุณธรรม  “ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีน้่าใจ” 

ขอเดชคุณพระศรีรัตนตรัย  ช่วยคุ้มภัยให้ท่านนั้นจงสุขขี 
คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งที่ดี อย่าได้มีโรคภัยมาเบียดเบียน 

 

รพ.ขอแสดงความความเสยีใจ... 
กับครอบครัวคุณสุรภี มั่นศิลป์ พยาบาลหอผู้ป่วยสุภา  
และคุณวันเพ็ญ คมคาย เจ้าหน้าที่งานศูนย์จ่ายกลาง  

ที่สูญเสียคุณแมร่ าพึง กองแก้ว  
รพ.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ในวันที่ 9 ก.ค.58  

ณ วัดใหม่ชุมพล ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.อยุธยา  
 เวลา 20.00 น. โดยมีรถออกเวลา 19.00 น.  

เจ้าภาพขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ ในวันที่ 11 ก.ค.58  
เวลา 16.00 น. มีรถออกเวลา 15.00 น. 

โครงการองคก์รไรพ้งุ                                   
กลุ่มงานสุขศึกษาขอเชิญเจ้าหน้าผู้สนใจสมัครแข่งขันลดน ้าหนัก    
ประเภทหน่วยงานและบุคคล โดยมีรางวัลดังนี้  
- เสื้อส าหรับผู้ที่ลดน ้าหนักได้ 3 กก.แรก จ านวน 80 คน  
- ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท สมัครถึงวันที่ 15 ก.ค.58 
สอบถาม โทร. 3010  

ขอเชญิ ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานและ
ตัวแทนคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามรายชื่อที่แจ้งเวียน เข้าร่วมประชุม
จัดท าแผนงบปี 2559 ในวันที่ 15 ก.ค.58  (เลื่อนจากวันที่ 14 
ก.ค.58) เวลา 13.30น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ  ชั้น 5                     
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

              ขอเชญิ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และ
เจ้าหน้าที่ตามที่ส่งรายชื่อเข้าร่วม  “ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง 
(PPE) เพื่อการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ ้า” ในวันน้ี 
เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5                   
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

               ขอเชญิ หัวหน้าหอผู้ป่วย/FAประจ า
หน่วยงาน/ผู้แทนหน่วยงาน หน่วยละ 3 คน เข้าร่วมประชุมจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ รพ.อย.ในวันที่ 10 ก.ค.58 เวลา 08.30-16.30น.               
ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (แจ้งรายชื่อมายัง                 
กลุ่มงาน พรส. ภายในวันที่ 8 ก.ค.58)  

 รวมชรา เอฟซี  ปะทะกับ  หวานเย็น  เอฟซี 
ในวันน้ี  เวลา 15.30 น.  

ป้ายห้ามถ่ายภาพ  
หน่วยงานที่ต้องการแจ้งขอรับป้ายห้ามถ่ายภาพขนาด A3หรือA4 
ได้ที่ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โทร.2510 (Pre –Order)  
 

ขอเชญิหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงานและผู้ประสานงานคุณภาพ
ประจ าหน่วยงาน (FA)เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมคุณภาพ 
และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  ในวันที่ 16 ก.ค.58                 
เวลา 12.00 น. ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

คุณชุลีพร กัญญาพงศ์   พยาบาลวิชาชีพ พิเศษ 1 
คุณอรุณ ขอพร พนง. รับโทรศัพท์ ฝ่ายพัสดุฯ 
คุณเทิดศักดิ์ แสงทอง  พนง.ช่วยเหลือคนไข้ ห้องบัตร 
คุณสมกมล ขันธวิธ ิ  พนง.ช่วยเหลือคนไข้ ศกช.  
คุณพัชราภรณ ์สุขอินโท  จพ.ธุรการ ห้องฉุกเฉิน   

สวนดอกไม ้

การขอใชบ้รกิารงานศลิป์ 
เพื่อให้การให้บริการงานศิลป์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว งานศิลป์          
ได้ปรับปรุงแบบฟอร์มขอใช้บริการเพิ่มเติม (ดังเอกสารที่แจ้งเวียน)           
โดยต้องผ่านหัวหน้าหรือตัวแทนเพื่อรับทราบ ร่วมทุกคร้ัง และต้อง 
เซ็นรับชิ้นงานเมื่อแล้วเสร็จเพื่อป้องกันชิ้นงานสูญหาย 

บนเครือ่งบนิสองทีน่ัง่ นักบินหัวใจจะวาย  ผู้โดยสารเพียงคนเดียว  
ซึ่งเป็นพระสงฆ์  ตกใจมากจึงวิทยุขอความช่วยเหลือ 
“ช่วยด้วย นักบินหัวใจวายตาย อาตมาไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร             
ช่วยอาตมาด้วย” 
เสียงตอบจากวิทยุ “นี่คือหอบังคับการบิน ผมได้ยินท่านไม่ชัดเจน           
ผมจะบอกวิธีน าเครื่องลงให้  ผมมีประสบการณ์เรื่องนี้มากมาย   
หายใจลึกๆ ทุกอย่างจะราบร่ืน...เอาละท่านช่วยบอกความสูง กับ
ต าแหน่งของท่านด้วยครับ” 
พระตอบ ”อาตมาสูง 165 เซนติเมตร ตอนน้ีเป็นเจ้าอาวาส 
.....เงิ้บเงิ้บ.... 

ข่าข่า 



ประกาศรายชื่อบุตรผูไ้ด้รบัทนุการศึกษาปี 2558 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ผู้ขอทุน) 
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ปกครอง) 

จนท. รพ.อยุธยา     หน่วยงาน 
1 ด.ช.คุณากร คงเจริญ น.ส.ทัศนีย์ วิสุทธิพันธุ์ เวชระเบียน สถิติ 
2 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ค าภีระ น.ส.เฉลิมพร ค าภีระ อญ2 
3 ด.ญ.ไอริสา กาดีโรจน์ นางวรนุช กาดีโรจน์ พิเศษ มธ 
4 ด.ญ.กมลเนตร รัมมะภาพ น.ส.กาญจนา ปั้นทรงนาม trauma 
5 ด.ช.นวัตร ภาคีนุยะ นางจริยา ภาคีนุยะ ศูนย์เวชปฏิบัติ(แพทย์แผนไทย) 
6 ด.ญ.พสิกา บุญโถ นางภัทรนิดา กูลตรง ศูนย์ประสาน 
7 ด.ญ.กัญญ์วรา วัฒนคาม น.ส.เสาวลักษณ์ สุขพญา ศูนย์แพทย์วัดตึก 
8 ด.ญ.มาริสา ลือสถาน น.ส.อาภาภรณ์ มณีงาม ศูนย์เวชปฏิบัติ 
9 ด.ช.ณภัทร อินทรตุล นางเสาวนิตย์ อินทรตุล ศูนย์แพทย์วัดอิน 
10 ด.ช.ธนภัทร สุขไสยา นายดิเรก เอมอิ่ม ICU2 
11 ด.ช.อานัส มหาเรือนลาภ นายอดุลย์ มหาเรือนลาภ ICU2 
12 ด.ช.ศิรัตน์ ลอยเกตุ น.ส.สุมาลี บินอารีย์ กุมารเวช 
13 ด.ช.ชัยธวัช สุขสาลี นางสุมาลี สุขสาลี ศูนย์จ่ายกลาง 
14 ด.ช.จักรรินทร์ ศิลาโคตร นายอ านาจ ชมรุ่ง พิเศษ 1 
15 ด.ช.ราเชนทร์ ลียากาศ นางอังสณา ลียากาศ พยาธิวิทยา 
16 ด.ญ.มนธิดา กลั่นสุคนธ์ นางอมรรัตน์ มีวงษ์สม เทพประชา 
17 ด.ช.ภูมิพัฒน์ จันทภูมิ น.ส.วีณา ชมถนอม หลังคลอด 
18 ด.ญ.พีรดา อามระรัตนะ นางดาริน อามระรัตนะ ประชาสัมพันธ์ 
19 ด.ญ.ศศิกานต์ รัมมะภาพ นายยรรยง รัมมะภาพ ซักฟอก 
20 ด.ช.จิณณวัตร์ สุทธลักษณ์ นางจริยา สุทธลักษณ์ ระบาดวิทยา 
21 ด.ญ.ยุวรรณดา พงค์ไทย นายศุภชัย เที่ยงสุข พิเศษ4 

22 ด.ญ.พรรัตน์ รัตนทิพย์ น.ส.ปีวรา สุทธิวารินทร์ OPD 
23 ด.ญ.ชญาดา ศรีสังข์ น.ส.แอนนา ศรีสว่าง OPD 
24 ด.ญ.ปวริศา ญาณฤทธิ์ น.ส.ดวงฤดี สุขสมบูรณ์ OPD 
25 ด.ญ.สิทธินี ปัสสาราช นายอรรถพร ปัสสาราช เปล 
26 ด.ญ.สุทัตตา สัมมารส นายประจักร ์สัมมารส เปล 
27 ด.ช.ณัชพล ทรงทับทิม น.ส.ปัทมา แก้วจินดา การเงิน 
28 นายณัฐนนท์ คงวัฒนา น.ส.จินตนา โสโอรส ICU1 
29 ด.ช.ธีราพงษ์ ชูพงษ์ นางธันยวีร์ ชูพงษ์ ICU2 
30 ด.ญ.เนตรนภิส พานทอง น.ส.สายชล รอดชีวัน วิสัญญี 
31 ด.ช.นัทธพร อิ่มทอง นายวรรณพงษ์ อิ่มทอง พิเศษสุภา 
32 ด.ญ.วิภาวินี สตาภิรมย์ นายทิศันต์ สตาภิรมย์ ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา 
33 ด.ช.พงศธร กองสงฆ์ น.ส.สุพัตรา แก้วพนม ศญ 
34 ด.ช.ธรรมโชติ สร้อยทอง นางวันเพ็ญ สร้อยทอง กุมารเวช 
35 น.ส.ณัฏฐริณีย์ ธุสาวุฒิ นายเพ็ชรเอกชัย พิชัยเสน OR 
36 ด.ช.อติภัทร เพ่งคุณ น.ส.อัมพร สุทัศน ์ OPD 
37 ด.ญ.นฤมล บุญเกิด นางนงเยาว์ มงคลยุทธ ศญ 
38 ด.ญ.ชนิสรา สุธรรม นายธีระศักดิ์ สุธรรม ยานยนต์ 
39 ด.ช.วุฒิภัศ นุ่มอุรา นางสาริน อนันตวิเชียร อญ1 
40 ด.ช.ธีรดนย์ พุ่มมะลิ น.ส.ชุติมณฑน์ พุ่มมะลิ นรีเวช 
41 ด.ญ.พีชญา สุขประเสริฐ นางปณญาดา สุขประเสริฐ ER 
42 ด.ญ.ยลฤดี วิไลจิตต์ น.ส.มนัสนันท์ วิไลจิต์ OPD 
43 ด.ช.ธนภัทร เปล้ืองทุกข์ น.ส.ธนาภรณ ์เปล้ืองทุกข์ อช1 

พลังงานนา่รู้ 
ฉบับท่ี 2513 วันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2558 


