
ปที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจําวันที่ 16 กมุภาพันธ 2556

เน่ืองดวยมูลนิธิกาญจนบารมีและกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขขอเชิญรวมบริจาคสมทบทุน ซื้อเคร่ืองเอกซเรย
เตานมเคลื่อนที่ชวยเหลือสตรีผูดอยโอกาส สนใจบริจาคไดที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท
บัญชีกระแสรายวัน แจงชื่อบัญชี มูลนิธิกาญจนบารมี
( คัดกรองมะเร็งเตานมเคลื่อนที่ )

สอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 02 591 8185-6

ดวยโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี กําหนดจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี
TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจําป ๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือกเยาวชนแตละจังหวัดเปน
ตัวแทนระดับภาคเขาสูการประกวดระดับประเทศ

กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการและผูรับผิดชอบจัดการประกวดฯจึงขอเชิญชวน
และประชาสัมพันธการประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคและระดับประเทศในวันอาทิตย 3
กุมภาพันธ 2556 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ทานผูใดสนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 02-5908187

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีความประสงครับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานสายวิชาการ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖
ตําแหนงอาจารย หลักสูตรเภสัชศาสตร สังกัดสํานักวิชาเภสัชศาสตร
จํานวน 14 อัตรา ปฏิบัติงานสอน วิจัย พัฒนางานดานวิชาการและบริการ
วิชาการ ทั้งน้ีผูสนใจสมัครสามารถคนหารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.wu.ac.th หรือสามารถติดตอโดยตรงไดที่สวนการเจาหนาที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หมายเลขโทรศัพท 075-673000,075-384000

ปที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจําวันที่ 16 กมุภาพันธ 2556

เน่ืองดวยมูลนิธิกาญจนบารมีและกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขขอเชิญรวมบริจาคสมทบทุน ซื้อเคร่ืองเอกซเรย
เตานมเคลื่อนที่ชวยเหลือสตรีผูดอยโอกาส สนใจบริจาคไดที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท
บัญชีกระแสรายวัน แจงชื่อบัญชี มูลนิธิกาญจนบารมี
( คัดกรองมะเร็งเตานมเคลื่อนที่ )

สอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 02 591 8185-6

ดวยโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี กําหนดจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี
TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจําป ๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือกเยาวชนแตละจังหวัดเปน
ตัวแทนระดับภาคเขาสูการประกวดระดับประเทศ

กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการและผูรับผิดชอบจัดการประกวดฯจึงขอเชิญชวน
และประชาสัมพันธการประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคและระดับประเทศในวันอาทิตย 3
กุมภาพันธ 2556 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ทานผูใดสนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 02-5908187

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีความประสงครับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานสายวิชาการ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖
ตําแหนงอาจารย หลักสูตรเภสัชศาสตร สังกัดสํานักวิชาเภสัชศาสตร
จํานวน 14 อัตรา ปฏิบัติงานสอน วิจัย พัฒนางานดานวิชาการและบริการ
วิชาการ ทั้งน้ีผูสนใจสมัครสามารถคนหารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.wu.ac.th หรือสามารถติดตอโดยตรงไดที่สวนการเจาหนาที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หมายเลขโทรศัพท 075-673000,075-384000

ปที่ 2 ฉบับที่ 15 ประจําวันที่ 16 กมุภาพันธ 2556

เน่ืองดวยมูลนิธิกาญจนบารมีและกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขขอเชิญรวมบริจาคสมทบทุน ซื้อเคร่ืองเอกซเรย
เตานมเคลื่อนที่ชวยเหลือสตรีผูดอยโอกาส สนใจบริจาคไดที่
ธนาคารกรุงไทย  สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท
บัญชีกระแสรายวัน แจงชื่อบัญชี มูลนิธิกาญจนบารมี
( คัดกรองมะเร็งเตานมเคลื่อนที่ )

สอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 02 591 8185-6

ดวยโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี กําหนดจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี
TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจําป ๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือกเยาวชนแตละจังหวัดเปน
ตัวแทนระดับภาคเขาสูการประกวดระดับประเทศ

กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการและผูรับผิดชอบจัดการประกวดฯจึงขอเชิญชวน
และประชาสัมพันธการประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคและระดับประเทศในวันอาทิตย 3
กุมภาพันธ 2556 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ทานผูใดสนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 02-5908187

ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีความประสงครับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานสายวิชาการ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖
ตําแหนงอาจารย หลักสูตรเภสัชศาสตร สังกัดสํานักวิชาเภสัชศาสตร
จํานวน 14 อัตรา ปฏิบัติงานสอน วิจัย พัฒนางานดานวิชาการและบริการ
วิชาการ ทั้งน้ีผูสนใจสมัครสามารถคนหารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.wu.ac.th หรือสามารถติดตอโดยตรงไดที่สวนการเจาหนาที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หมายเลขโทรศัพท 075-673000,075-384000



รายการวิทยุของ รพ.หนองคาย
 รายการสุขภาพดีที่วัดพระธาตุ ทุกวันอาทิตย เวลา 12.00 – 13.00 น. คล่ืน 106.25 MHz
 รายการสุขภาพดีไมมีขายอยากไดตองมีสวนรวม ทุกวันจันทร เวลา 13.30 – 14.00 น. 97.75 MHz
 รายการสาระนารูกับโรงพยาบาลหนองคาย ทุกวันพุธ เวลา 12.00 – 13.00 น. คล่ืน 88 MHz

ผลิตโดย.. งานสื่อสารและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลหนองคาย โทร 0 4241 3456 ตอ 225

สภากาชาดไทย รวมกับ โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ โรงแรมโฟรซีซั่นสรี
สอรท เชียงใหม โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เกาะสมุย และศูนยวิจัยโรคมะเร็งโลหิตวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดจัดงานวิ่งการกุศลประจําป “ แคนเซอร แคร ” คร้ังท่ี 6 ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันเสารท่ี 23 กุมภาพันธ
2556 เริมลงทะเบียนรวมกิจกรรม ณ สวนลุมพินีเขตปทุมวัน และอางเก็บนํ้าหวยตึงเฒา
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และในวันเสารท่ี 11 พฤษภาคม 2556 ณ ทาเทียบเรือหนา
ทอน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี เพื่อหาทุนสนับสนุนผูปวยโรคมะเร็งของ
ศูนยวิจัยโรคมะเร็งโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และรวม
สนับสนุนดวยการซื้อเสื้อยืดแคนเซอรแคร ราคาตัวละ 350 บาท(คอกลม) และราคา 500
บาท(เสื้อคอโปโล) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่โทรศัพทหมายเลข 02-2564440,
02-2511218 ตอ 124 หรือทางเว็บไซต www.redcrossfundraising.org และเจาหนาที่
โรงพยาบาลหนองคายทานใดสนใจสมัครสามารถสงรายชื่อไดที่กลุมงาน
สุขศึกษา ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 หรือโทรศัพทไดที่เบอรโทรภายใน 106

ดวยขณะน้ีไดมี “ มิจฉาชีพ ” ที่แฝงตัวเขามาลักทรัพยใน
โรงพยาบาลหนองคาย และสถานที่ราชการอ่ืนในจังหวัดหนองคาย ในชวง
เวลาพักกลางวัน เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดเหตุการณซ้ําอีก สําหรับ
หนวยงานที่ไมมีเจาหนาที่เฝาสํานักงานในชวงเวลาพักกลางวันใหปดประตู
ล็อกกุญแจหองไว และไมควรเก็บทรัพยสินไวในโตะทํางานโดยที่ไมได
ล็อกกุญแจ หากเจาหนาที่ทานใดพบเห็น “ บุคคลตองสงสัย ” และมี
พฤติกรรมที่มีพิรุจใหรีบแจง รปภ. ที่หมายเลขโทรศัพทภายใน 516 หรือที่
เบอรมือถือ 086-5803939 (คุณสุบิน โสภาเวช) เพื่อเขามาตรวจสอบตอไป
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 รายการสาระนารูกับโรงพยาบาลหนองคาย ทุกวันพุธ เวลา 12.00 – 13.00 น. คล่ืน 88 MHz

ผลิตโดย.. งานสื่อสารและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลหนองคาย โทร 0 4241 3456 ตอ 225

สภากาชาดไทย รวมกับ โรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ โรงแรมโฟรซีซั่นสรี
สอรท เชียงใหม โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เกาะสมุย และศูนยวิจัยโรคมะเร็งโลหิตวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดจัดงานวิ่งการกุศลประจําป “ แคนเซอร แคร ” คร้ังท่ี 6 ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันเสารท่ี 23 กุมภาพันธ
2556 เริมลงทะเบียนรวมกิจกรรม ณ สวนลุมพินีเขตปทุมวัน และอางเก็บนํ้าหวยตึงเฒา
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และในวันเสารท่ี 11 พฤษภาคม 2556 ณ ทาเทียบเรือหนา
ทอน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี เพื่อหาทุนสนับสนุนผูปวยโรคมะเร็งของ
ศูนยวิจัยโรคมะเร็งโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และรวม
สนับสนุนดวยการซื้อเสื้อยืดแคนเซอรแคร ราคาตัวละ 350 บาท(คอกลม) และราคา 500
บาท(เสื้อคอโปโล) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่โทรศัพทหมายเลข 02-2564440,
02-2511218 ตอ 124 หรือทางเว็บไซต www.redcrossfundraising.org และเจาหนาที่
โรงพยาบาลหนองคายทานใดสนใจสมัครสามารถสงรายชื่อไดที่กลุมงาน
สุขศึกษา ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 หรือโทรศัพทไดที่เบอรโทรภายใน 106

ดวยขณะน้ีไดมี “ มิจฉาชีพ ” ที่แฝงตัวเขามาลักทรัพยใน
โรงพยาบาลหนองคาย และสถานที่ราชการอ่ืนในจังหวัดหนองคาย ในชวง
เวลาพักกลางวัน เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดเหตุการณซ้ําอีก สําหรับ
หนวยงานที่ไมมีเจาหนาที่เฝาสํานักงานในชวงเวลาพักกลางวันใหปดประตู
ล็อกกุญแจหองไว และไมควรเก็บทรัพยสินไวในโตะทํางานโดยที่ไมได
ล็อกกุญแจ หากเจาหนาที่ทานใดพบเห็น “ บุคคลตองสงสัย ” และมี
พฤติกรรมที่มีพิรุจใหรีบแจง รปภ. ที่หมายเลขโทรศัพทภายใน 516 หรือที่
เบอรมือถือ 086-5803939 (คุณสุบิน โสภาเวช) เพื่อเขามาตรวจสอบตอไป
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รายการ จํานวน บริจาคบูชา
ชุดกรรมการพิเศษประกอบดวย

- เน้ือเงินแท กนทองคํา 1 องค
- เน้ือนวโลหะ  กนเงินแท 1 องค
- เน้ือสัตโลหะ  กนเงินแท 1 องค
- เน้ือสัมฤทธิ์ กนทองแดงนอก 1 องค
- เน้ือทองระฆัง  กนทองแดงนอก 1 องค
- เน้ือกระไหลทอง (องคเล็ก) 1 องค

499 29,999

ชุดกรรมการประกอบดวย
- เน้ือเงินแท กนทองคํา 1 องค
- เน้ือนวโลหะ กนเงินแท 1 องค
- เน้ือสัตโลหะ  กนเงินแท 1 องค
- เน้ือสัมฤทธิ์  กนทองแดงนอก 1 องค
- เน้ือทองระฆัง  กนทองแดงนอก 1 องค
- เน้ือกระไหลทอง (องคเล็ก) 1 องค

999 9,999

เน้ือนวโลหะ 4,999 1,999
เน้ือสัตโลหะ 9,999 1,499
เน้ือสัมฤทธิ์ 9,999 1,199
เน้ือทองระฆัง 19,999 999

เพื่อสงเสริมใหเยาวชนปฏิบัติธรรม 100,000 คนเพื่อจัดต้ังชมรมอ่ิมบุญ
ภายใตโครงการอ่ิมบุญในอุปถัมภของสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ)
ประธานผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช จํานวน 999 สถาบันการศึกษา

เสริมลาภ เสริมบารมี ชีวิตรุงเรือง


