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วันศุกรที่ 27 กรกฎาคม 2555 คณะเจาหนาที่โรงพยาบาลหนองคายรวม
ทําบุญตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ  จาํนวน 61 รูป ณ  บริเวณลานน้ําพุพญานาคและลาน
อนุสาวรียปราบฮอ  และในเวลา 19.09 น. นายวริัตน ลิ้มสวุัฒน ผูวาราชการจังหวดั
หนองคายเปนประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจดุเทียนชัยถวายพระพรชัย
มงคล ในการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 คณะเจาหนาที่โรงพยาบาลหนองคายไดรวมถวายเครื่อง
ราชสักการะและจดุเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ
หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจงัหวัดหนองคาย

(อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  หองผาตัด  หองวิสัญญี หองผูปวยหนัก และหนวยไตเทียม)

ในวันเสารที่ 28 กรกฎาคม 2555 ที่ผานมาคณะผูบรหิารโรงพยาบาลหนองคาย
นําโดย นายแพทยกติศัิกดิ์  ดานวบิูลย และคณะเจาหนาทีโ่รงพยาบาลหนองคายได
ทําบุญเลี้ยงพระ “อาคารเมตตาบารม ีพระอนาลโย หลวงปูขาว” ประกอบดวยงาน
ผูปวยอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน งานหองผาตัด งานวสิัญญี งานผูปวยหนัก และหนวยไตเทยีม

โดยไดรับความเมตตาจาก พระญาณสทิธาจารย (หลวงพอทองพูล สิริกาโม) วัดสามัคคีอุปภัมภ (วัดภูกระแต) จังหวัด
บึงกาฬ เปนประธานฝายสงฆ และพระอธกิารปรดีา  ฉน.ทกโร (หลวงพอทุย) วัดปาดานวเิวก จังหวัดบงึกาฬ เปนประธานจัดงาน
พธิเีริ่มตัง้แตเวลา 07.00 น.แขกผูมเีกยีรตแิละคณะเจาหนาที่โรงพยาบาลหนองคาย
รวมทําบุญตักบาตร  และตลอดชวงเชายังไดเปดรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อ
อุปกรณการแพทย  ใหกับอาคารเมตตาบารมี  พระอนาลโย  หลวงปูขาว  ซึ่ง
ไดรับเงินบริจาครวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 833,316.50 บาท (แปดแสนสาม
หมื่นสามพันสามรอยสิบหกบาทหาสิบสตางค) นอกจากนี้คณะเจาหนาที่
โรงพยาบาลหนองคาย และผูมจีิตศรัทธา ไดจัดทําโรงทานอาหารและเครื่องดื่มใหแก
ผูปวยและญาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไป   ขออนุโมทนาบุญกับทุกทานที่มีสวนรวมใน
การทําบุญใหญในครั้งนี้ งานน้ีอิ่มทอง อิ่มบุญ อิ่มกุศลกันถวนหนาจา

ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจําวันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2555

.
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เวลา 07.30 น. ขอเชิญรวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ  บริเวณ
หอประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยทานผูวาราชการจังหวัด
เปนประธานในพิธี

การแตงกาย ขาราชการสวมชุดเครื่องแบบปกติขาว  หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
สีกากีคอพับแขนยาว

เวลา 18.00 น. ขอเชิญรวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุมเงิน – พุมทอง)
และจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

การแตงกาย สุภาพบุรุษ  และสุภาพสตรี  สวมใสชุดผาไทยหรือชุดสุภาพ

รายการวิทยุของ รพ.หนองคาย
 รายการสุขภาพดีที่วัดพระธาตุ ทุกวันอาทิตย เวลา 12.00 – 13.00 น. คล่ืน 106.5 MHz
 รายการสุขภาพดีไมมีขายอยากไดตองมีสวนรวม ทุกวันจันทร เวลา 13.30 – 14.00 น. 97.75 MHz
 รายการสาระนารูกับโรงพยาบาลหนองคาย ทุกวันพุธ เวลา 12.00 – 13.00 น. คล่ืน 88 MHz

ผลิตโดย.. ศูนยสื่อสารและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลหนองคาย โทร 0 4241 3456 ตอ 225

สถานสงเคราะหเด็กหญิงอุดรธานี  ไดจัดงาน “การแสดงการกุศล ปนน้ําใจใหบานเด็กอุดรธานี” เพ่ือหารายได
สมทบทุนมูลนิธิเพ่ือเด็กบานอุดรธานี  จัดซื้ออุปกรณหองปฐมพยาบาล  ปรับปรุงอาคารเรือนนอน  หองน้ํา  และปรับปรุง
อาคาร  โรงฝกอาชีพ  โดยจะทําการแสดงบรรยายพิเศษของนักพูดอารมณดีชื่อดัง  อาจารยจตุพล  ชมพูนิช  และสนุกกับ
จําอวดหนามาน  นาโยง, นาพวง, นานง  พรอมท้ังการแสดงพ้ืนบานของเด็ก  ๆ  สถานสงเคราะหเด็กหญิงอุดรธานี  ในวัน
เสารท่ี 22 กันยายน 255 เวลา 18.00 -21.00 น. ณ  หองอุดรธานี  ฮอลล  ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็ลทรัลพลาซา
อุดรธานี

ขอเชิญทานผูสนใจสามารถแจงความประสงครวมทําบุญรับบัตรการแสดงการกุศล ฯ  ไดท่ีศูนยสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ ณ  อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (หลังเดิม)
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ผลิตโดย.. ศูนยสื่อสารและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลหนองคาย โทร 0 4241 3456 ตอ 225

สถานสงเคราะหเด็กหญิงอุดรธานี  ไดจัดงาน “การแสดงการกุศล ปนน้ําใจใหบานเด็กอุดรธานี” เพ่ือหารายได
สมทบทุนมูลนิธิเพ่ือเด็กบานอุดรธานี  จัดซื้ออุปกรณหองปฐมพยาบาล  ปรับปรุงอาคารเรือนนอน  หองน้ํา  และปรับปรุง
อาคาร  โรงฝกอาชีพ  โดยจะทําการแสดงบรรยายพิเศษของนักพูดอารมณดีชื่อดัง  อาจารยจตุพล  ชมพูนิช  และสนุกกับ
จําอวดหนามาน  นาโยง, นาพวง, นานง  พรอมท้ังการแสดงพ้ืนบานของเด็ก  ๆ  สถานสงเคราะหเด็กหญิงอุดรธานี  ในวัน
เสารท่ี 22 กันยายน 255 เวลา 18.00 -21.00 น. ณ  หองอุดรธานี  ฮอลล  ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็ลทรัลพลาซา
อุดรธานี

ขอเชิญทานผูสนใจสามารถแจงความประสงครวมทําบุญรับบัตรการแสดงการกุศล ฯ  ไดท่ีศูนยสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ ณ  อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (หลังเดิม)
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