
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ขอเชิญชวนเจาหนาที่โรงพยาบาลหนองคายทุกทาน รวมประกวดภาพถาย
เก่ียวกับการใชชีวิตอยางคุมคาและเกิดประโยชนอยางสูงสุด
ที่ดีอาจจะไมใชเพียงแคการไดครอบครองส่ิงของที่เปนปจจัยตาง ๆ เพียงอยางเดียว 
แตการที่คนจะอยูในสังคมไดอาจตองมีการเก้ือห
โครงการ T.O.GROUP PHOTOGRAPHY COMPETITION 

““““คณุภาพชวีติทีด่ใีนแบบคณุคณุภาพชวีติทีด่ใีนแบบคณุคณุภาพชวีติทีด่ใีนแบบคณุคณุภาพชวีติทีด่ใีนแบบคณุ
        ชิงรางวัลเงินสดกวา 50,000 บาท และภาพที่ไดรับการคัดเลือกทั้งหมด 
จะนําไปจัดพิมพปฏิทินแบบตั้งของบริษัทที.โอ
โดยทานสามารถสงผลงานตั้งแตวันน้ี จนถึง 
ผลการตัดสินภาพถายหลังจากวันที่ 25 สิงหาคม พ
ประกวดไดทาง www.facebook.com/pages/TOgroup/197715090378644
T.O.group fan page   ติดตอสอบถามไดที่ บริษัท ที

 0-2275-6053-9 marketing@togroupthailand.com

          “วันเข้าพรรษา” เป็นประเพณีหนึ่งที่จัดว่าเป็นประเพณีที่สําคัญ และสืบ
กันเร่ือยมา นั่นก็คือประเพณีหล่อเทียนพรรษา สาํหรับ
กุศลทานอย่างหนึ่งในการให้ทานด้วยแสงสว่าง 
         จึงขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย
เข้าพรรษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556 
เป็นวันอาสาฬบูชา คือ วันทีพ่ระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรม
ที่ทรงตรัสรู้เป็นคร้ังแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 
เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ เพ่ือเปน็การรักษา สบืทอด วัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนาและร่วมถวายเป็นพุทธบชูา และในคืนวันที่ 
ต้ังแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา
สี่แยกลานน้ําพุจนถึงวัดโพธ์ิชัยพระอารามหลวง ตลอดเส้นทาง
ประชาชนจะได้ชมความงามของต้นเทียนที่มีการตกแต่งด้วยแสง สี เสียง เอฟ
ประกอบนานาชนดิ 
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ขอเชิญชวนเจาหนาที่โรงพยาบาลหนองคายทุกทาน รวมประกวดภาพถาย
เก่ียวกับการใชชีวิตอยางคุมคาและเกิดประโยชนอยางสูงสุด และพบวาการใชชีวิต
ที่ดีอาจจะไมใชเพียงแคการไดครอบครองส่ิงของที่เปนปจจัยตาง ๆ เพียงอยางเดียว 
แตการที่คนจะอยูในสังคมไดอาจตองมีการเก้ือหนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ภายใต

T.O.GROUP PHOTOGRAPHY COMPETITION คร้ังที่ 1 ในหัวขอ 

คณุภาพชวีติทีด่ใีนแบบคณุคณุภาพชวีติทีด่ใีนแบบคณุคณุภาพชวีติทีด่ใีนแบบคณุคณุภาพชวีติทีด่ใีนแบบคณุ””””    
บาท และภาพที่ไดรับการคัดเลือกทั้งหมด 12 ภาพ 

โอ.เคมีคอลส (1997) ประจําป พ.ศ. 2557 
โดยทานสามารถสงผลงานตั้งแตวันน้ี จนถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และประกาศ

สิงหาคม พ.ศ. 2556 สามารถติดตามผล
www.facebook.com/pages/TOgroup/197715090378644 หรือ 

ติดตอสอบถามไดที่ บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1997) จํากัด 

marketing@togroupthailand.com 

เป็นประเพณีหนึ่งที่จัดว่าเป็นประเพณีที่สําคัญ และสืบทอด
กันเร่ือยมา นั่นก็คือประเพณีหล่อเทียนพรรษา สาํหรับถวายพระภิกษุ เพ่ือเป็น

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายทุกทา่น ร่วมถวายเทียน
เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและ 

2556 ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 
คือ วันทีพ่ระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรม

5 ณ มฤคทายวัน ต.อิสิปตนะ  
เพ่ือเปน็การรักษา สบืทอด วัฒนธรรมประเพณี 

และในคืนวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 
ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ณ บริเวณ

ชัยพระอารามหลวง ตลอดเส้นทางของขบวนแห่
ประชาชนจะได้ชมความงามของต้นเทียนที่มีการตกแต่งด้วยแสง สี เสียง เอฟเฟกต์

กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม 2552552552556666    
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 � รายการสุขภาพดีท่ีวะดพรัธาตุ
 � รายการสุขภาพดีไมมีขายอยากไดตองมีสวนรวม ทุกวะนจะนทร เวลา 

           � รายการสารันารูกะบโรงพยาบาลหนองคาย ทุกวะนพุธ เวลา 
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Suite 3,500 600 2,900
Super 
VIP 

2,000 600 1,400

VIP 1,400 600 800
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                                ผลติโดยผลติโดยผลติโดยผลติโดย
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รายการวิทยุของ รพ.หนองคาย 
รายการสุขภาพดีท่ีวะดพรัธาตุฯ ทุกวะนพฤหะสบดี เวลา 12.00 – 13.00 น. คลื่นความถี่ FM.
รายการสุขภาพดีไมมีขายอยากไดตองมีสวนรวม ทุกวะนจะนทร เวลา 13.30 – 14.00 น. 
รายการสารันารูกะบโรงพยาบาลหนองคาย ทุกวะนพุธ เวลา 12.00 – 13.00 น. คลื่นความถี่ 
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900 1,450 350 3,150 

400 700 350 1,650 

800 400 350 1,050 
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ผลติโดยผลติโดยผลติโดยผลติโดย........ งานส่ือสารแลัปรัชาสะมพะนธ โรงพยาบาลหนองคาย โทร 

    เม่ือวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เครือข่ายบริการที่ 8 นพ.สุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย
สาธารณสุขนิเทศเครือข่ายบริการที่ 8 พร้อมคณะ
รอบที่2 ประจําปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุม ชื่น ระวิวรรณ ชั้น
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายแพทย์กิติศักด์ิ
โรงพยาบาลหนองคายและเจ้าหน้าที่ทุกทา่นให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
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FM. 106.25 MHz 
 คลื่นความถี่ FM. 97.75 MHz       

ความถี่ FM. 88 MHz 

งานส่ือสารแลัปรัชาสะมพะนธ โรงพยาบาลหนองคาย โทร 0 4241 3456 ตอ 225  

ที่ผ่านมา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
สุรเชษฐ์  สถิตนิรามัยและดร.นพ.พงษ์สวัสด์ิ  รัตนแสง 

พร้อมคณะฯ มาตรวจราชการและนิเทศงาน 
ณ ห้องประชุม ชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 

โดยมีนายแพทย์กิติศักด์ิ  ด่านวิบูลย์ ผู้อํานวยการ
และเจ้าหน้าที่ทุกทา่นให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  
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