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ฉบับที่ 2552 
วันศุกรท์ี ่4 กันยายน 2558 
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วิสัยทศัน ์
โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา 

“อยุธยามรดกโลก เทศกาลสานสัมพันธ์  
        พุทธ-อิสลาม-คริสต”์ 

อัตลักษณ ์ รพ.อย. “ซื่อสัตย ์สามัคค ีมีน ้าใจ” 

       คุณสะรีฮะ บูชาดี  จพ.ธุรการ/ ศูนย์ HA 
คุณขนิษฐา คชวัฒน ์  พนักงานช่วยเหลือคนไข/้Trauma 

 
 

อธิฐานให้กับวันอันแสนสขุ 
ขอให้พบความสนุกทีต่ามหา 

สิ่งศักด์ิสิทธิช่์วยคุ้มเกล้าปอ้งกายา 
จงสุขใจทุกเวลาตลอดกาล 

            ยนิดตีอ้นรบั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11    
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานในวันนี          
เวลา 09.00 น. ห้องสุพรรณภูมิ ชั น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ  
(ในการนี จึงขอเชิญคณะกรรมการพลังงานทุกท่านร่วมต้อนรับ
พร้อมกันในเวลา 08.30 น. และเตรียมพื นที่เข้าศึกษาดูงานของ
หน่วยงานดังนี  ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป งานซักฟอก   
ไบโอแก๊ส  งานซ่อมบ้ารุง หอผู้ป่วย ศกช. งานห้องผ่าตัด            
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในไลนก์ลุ่มกรรมการอนุรักษ์พลังงาน) 

ขอเชญิ คณะท้างานควบคุมก้ากับดูแลรายจ่ายด้านทรัพยากร
บุคคลเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน เข้าประชุม
พร้อมกัน ในวันที่ 8 ก.ย.58 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องสุโขทัย ชั น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ยินดตีอ้นรบั คลังจังหวัดและคณะ เข้าตรวจประเมินผลการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานบริการผู้ป่วยนอก ในวันนี  
เวลา 13.00 น. ณ ห้องสุโขทัย ชั น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ชมรมจรยิธรรม ขอเชิญเจ้าหน้าที่พุทธศาสนิกชนร่วมท้าบุญ
ตักบาตร ในวันนี เวลา 08.00 น. ณ ตึกเทพประชา ชั น 1 
และในเวลา 08.30 น. ณ ศูนย์อาหาร ชั น 1  
อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

Happy Birthday 

ประกาศรบัสมคัรงาน 
รพ.อยุธยามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ต้าแหน่ง   
นักโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการจ้านวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 
18,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 8 ก.ย.58 ในวันและเวลา
ราชการ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอให้ยืน่และสมัครด้วยตนเอง  
ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ยินดตีอ้นรบั นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผอก.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 
สภาการชาดไทยพร้อมคณะ  และผู้เข้าร่วมประชุม “โครงการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะถวายเปน็พระราชกุศล           
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมารี”             
ในวันที่ 11 ก.ย.58 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ 
ชั น 5 อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ

            ขอเชญิ คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม 
เข้าประชุมในวันที่ 7 ก.ย.58 เวลา 13.00 - 16.30 น.                 
ณ ห้องอู่ทอง ชั น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ

กีฬาสรา้งสามคัคี...สูโ่รงพยาบาลคณุธรรม 
วอลเลยบ์อล AYH ลีก 2015 

วันที่ 7 ก.ย.58 ทีมเดอะซีสส ์VS ทีมสโลว์ไลฟ์ 

วันที่ 9 ก.ย.58 ทีมเดอะซีสส์ VS ทีมกระดูกพรุนลุ้นแชมป ์

ก้าหนดวันชิงที่ 1,2,3 จะแจ้งให้ทราบอีกครั ง 

ชมเชียร์ให้ก้าลังใจ ในเวลา 16.00 น.  

ณ สนามกีฬา รพ.อยุธยา ขอแสดงความเสยีใจกับครอบครวั 
คุณบุญสม ฤทธเิดช พยาบาลวิชาชีพงานห้องผ่าตัด 
ที่สูญเสียคุณพ่อสายันต์ ชื่นชม 
เจ้าภาพขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพในวันที่ 6 ก.ย.58 
เวลา 16.00 น.มีรถออกเวลา 15.30 น. 
ณ วัดโคกจินดาราม ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา 

      ขอแสดงความเสยีใจกบัครอบครวัอรรถาผล 
ทีสู่ญเสียคุณวาสนา อรรถาผล  

พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ หอผู้ป่วยหลังคลอด 
รพ.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในวันนี  

เวลา 19.30 น. มีรถออกเวลา 19.00 น. 
ณ วัดทองทรงธรรม ต.คลองสระแก อ.นครหลวง  
เจ้าภาพก้าหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ 5 ก.ย.58 

เวลา 16.00 น.มีรถออกเวลา 15.30 น. 

โครงการประดบัธงในดวงใจ 
จ.อยุธยาได้ด้าเนินการจัดโครงการ“ประดบัธงในดวงใจ” 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมกันแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และสมเด็จพระ

นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

จึงขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์ประจ้าพระองค์ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาดังกล่าว 

เชิญชมรายการพเิศษ “วันมหดิล” 
เนื่องในโอกาส “วันมหิดล” 24 กันยายน วันที่ระลึกคล้าย
วันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก “องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของ
ไทย” ในวันที่ 19 ก.ย.58 รับชมได้ทาง ททบ.5  
เวลา 22.15-00.15 น. ร่วมบริจาคผ่านทางรายการ  
โทร.02-270-2233 (100 คู่สาย) ถามปัญหาสุขภาพ 
(ตลอด 2 ชม.) โทร. 02-278-5940 (20 คู่สาย) 

ยินดตีอ้นรบั ทันตแพทย์โรงพยาบาลอ้าเภออยุธยา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การรักษาคลองรากฟัน” ในวันนี  
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั น 5  
อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ

ขอแสดงความเสยีใจกับครอบครวั 
นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย รองผู้อ้านวยการฝ่ายการแพทย์ 
ที่สูญเสียคุณพ่อวิรัช โชคครรชิตไชย 
เจ้าภาพก้าหนดพธิีฝัง ในวันที่ 5 ก.ย.58 
ณ สุสานสีตะศาลา จ.ราชบุรี 

กิจกรรม “ปั่น ต้าน โกง”  
หอการค้า จ.อยุธยาและส้านักงาน ปปช. จ.อยุธยา ขอเชิญ    
ทุกท่านร่วมกิจกรรม สองเท้าปั่น สองมือไขว้ คนรุ่นใหม่    
ร่วมใจต้านโกง "ปั่น ต้าน โกง“ ครั งที่ 2 ณ ศาลากลาง    
หลังเก่า จ.อยุธยา ระยะทางในการปั่นรวมประมาณ 15 กก.   
รอบเกาะเมือง จ.อยุธยา เริ่มลงทะเบียนเวลา 06.30 น. 
เป็นต้นไป แจกเสื อฟรสีา้หรับ 1,000 ท่านแรกเท่านั น!! 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 086-3476780,084-5295444 



ฉบับที่ 2552 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 
 

ศุกร์สุขภาพ ขอเชิญเท่ียวงาน  
“อยธุยามรดกโลก เทศกาลสานสมัพนัธ์ พุทธ-อสิลาม-ครสิต ์

ในระหวา่งวนัที ่ 4  - 6  กนัยายน 2558  ตั้งแต่ เวลา 16.00 - 22.00 น.  
ณ วัดไชยวฒันาราม  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

กิจกรรมภายในงาน“งานอยุธยามรดกโลก เทศกาลสานสัมพันธ์ พุทธ-อิสลาม-
คริสต์”  
-->1. นิทรรศการเชิงวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสานสัมพันธ์
พุทธ–อิสลาม–คริสต์จุดนิทรรศการเล่าเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผ่าน 3 
ศาสนาในกรุงศรีอยุธยา พุทธ อิสลาม คริสต์ ตลอดระยะทางจะได้ยินเสียงเห่
เรือเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศน์ ขับกล่อม ซ่ึงในส่วนน้ีจะประกอบไปด้วยการจ าลอง 

องก์ที่ 1 : ธาราน าพามิตรสู่นาวานคร 
กล่าวถึง เกาะเมืองอยุธยาที่มีแม่น้ าล้อมรอบและยังเป็น
เส้นทางส าคัญที่น ามาซึ่งมิตรประเทศขึน้ท่าที่ป้อมเพชร 
อัน เป็นหน้าด่าน ประตูบ้านที่พร้อมเปิดต้อนรับแขกบ้าน
แขกเมือง 
องก์ที่ 2 : ใต้ร่มบวร ศาสน์ศรัทธาแห่งกรุงศรี 
ถึงแม้จะต่างชาติพันธ์ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม แต่
สามารถอยูร่่วมกนัด้วยความสมคัรสมานสามัคคีบนแผ่นดิน
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและศูนย์รวมจิตใจ
ประชาชนทั้งผอง 
องก์ที่ 3 : สานไมตรียั่งยนื คืนถิ่นอยธุยา 
จากความรุ่งเรืองนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน แลยังไป
ถึงอนาคต จะยังคงธ ารงไมตรีอันยั่งยืนและงดงาม
ระหว่างปวงชนทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม ภายใต้
ร่มโพธิสมภาร  บนแผ่นดินอยุธยาธานีเพราะเราคือ 
“ไทย” 

การแสดงวัฒนธรรม อารยธรรมกรงุศร ี
การแสดงศิลปวฒันธรรมไทย อารยธรรมแห่งกรงุศรอียธุยา  
เพื่อสรา้งความเพลดิเพลินเจรญิใจ ส าหรับแขกผู้มาเยีย่มเยอืน  

ด้วยการแสดงดงันี ้

วันศุกรท์ี ่4 กันยายน 2558 : การแสดงโขน 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตอนพรมมาศตร์ 

วันเสารท์ี ่5 กันยายน 2558 :การแสดงหุ่น
ละครโรงเล็ก ตอนหนุมานจับนางเบญจกาย 

วันอาทิตยท์ี ่6 กันยายน 2558 : การแสดงแหล่ 
โดย บุญโทน คนหนุ่ม 

Credit : http://aripfan.com/ayutthaya/ By GiFt 

สถานท่ีต่างๆ ได้แก่ จุดถ่ายภาพตราสัญลักษณ์ของงาน,ป้อมเพชร จุดเร่ิมต้นแห่งการ ค้ากับอารยะประเทศ,วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี, หมู่บ้านฮอลันดาและโบสถ์ยอเซฟชุมชนศาสนาคริสต์,มัสยิดกุฎีช่อฟ้า             
มัสยิดแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาและลานสาธิตวัฒนธรรม 3 เช้ือชาติ 3 ศาสนา เป็นต้น 
-->2. กิจกรรมสาธิตนิทรรศการมีชีวิตในแต่ละวันมีกิจกรรมสืบสานสัมพันธ์ 3 ศาสนา สืบสานวัฒนธรรมไทยประดิษฐ์หัตศิลป์เป็น 
พุทธบูชา(พุทธ),วัฒนธรรมอยุธยา-เปอร์เซีย,ท้าวทองกีบม้าราชินีขนมไทย สืบสายใยไทย-โปรตุเกส(คริสต์)การสาธิตการประดิษฐ์
กระทงใบตอง,มาลัยพุ่ม,พานพุ่ม,ขนมกะหร่ีป๊ับ,ขนมทองเอก,ขนมเสน่ห์จันเป็นต้นตารางการสาธิตนิทรรศการมีชีวิตในแต่ละวันช่วง  
เวลา 16.00–22.00 น. 
-->3. ล่องเรือชมวัฒนธรรม สายน้ า สายสัมพันธ์ 3 ศรัทธา วันละ 3 รอบ รอบละ 100 คน 16.00–17.00 น. การล่องเรือ
จะเร่ิมท่ี ท่าน้ าวัดไชยวัฒนารามไปยังวัดธรรมารามแล้วเล้ียวกลับผ่านพระต าหนักฯ มุ่งหน้าไปยังป้อมเพชรแล้วจึงเล้ียวขวา            
ตามล าน้ าไปยังหมู่บ้านญ่ีปุ่นและกลับล ามายังท่าวัดไชยวัฒนารามดังเดิมโดยตลอดระยะเวลาการล่องเรือจะมีวิทยากรให้ความรู้   
ตลอดเส้นทางสามารถติดต่อ ขอรับบัตรล่องเรือฟรี!! ได้ท่ี ***จุดลงทะเบียนบริเวณวัดไชยวัฒนาราม 
-->4. งานเทศกาลอาหารและการออกร้านจ าหน่ายสินค้าของท่ีระลึกประกอบไปด้วย สินค้าดีๆ ท่ัวเมืองกรุงศรีอยุธยามาให้ได้
จับจ่าย ใช้สอยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน ข้าวของเคร่ืองใช้ภายใต้แนวคิดตลาดย้อยยุค ซ่ึงผู้ขายต้องท าการแต่งกายชุดโบราณใช้
ภาชนะเป็นวัสดุธรรมชาติมากถึง 80 ซุ้ม 
-->5. การแสดง แสง สี เสียง ส่ือผสม (วันละ 2 รอบ : 19.45 น. และ 20.30 น. ณ เวทีกลาง)เล่าขานถึงความสัมพันธ์ 
3 ศาสนา ในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาท้ัง ศาสนา พุทธ อิสลาม และคริสต์โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 องก์ ได้แก่ 

http://aripfan.com/ayutthaya/

