
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

         ห้องประชุม 

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

30 มกราคม 2560 ประชุม ESB 

พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

คลินิกนมแม/่3551 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

สอบสัมภาษณ์ 

กง.ทรัพยากรบุคคล/3415 

เวลา 08.30 - 16.00 น. 

31 มกราคม 2560 ประชุม ESB 

พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

คลินิกนมแม/่3551 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

1 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุม ESB 

พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

คลินิกนมแม/่3551 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

2 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุม ESB 

 

พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

ประชุม คกก.องค์กรต้นแบบ 

ด้านความปลอดภัยทางถนน 

ประชาสัมพันธ์/3117 

เวลา 13.30 - 16.00 น. 

3 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมพัฒนาเครือข่ายโรคมะเร็ง

ในจังหวัดบุรีรัมย์  

ศูนย์มะเร็ง / 3550 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ประเมินการฝึกนักศึกษา 

ผู้ช่วยพยาบาล ม.วงษ์ชวลิตกุล  

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 

- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   121  วันที่   30  ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสชักรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันท่ี 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560  การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์กลุ่มงานวสิัญญ ี   เวลา 07.30 - 16.00 น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก ชั้น 9 
 วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2560    กิจกรรมพุธบ่าย        เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ดูรายละเอียดตารางประชุมเพ่ิมเติมและจองห้องประชุมที่  http://110.78.161.99          จองหอ้งประชมุ 

http://110.78.161.99/


ใช้หัวใจให้บริการ...คนส าราญ...งานส าเร็จ 

 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ก าหนดจัดการอบรมโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการบุคลากร ประจ าปี 2560  

“ใช้หัวใจให้บริการ คนส าราญ งานส าเร็จ (Excellenct Service Behavior) โดย นพ.นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์ วิทยากรจาก

สถาบันการพูดเพ่ือความส าเร็จ (Talk To Top Training Institute) จ านวน 2 รุ่น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ดังนี้ 

  รุ่นที่ 1  วันที่ 30 - 31 มกราคม 2560  

  รุ่นที่ 2  วันที่ 1 - 2  กุมภาพันธ์ 2560 

 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่สนใจเข้าร่วมอบรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว 

รวมพลังสร้างสุขภาพ ออกก าลังกาย ทุกวันพุธ 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม Fit for firm  ออกก าลังกาย เต้นแอโรบิก โยคะ 
Body weight Co - body ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ บริเวณด้านข้างอาคารรักษ์สุขภาพ  

โครงการก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ 

 โรงเรียนบ้านข่อย ส านักงานเขตพ้ืนที่กาศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 4 ได้มโีครงการก่อสร้างหอประชุม

อเนกประสงค์ เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของนักเรียน ตลอดจนประชาชนในชุมชนให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  โดยใน

โครงการนี้ได้รับมอบวัตถุมงคลรุ่น ม่ิงมงคล ญสส. 100 ปี จากวัดบวรนิเวศวิหาร ประกอบด้วย พระกริ่งม่ิงมงคล ญสส. 

เหรียญพระพุทธชินราข และเหรียญหลวงพ่อทวด (ตามเอกสารที่เวียนแจ้งหน่วยงานต่างๆ)  

 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว ด้วยการสั่งจองบูชาวัตถุมงคล และส่งบัญชี

รายการสั่งจองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 

รพ.หนองก่ี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัคี 

 โรงพยาบาลหนองกี่ ก าหนดจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารกายภาพบ าบัด วางระบบท่อออกซิเจนทั้ง

โรงพยาบาล และสร้างอาคารอเนกประสงค์ ส าหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ อาคารจอดรถและกิจกรรมอ่ืนๆ ในวันศุกร์ที่ 

3 กุมภาพันธ์ 2560  

 จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กองละ 199 บาทหรือตามก าลังศรัทธา ร่วมบริจาคได้ที่

 ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองกี่ ชื่อบัญชี ผ้าป่าเพื่อพัฒนางานคุณภาพโรงพยาบาลหนองกี่ เลขบัญชี 985-2-24212-1 

 ธนาคารออมสิน สาขาหนองกี่ เลขบัญชี 020185486105 

  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 0 4465 3315 ต่อ 603 (ในวันและเวลาราชการ) 


