
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

         ห้องประชุม 

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

6 กุมภาพันธ์ 2560 การฟื้นฟูสมรรถนะบุคลากร 
ทางการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

English for hospital  
 

พรส./2116 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

โครงการตามรอยผู้บริหาร 
ทางการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 12.00 น. 

7 กุมภาพันธ์ 2560 การฟื้นฟูสมรรถนะบุคลากร 
ทางการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

English for hospital  
 

พรส./2116 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ประชุม 14 สายงาน 
 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

8 กุมภาพันธ์ 2560 English for hospital  
 

พรส./2116 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

การฟื้นฟูสมรรถนะบุคลากร 
ทางการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย
ระยะประคับประคอง  

palliative care / 2043 
เวลา 08.00 - 12.00 น. 

ทบทวนแนวปฏิบัติการดูแล
ผู้ป่วย Stroke  

stroke ward / 3532 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

9 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมกลุ่มโรคส าคัญ 
ทางออร์โธปิดิกส์  

ศัยลกรรมออร์โธปิดิกส์  / 3540 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การฟื้นฟูสมรรถนะบุคลากร 
ทางการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม ICWN  
 

IC / 3558 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

10 กุมภาพันธ์ 2560 English for hospital  
 

พรส./2116 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

Botox Clinic 

 

OPD ตา / 3307 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ประเมินผลโครงการตามรอย
ผู้บริหารทางการพยาบาล 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   122 วันที่   6 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสชักรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันท่ี 6,7,8,10  กุมภาพันธ์ 2560  การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์กลุ่มงานวสิัญญี   เวลา 07.30 - 16.00 น.  
 วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560  English for hospital      เวลา 13.00 - 16.00 น. 



รับสมัคร….จิตอาสารุ่นเยาว์ ประจ าป ี2560 

 ชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ก าหนดจัดโครงการค่ายอาสาสมัครจิตอาสา

รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2560 จ านวน 40 คน ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 3 - 28 

เมษายน 2560  

 คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นต้นไป  สุขภาพกายและใจแข็งแรง และมีจิตอาสา 

 จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ งานประชาสัมพันธ์ ตั้งแตบ่ัดนี้            

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 3117 - 8 

หรือทีคุ่ณสันทนา 089 - 7141378 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

     ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครบุตรเจ้าหน้าที่ เพ่ือรับการพัฒนา
ทักษะก่อนวัยเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. รับเฉพาะบุตรเจ้าหน้าที่  อายุ 3 เดือน - 3 ปี ในเวลาราชการ 07.30 - 16.00 น. 
 2. เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ, ส าเนาสูติบัตร 1 ฉบับ,  
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 4 ใบ และส าเนาสมุดสุขภาพเด็กหน้าบันทึกการเจริญเติบโต
ของเด็กและส าเนาบันทึกการได้รับวัคซีนป้องกันโรค 

3. ค่าสมัคร 20 บาท , ค่าอุปกรณ์ส าหรับเด็กใหม่ 400 บาท 
4. ค่าบริการ ช าระไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน ดังรายการต่อไปนี้ 

  

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายเลขโทรศัพท์  3527 

รพ.บุรีรัมย์ ปรับปรงุพื้นท่ีจอดรถจักรยานยนต์ 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จะท าการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณด้านหลังอาคารรังสีวิทยา จึงขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน       
ห้ามจอดรถจักรยานยนต์ในพ้ืนที่ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 โดยท่านสามารถจอดรถจักรยานยนต์ได้ในพื้นที่ ดังนี้ 
  - บริเวณด้านข้างป้อมยาม 
  - หน้าอาคารศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 
  - ลานจอดรถจักรยานยนต์ข้างสนามเทนนิส 

อายุเด็ก  
ค่าบริการ  

เจ้าหน้าที่เงินเดือน <8,000 เจ้าหน้าที่เงินเดือน >8,000 

3 เดือน -  1 ปี 1,600 บาท / เดือน 2,200 บาท / เดือน 

1 ปี - 2 ปี 1,300 บาท / เดือน 1,800 บาท / เดือน 

2 ปี - 3 ปี 1,000 บาท / เดือน 1,500 บาท / เดือน 


