
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

20 มีนาคม 2560 อบรมการพัฒนางานประจ าสู่ 
งานวิจัย ระยะที่ 3 

พรส. / 2116 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

ห้องเรียนคุณภาพ 
เรื่อง สารสนเทศทางการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

21 มีนาคม 2560  
- 

อบรมการพัฒนางานประจ าสู่ 
งานวิจัย ระยะที่ 3 

พรส. / 2116 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

KM UTI 
 

PCT ศัลยกรรม / 2049 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

22 มีนาคม 2560 การตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย 
 

ปฏิคม / 2144  
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

อบรมการพัฒนางานประจ าสู่ 
งานวิจัย ระยะที่ 3 

พรส. / 2116 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

ทบทวนการเฝ้าระวัง 
การบาดเจ็บระดับชาติ  

ER / 3105 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

23 มีนาคม 2560 ประชุม TCAB  
HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

English for Hospital 
พรส. / 2116 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

24 มีนาคม 2560  
- 

ห้องเรียนคุณภาพ 
กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   128 วันที่  20 ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันที่ 20 - 22 และ 24 มีนาคม 2560  English for Hospital      เวลา 13.00 - 16.00 น. 
 วันที่ 23 มีนาคม 2560    ประชุมน าเสนอยา Aricept     เวลา 12.00 - 14.00 น. 
 วันที่ 24 มีนาคม 2560    ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องยาผู้ป่วยนอก    เวลา 08.30 - 10.30 น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมีฯ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 
 วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560  สัปดาห์สอบ         เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ดูรายละเอียดตารางประชมุเพิ่มเติมและจองห้องประชุมที่  http://110.78.161.99          จองห้องประชุม 

http://110.78.161.99/


โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

      กระทรวงการคลังได้ด าเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) เพ่ือให้

ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ลงทะเบียนเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในการจัดสวัสดิการ

ของรัฐ โดยจะต้องเป็นผู้มีรายได้ในปี พ.ศ. 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีสินทรัพย์ทางการเงิน และไม่เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย        

       โครงการดังกล่าวมีก าหนดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 ณ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร

ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และส านักงานคลังจังหวัด สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ 

ส านักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4466 6516 

รพ.บุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษา 
      โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ก าหนดมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประจ าปี 2560 แก่บุตร

สมาชิกที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, และระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 

หรือเทียบเท่า  

 จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนฯ ที่ คณะกรรมการพิจารณาเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแต่

บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

แนวทางการใช้สิทธิผู้ป่วยนอก ภายในเครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ 

         โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ขอชี้แจงแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ภายในเครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ โดยตั้งแต่

วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ผู้มารับบริการที่เดินทางมาจากต่างอ าเภอหรือต่างจังหวัด เพื่อมารักษาตัวที่โรงพยาบาล

บุรีรัมย์ จะเป็นการเดินทางมาเองหรือเป็นการนัดจากแพทย์จะต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลชุมชนประจ าอ าเภอที่ท่าน        

มีภูมิล าเนาอยู่ และระบุวันที่มีผลบังคับใช้จนถึงวันหมดอายุ หากไม่มีใบส่งตัวดังกล่าว ท่านจะต้องช าระค่ารักษาพยาบาลเอง 

ยกเว้น อ.บ้านด่าน และคนไข้ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ไม่ต้องมีใบส่งตัว 

 หมายเหตุ : กลุ่มสิทธิที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา (ที่ศึกษาในเขตอ าเภอเมืองบุรีรัมย์) สามเณร พระภิกษุ    

ผู้พิการ และทหารผ่านศึก 

ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประมูลทะเบียนรถ 

      ส านักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ก าหนดจัดการประมูลทะเบียนรถกระบะเลขสวย หมวด บร (หมวดชื่อจังหวัดบุรีรัมย์) 

“บุรีรัมย์ รุ่งเรือง บุรีรัมย์ ร่ ารวย” โดยเริ่มประมูลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ 

www.tabienrod.com รายได้จากการประมูลน าเข้ากองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพ่ือใช้ในการรณรงค์

ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน 

 จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมการประมูลทะเบียนรถฯ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต และวางหลักประกันการ

ประมูลได้ที่ ส านักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนเข้าประมูลทางอินเตอร์เน็ต หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่หมายเลข


