
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

31 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่  

 

กลุ่มการพยาบาล / 3412  

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

Service Plan สุขภาพจิต จิตเวช  

 

จิตเวช /  2104 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมจัดเตรียมประชมุ 

สูต-ินรีเวชกรรม  

พรส. / 2116 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

1 สิงหาคม 2560 คัดกรองมะเร็งช่องปาก  

 

ทันตกรรม / 3313 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการธ ารงรักษาบุคลากร 

  

กลุ่มการพยาบาล / 3412  

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการ IC

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  

IC / 3558 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

2 สิงหาคม 2560 คัดกรองมะเร็งช่องปาก  

ทันตกรรม / 3313 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการธ ารงค์รักษาบุคลากร  

กลุ่มการพยาบาล / 3412  

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

คัดกรองมะเร็งช่องปาก  

ทันตกรรม / 3313 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

3 สิงหาคม 2560 ประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์  

ศก.1 / 3540 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ปฐมนิเทศแพทย์ใหม(่องค์กรแพทย์)  

 

เวลา 11.00 - 14.00 น. 

ประชุมวางแผนซ้อมระงับอัคคีภยั 

ENV / 3414 

เวลา 13.00 - 16.00 น.  

4 สิงหาคม 2560 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกัน

การติดเชื้อด้วยงาน 5 ส.  

IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 5 ส. 

 

 บริหารทั่วไป / 3414 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   146  วันที่ 31 ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสชักรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 

       วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560   การเรียนการสอนอายุรกรรมแพทย์    เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ห้องประชุมศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยฯ) 

       ทุกวันจันทร์ - ศุกร์   โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน    เวลา 07.30 - 08.30 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9 

       วันที่ 2 สิงหาคม 2560  โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน นศพ.ปี 6 ห้องปีกช้ัน 9 / พุธบ่าย     เวลา 08.00 - 16.00 น. 



 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก (คนพิการ) ต าแหน่งพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา เพ่ือ

บรรจุบุคคลเข้าฏิบัติงานเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบุรีรัมย์  

 จึงขอเชิญผู้สนใจขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารอ านวยการ ชั้น 4 ตั้งแตบ่ัดนี้ถึงวันที่ 4 

สิงหาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4461 5002 ต่อ 3415 

ขอเชิญตรวจอัลตร้าซาวด์เบื้องต้น 

       ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ให้บริการการตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องเบื้องต้น โดยมีการตรวจในส่วน

ของอวัยวะต่างๆ ดังนี้  ตับ ถุงน้ าดี ไต มดลูกส าหรับผู้หญิง และต่อมลูกหมากส าหรับผู้ชาย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์และ 

วันพุธ เวลา 13.00 - 15.30 น. มีค่าบริการท่านละ 400 บาท (เบิกไม่ได้) 

 จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการตรวจดังกล่าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4461 5002 ต่อ 

3625 - 8 ในวันและเวลาราชการ 

ธ.กรุงไทย สาขาโรงพยาบาลบรุีรัมย์ ปรับรูปแบบการบริการ 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอแจ้งปรับรูปแบบสาขา เป็นจุดบริการ      

โรงพยาบาลบุรีรมย์ สังกัดสาขาถนนธานี โดยให้บริการ เปิดบัญชีบุคคลธรรมดา ฝากเงิน   

ถอนเงิน (รายการละไม่เกิน 1 ล้านบาท) โอนเงิน รับช าระค่าสินค้าและบริการ              

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ จุดบริการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ อาคารจอดรถ ชั้น 1                          

หมายเลขโทรศัพท์ 0 4460 2083 - 4  

รพ.บุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

รพ.มหาราชนครราชสีมา ขอเชิญร่วมบริจาคทอดผ้าป่าสามัคคี 

 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ก าหนดให้มีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1         

ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เพื่อสบทบทุนก่อสร้างอาคารเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)  

 จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธา โดยบริจาคเป็นเงินสดและส่งบัญชีรายชื่อผู้ร่วมบริจาคที่   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอ านวยการ ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 


