
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  
วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 
อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

21 สิงหาคม 2560 ประชุมวิชาการอายุรกรรมประจ าปี 2560 
  

อายุรกรรม / 2020 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พ่ึงได้  
 

สังคมสงเคราะห์ / 3101 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

รับรองคณะวิทยากรประชุม 
โครงการ Med  

อายุรกรรม / 2020 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

22 สิงหาคม 2560 ประชุมวิชาการอายุรกรรมประจ าปี 2560 
  

อายุรกรรม / 2020 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

พัฒนาคุณภาพแนวใหม่  
 

HA / 3555 
เวลา 08.30 - 16.00 น. 

รับรองคณะวิทยากรประชุม 
โครงการ Med  

อายุรกรรม / 2020 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

23 สิงหาคม 2560 พัฒนาคุณภาพแนวใหม่  
 

HA / 3555 
เวลา 08.30 - 16.00 น. 

พัฒนาคุณภาพแนวใหม่  
 

HA / 3555 
เวลา 08.30 - 16.00 น. 

 
- 

24 สิงหาคม 2560  
- 

ปฐมนิเทศแพทย์ใหม่ (องค์กรแพทย์) 
 

องค์กรแพทย์ 
เวลา 11.00 - 14.00 น. 

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่  
PCT ศัลยกรรม  

PCT ศัลยกรรม / 2198 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

25 สิงหาคม 2560 โครงการกิจกรรมใส่ใจพัฒนาการเด็ก 
 

กิจกรรมบ าบดั / 2031 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์พ่ึงได้  
 

สังคมสงเคราะห์ / 3101 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่  
PCT ศัลยกรรม  

PCT ศัลยกรรม / 2198 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   149  วันที่ 21 ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสชักรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
       วันที่ 24 สิงหาคม 2560    น าเสนอยา Zykadia       เวลา 12.00 - 13.00 น. 
ห้องประชุมศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยฯ) 
       ทุกวันจันทร์ - ศุกร์   โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน    เวลา 07.30 - 08.30 น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9 
       วันที่ 23 สิงหาคม 2560   กิจกรรมพุธบ่าย          เวลา 08.00 - 16.00 น. 
       วันที่ 26 สิงหาคม 2560   จริธรรมแพทย์       เวลา 08.00 - 16.00 น. 



ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสั่งจองเสื้อ “เดิน วิ่ง ปั่น” 

 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้จัดโครงการเดิน ว่ิง ปั่น มหากุศล

เพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 

21 - 27 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดวิ่งผ่านเส้นทางจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ 

 วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. จุดต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้าน

โคกวัด วิ่งผ่านตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ผ่านสถานีรถไฟ และเข้าสู่

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร)  

 วันที่ 25 สิงหาคม 2560  เวลา 08.00 น.  จุดเริ่มต้น ณ ประตู 1 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ผ่านสี่แยกต้นสักเข้าสู่ถนนจิระ   

วิ่งตรงไปยังแยกกระสัง และเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 226 เพ่ือไปโรงพยาบาลห้วยแถลง (ระยะทาง 58.2 กิโลเมตร)  

 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินว่ิงปั่นได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รวมถึงขอเชิญร่วมบริจาคผ่าน

โทรศัพท์ โดยกด *948*9455*100# แล้วโทรออก และสั่งจองเสื้อ ในราคาตัวละ 300 บาท ที่งานประชาสัมพันธ์ หมายเลข

โทรศัพท์ 3117 - 8 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

รพ.บุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว            

ต าแหน่งเภสัชกร จ านวน 1 อัตรา  

 จึงขอเชิญผู้สนใจติดต่อขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอ านวยการ ชั้น 4          

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 4461 5002 ต่อ 3415 (ในวันและเวลาราชการ) 

“อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” 

  ตามท่ีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ขอพระราชทานชื่ออาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นอาคารสูง 9 ชั้น เพ่ือความเป็นสิริมงคลนั้น กระทรวง

สาธารณสุขได้รับแจ้งจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า  กองราชเลขานุการ     

ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน    

ชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ      

๒ เมษายน ๒๕๕๘” และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติประดับที่ป้ายอาคารดังกล่าว  


