
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

6 มีนาคม 2560 โครงการใจสร้างสุข  
 

จิตเวช/2104 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

Buriram Stroke Network  
Care map และการน าสู่การปฏิบัติ 

Stroke Ward / 3542 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

 
- 

7 มีนาคม 2560 โครงการใจสร้างสุข  
 

จิตเวช/2104 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ตรวจการพยาบาล  

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

KM UTI 
 

PCT ศัลยกรรม / 2049 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

8 มีนาคม 2560 โครงการ SHARE & LEARN 
คลินิกนมแม/่3551 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 
 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ตรวจการพยาบาล  

อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ขณะส่งต่อผู้ป่วย งบประมาณ 2560  

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

 
 
- 

9 มีนาคม 2560 ประชุมประจ าเดือน 
กลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ขณะส่งต่อผู้ป่วย งบประมาณ 2560  

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

ประชุม ICWN 
 

IC / 3558 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

10 มีนาคม 2560 วันไตโลก 
 

ไตเทียม / 2055 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ขณะส่งต่อผู้ป่วย งบประมาณ 2560  

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

 
- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   126 วันที่  6 ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560  การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์กลุ่มงานวิสัญญี   เวลา 07.30 - 16.00 น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมีฯ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 
 วันที่ 8 มีนาคม 2560   โครงการพัฒนาการเรียนการสอน นศพ.ปี 6 ห้องปีกชั้น 9  เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ดูรายละเอียดตารางประชมุเพิ่มเติมและจองห้องประชุมที่  http://110.78.161.99          จองห้องประชุม 

http://110.78.161.99/


เบิกบานใจด้วยศิลปะบ าบัด Mandala 

     กลุ่มงานจิตเวช ก าหนดจัดโครงการ “ใจสร้างสุข คนต้นแบบ” ด้วยการท ากิจกรรม

เยียวจิตใจด้วยตนเองผ่านการท าศิลปะบ าบัด Mandala ช่วยให้เราคลายความเศร้า  

ลดความเครียด กังวล ช่วยผ่อนคลาย เบิกบานใจ ในวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2560         

เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  

   จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

รับสมคัร “จิตอาสารุน่เยาว์” รุ่นที่ 9 

     ชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ก าหนดจัดโครงการค่ายอาสาสมัต

รจิตอาสารุ่นเยาว์ รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2560 จ านวน 40 คน ปฏิบัติงานตาม

หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 3 - 28 เมษายน 2560  

     คุณสมบัติของผู้สมัคร  1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นต้นไป  สุขภาพกายและใจแข็งแรง      

และมีจิตอาสา 

    ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่ งานประชาสัมพันธ์ ตั้งแตบ่ัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 สอบถาม

รายละเอียดเพ่ิมเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 3117 - 8 หรือที่คุณสันทนา 089 - 7141378 

ขอเชิญร่วมสั่งจองวตัถุมงคล รุ่นพิทักษธ์รรม 

     ต ารวจภธูรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดสร้างเหรียญบูชาหลวงพ่อเมียน กัลยาโณ รุ่น “พิทักษ์ธรรม” 

เพ่ือรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้างและปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์ของต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 

และถวายเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ วัดจะเนียงวนาราม ต าบลสูงเนิน อ าเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสั่งจองและบูชาเหรียญหลวงพ่อเมียนฯ ได้ที่ ส านักงานผู้บังคับ

การต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ช้ัน 2 ไดต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0 4461 2311  

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 

      กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ ก าหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 

ประจ าปี 2560 ระยะท่ี 3 โดย ดร.สมหมาย คชนาม จากสถาบัน RASA ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 

16.00 น.   ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  

      จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว (ผู้เข้าอบรมให้น าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และปลั๊กไฟไปด้วย) 


