
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 
ข่าวสาร 

ฉบับที่   158  วันที่ 24 ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ก าหนดการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 

 จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  ณ พระเมรุจ าลอง หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า โดยมี

ก าหนดการ ดังนี้ 

ก าหนดการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 

  เวลา  09.00 - 16.30 น.  เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ช่วงแรก 

  เวลา 16.30 - 18.30 น. ประชาชนหยุดถวายดอกไม้จันทน์  

  เวลา 18.30 - 22.00 น. ประชาชนเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่สอง  

การแต่งกายและการเตรียมพร้อม 

   

สุภาพบุรุษ 

 เสื้อด า เชิ้ตด า 

 กางเกงด ายาว (งดยีนส์) 

 รองเท้าสุภาพ หุ้มส้นสีด า (สีด าเป็นหลัก) 

 

 

 

สิ่งท่ีควรเตรียมไปด้วย 
 1. เตรียมยาประจ าตัวให้พร้อม 
 2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
 3. ร่ม หรือพัด 
 4. ควรรับประทานอาหารมาก่อนหรือน าอาหารและเครื่องดื่มติดตัวมาด้วย 
ขอความร่วมมือ 
 1. การทิ้งขยะให้ถูกที่หรือน าไปทิ้งท่ีบ้าน 
 2. ไม่พกของมีคม เช่น กรรไกร คัตเตอร์ 
 3. หลีกเลี่ยงการใช้รถส่วนตัว 
 4. เด็กและคนชรา ควรเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์พกติดตัวไว้ 

สุภาพสตรี 

 เสื้อด า ไม่รัดรูป 

 งดเสื้อแขนกุดหรือสายเดี่ยว 

 กระโปรงยาวสีด าคลุมเข่า 

 รองเท้าสุภาพ หุ้มส้นสีด า (สีด าเป็นหลัก)



ตารางประชุมระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

24 ตุลาคม 2560  
- 

ประชุมองค์กรแพทย์  
 

เวลา 12.00 - 14.00 น. 

ประชุม 15 สายงาน 
กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

25 ตุลาคม 2560 - - - 

26 ตุลาคม 2560 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

27 ตุลาคม 2560 วันพยาบาลแห่งชาติ 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม  PCT  กุมารเวชกรรม  
กุมารเวชกรรม / 3214 
เวลา 11.00 - 15.00 น. 

 
- 

30 ตุลาคม 2560 - - - 

31 ตุลาคม 2560  
- 

 
- 

ประชุม 15 สายงาน 
กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

1 พฤศจิกายน 2560 - - - 

2 พฤศจิกายน 2560 - - - 

3 พฤศจิกายน 2560  
- 

Botox Clinic 
OPD ตา/3307 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ห้องประชุมพนมเทวาลัย อาคารศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ) 
 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์    โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน    เวลา 07.30 - 08.30 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ ชั้น 9 
 วันท่ี  25 ตุลาคม 2560  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย เวลา 08.00 - 16.00 น. 



ขอเชิญร่วมพิธีย้ายพระพุทธวิโรคาบวรไตรรัตนมงคล 

     โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก าหนดจัดพิธีย้ายพระพุทธวิโรคาบวรไตรรัตนมงคล

ไปประดิษฐานยังหอพระแห่งใหม่ หน้าประตู 1 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 

เวลา 07.00 น. ณ ศาลา 60 ปี โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 

เวลา 07.00 น.  พิธีเบิกเนตรพระพุทธวิโรคาบวรไตรรัตนมงคล  

             - เจริญพระพุทธมนต์  (ช่วงสวดพาหุง จนท.เตรียมตักบาตร) 

                    - ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 

     เวลา 08.00 น.  เสร็จพิธี ,ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมรับประทานอาหาร 

   จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 

การให้บริการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศัยในโครงการสวัสดิการไม่มีเงินฝาก 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดโครงการสินเชื่อ Home For All อัตราดอกเบี้ยพิเศษปี 2560 เพ่ือปลูกสร้างอาคาร       

ไถ่ถอนจ านอง ซื้อที่ดินอาคาร ต่อเติมอาคาร ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 40 ปี ดอกเบี้ยคงที่ถูกที่สุดถึง    

3 ปี 2.90% ปีที่ 4 MRR = -1.00% ต่อปี ผู้ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคารดังกล่าว จะได้สิทธิพิเศษ 4 ฟรี ค่าจดจ านอง           

ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรม ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 

 และโครงการสินเชื่อ Refinance in ปีแรกดอกเบี้ยต่ า 0.90% ปีที่ 2-3 = 3.875% เฉลี่ย 3 ปี รับดอกเบี้ย 2.88%          

4 ฟรี ค่าจดจ านอง ค่าประเมินหลักทรัพย์ ค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรม ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 

 จึงขอเชิญผู้สนใจจะใช้บริการ Home For All และสินเชื่อ Refinance in กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถติดต่อ

ได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4461 6972      

เปลี่ยนแปลงชื่อย่อของหน่วยงาน 

     ส าหนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อย่อของกองบริหารการสาธารณสุขใหม่ เป็น กบรส              

ชื่อภาษาอังกฤษ Health Administration Division เว็บไซต์ http://phdb.moph.go.th  และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 

phdb@moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     


