
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

27 พฤศจิกายน 2560 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
 พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

ตรวจประเมินประสิทธิผลควบคุมภายใน 
ทิวาพร / 1011  

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

28 พฤศจิกายน 2560 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
 พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม 15 สายงาน 
กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

29 พฤศจิกายน 2560 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
 พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

พัฒนาเครือข่าย stroke  
Refer / 2181 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ตรวจประเมินประสิทธิผลควบคุมภายใน 
ทิวาพร / 1011  

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

30 พฤศจิกายน 2560 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
 พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

ประชุม Service Plan 
ยุทธศาสตร์และแผนฯ/3403 

เวลา 13.30 - 16.30 น. 

1 ธันวาคม 2560 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
 พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

ตรวจประเมินประสิทธิผลควบคุมภายใน 
ทิวาพร / 1011  

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   162  วันที่ 27 ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมพนมเทวาลัย อาคารศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ) 
    ทุกวันจันทร์ - ศุกร์      โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน       เวลา 07.30 - 08.30 น. 
    วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560   ติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละเลกิสูบบุหร่ีในบุคลากร รพ.บุรีรัมย์  เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา        อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 

   วันท่ี  29 พฤศจิกายน 2560   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย    เวลา 08.00 - 16.00 น. 

*** วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  พิธีเปิดตลาดนัดสีเขียว  เวลา 09.00 น.  ณ ศูนย์อาหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 



กิจกรรมเดิน-วิ่ง “วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ก าหนดจัดกิจกรรมเดิน -ว่ิง “ว่ิงกับหมอ 

RUN FOR HEALTH” เพื่อรณรงค์การออกก าลังกาย และรายได้จาก

การจัดงานจะน าไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยก าหนดจัด

กิจกรรม ใน วันอาทิตย์ที่  24 ธันวาคม 2560 เวลา  05 .00  น .                  

ณ  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

 จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 24 

ธันวาคม 2560 โดยมีค่าสมัคร 350 บาท สมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1. สมัครด้วยตนเองที่ งานประชาสัมพันธ์  

 1.1 ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัคร พร้อมช าระเงิน 

 1.2 ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบน าฝากช าระ เพ่ือน ามาติดต่อรับเสื้อตามวัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนด 

2. สมัครทางออนไลน์ (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2560 เท่านั้น) 

 2.1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/forms/j8ufZUT0zjCnaIAp2 

 2.2 ผู้สมัครช าระเงิน 

 2.3 วิธีการโอนช าระผ่าน เลขบัญชี 284-0-45634-6  ชื่อบัญชี  กองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนธานี  

 2.3 ส่งหลักฐานการช าระเงิน ด้วยการถ่ายสลิปการโอนเงิน พร้อมระบุรายละเอียดชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร                  

(ส่วนกรณีช าระเงินให้หลายคนต้องแจ้งชื่อสกุลผู้สมัครให้ครบทุกคน) โดยส่งหลักฐานยืนยันการช าระเงินได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

  2.3.1   Facebook: วิ่งกับหมอ Run for Health Buriram Hospital 

  2.3.2   E-mail: pr_buriramhospital@hotmail.com 

      2.3.3   Line ID : ryi5610t 

        2.4  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และยืนยันการสมัครการสมัครทางหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ภายใน 3 วันท าการ 

 2.5  ผู้สมัครทางออนไลน์ จะต้องน าหลักฐานการโอนเงินมารับเสื้อด้วย (สลิปตัวจริงหรือส าเนาสลิป + บัตรประจ าตัว

ประชาชน) 

 3. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อทาง Facebook ว่ิงกับหมอ Run for health Buriram Hospital 

  *** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 3117-8  

(ในวันและเวลาราชการ) 

https://goo.gl/forms/j8ufZUT0zjCnaIAp2
mailto:pr_buriramhospital@hotmail.com

