
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

12 ธันวาคม 2560  

- 

 

- 

ประขุม 15 สายงาน 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.30 - 16.00 น. 

13 ธันวาคม 2560  

- 

 

- 

ประชุมกลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 

บริหารทั่วไป/3411 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

14 ธันวาคม 2560 ประชุมประจ าเดือนกลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

HA/3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม ICWN 

IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

15 ธันวาคม 2560 พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

HA/3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

เลือกตั้งกรรมการสหกรณฯ์ 

พรส./2116 

เวลา 08.00 - 11.00 น. 

 

- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   164  วันที่ 4 ประจ าเดือน ธันวาคม 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. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา        อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 

 วันท่ี  13  ธันวาคม 2560  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย  เวลา 08.00 - 16.00 น. 



      โร งพยาบาลบุ รี รั มย์  ได้ ก าหนดจัดกิ จกรรมเดิน -ว่ิ ง          

“ว่ิงกับหมอ RUN FOR HEALTH” ระยะทาง 5 กม. และ 10 กม. 

เพื่อรณรงค์การออกก าลังกาย และรายได้จากการจัดงานจะน าไป

จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาส

ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยก าหนดจัด

กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00 น.                    

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

      จึ งขอ เชิญ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ สน ใจส มัคร เข้ า ร่ วมกิ จกรรม             

ค่าสมัคร 350 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ และเหรียญรางวัลเม่ือเข้าเส้นชัย โดยสมัครด้วยตนเองที่ งานประชาสัมพันธ์     

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2560   (หมายเหตุ : เมื่อครบตามจ านวนที่ก าหนด 

ทีมงานจะปิดรับสมัครทันที) 

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook fanpage : ว่ิงกับหมอ Run for Health Buriram Hospital 

หรือสอบถามที่ งานประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 3117 - 8 (ในวันและเวลาราชการ) 

    และในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ก าหนดจัดพิธีท าบุญข้ึนอาคารเฉลิมพระ

เกียรติฯ ที่ห้องประชุม ชั้น 9 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมพิธีท าบุญในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

กิจกรรมเดิน-วิ่ง “วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” 

XS = รอบอก 34 นิ้ว 

S   = รอบอก 36 นิ้ว 

M  = รอบอก 38 นิ้ว 

L  = รอบอก 40 นิ้ว 

XL = รอบอก 42 นิ้ว 

2XL = รอบอก 46 นิ้ว 

3XL = รอบอก 48 นิ้ว 


