
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่  12 - 16 มีนาคม 2561 

           ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

12 มีนาคม 2561 โครงการใจสร้างสุข 

 

จิตเวช / 2186 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล  

ม.วงษ์ฯ วิชาเด็ก   

กลุ่มการพยาบาล / 4700-2 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

13 มีนาคม 2561 โครงการใจสร้างสุข 

 

จิตเวช / 2186 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

อบรมการใช้โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ 

ส าหรับหน่วยบริการปฐมภุม(ิINVS)  

เภสัชกรรม 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

14 มีนาคม 2561 พิธีไหว้ครู นศพ. ปี 4 - 6 

 

ศูนย์แพทยฯ / 3621 

เวลา 09.30 - 13.00 น. 

อบรมการใช้โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ 

ส าหรับหน่วยบริการปฐมภุม(ิINVS)  

เภสัชกรรม 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

15 มีนาคม 2561 ประชุมกลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล / 4700 - 2 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555] 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม ICWN 

IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

16 มีนาคม 2561 ประชุมการจัดการทางการพยาบาล  

 

 

กลุ่มการพยาบาล / 4700-2 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ประชุมวิชาการ  PD lecture  

 

 

อายุรกรรม / 2020  

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงการ

เบิกจ่ายยาคนไข้มะเร็ง สิทธิข์้าราชการ 

ในระบบ สปสช  

ศูนย์มะเร็ง / 3550 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ข่าวสาร 

ฉบับที่  177 วันที่ 12 ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา  อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก ชั้น 9 
 วันท่ี 14 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย  เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ห้องออกก าลังกาย อาคารแฟลต 10 ชั้น 1 
 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน     เวลา 07.30 - 08.30 น. 
 ทุกวันพุธ   โครงการ Fit For Firm เร่ิมที่คุณ     เวลา 15.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 



หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานที่ย้ายไปอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ชั้น  หน่วยงาน เบอร์โทรภายใน 

1 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3 ล่าง  4124, 4125 

  ศูนย์เปลใน 4126 

5 Lab 4520 

6 หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปชาย 4606, 4608 

7 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 4700-2 

  กลุ่มงานสุขศึกษา ชั่วคราว 4710 

  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 4715 

8 เลขานุการ 4800 

  ผู้อ านวยการ 4801 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 1 4802 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 2 4803 

  รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 4804 

  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 4805 

  คุณกุลจิราณัฏฐ์  4806 

  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 4807 

  หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี 4808 

  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 4809 

  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 4810 

  งานสารบรรณ 4811 

  งานธุรการ 4812 - 13 

  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 4814 - 15 

  กลุ่มงานบัญชี 4816 - 17 

  กลุ่มงานพัสดุ 4818 - 21 

  กลุ่มงานการเงิน 4822, 4824 - 25 

  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ  4826 - 28       

  งานนิติกร 4829 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 3117 - 8 


