
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่  19 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 

           ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

19 มีนาคม 2561 การพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยพยาบาล 

และผู้ช่วยเหลือคนไข ้ 

กลุ่มการพยาบาล/4700 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

บริการต่างด้าว 

 

อาชีวฯ/3537 

เวลา  08.00 - 16.00 น. 

20 มีนาคม 2561 การพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยพยาบาล 

และผู้ช่วยเหลือคนไข ้ 

กลุ่มการพยาบาล/4700 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

อบรมการบริหารทางการพยาบาล 

 

พรส./2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

อบรมการจัดการทางการพยาบาล 

 

พรส./2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

21 มีนาคม 2561 การพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยพยาบาล 

และผู้ช่วยเหลือคนไข ้ 

กลุ่มการพยาบาล/4700 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการ ER 

 

ER / 3105,3107 

เวลา 13.00 - 17.00 น. 

22 มีนาคม 2561  

- 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม ICWN 

IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

23 มีนาคม 2561 ประชุมการจัดการทางการพยาบาล  

กลุ่มการพยาบาล/4700 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

Botox Clinic  

OPD ตา / 3307 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 

- 

ข่าวสาร 

ฉบับที่  178 วันที่ 26 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา        อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 
 วันท่ี 21 มีนาคม 2561  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย  เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมชัน้ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ตึกใหม่) 
 วันที่ 22 มีนาคม 2561  ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.บร.     เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ห้องประชุมพนมเทวาลัย อาคารศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ) 
 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์   ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแก่แรงงานต่างด้าว    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. 



ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านมะค่า 

 ด้วยชมรมพนักงานขับรถยนต์โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนบ้านมะค่า ได้ก าหนดจัด

งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจ าปี 2561 ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านมะค่า ม. 7 ต.บ้านยาง 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  

 จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธาและเข้าร่วมงานทอดผ้าสามัคคีได้ตามวัน เวลา และ

สถานที่ดังกล่าว 

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลนางรอง 

 ด้วยโรงพยาบาลนางรอง ได้ก าหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนโรงพยาบาลนางรอง  เพ่ือถมที่ดิน

ด้านหลังโรงพยาบาลนางรอง และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และจัดท าก าแพงรั้ว

เพ่ิมเติม โดยก าหนดทอด ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  

 จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธา โดยขอรับบริจาคเป็นเงินสด และจัดส่งบัญชีรายชื่อ

ผู้ร่วมบริจาคได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารหลังใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561  

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคงานเทศน์มหาชาติ 

 ด้วยวัดทักษิณาวาส ได้ก าหนดจัดงานเทศน์มหาชาติ ประจ าปี 2561 เพ่ือสมทบทุนจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตมอบให้

โรงพยาบาลในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ท่ี 29 เมษายน 2561 ณ วัดทักษิณาวาส ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมฟังเทศน์มหาชาติและเป็นเจ้าภาพท าบุญ โดยร่วมบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธาและ

จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ร่วมบริจาคที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารหลังใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 

เมษายน 2561  

ค าขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ 

 ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศใช้ค าขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับพืชเศรษฐกิจและแหล่ง

ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่ส าคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 

“เที่ยวผามออีแดง แหล่งดงล าดวน ชวนไปช่องสะง า 

รสล้ าทุเรียนภูเขาไฟ แหล่งไหม หอม กระเทียม ดี” 


