
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 10 - 15 กันยายน พ.ศ. 2561 

         ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมชัน้ 9 ห้อง 901 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมพนมเทวาลัย 

อาคารศาลา 60 ปี 

10 กันยายน 2561 งานเกษียณองค์กรแพทย์ 

 

เวลา 18.00 - 22.00 น. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

11 กันยายน 2561 - - - - - 

12 กันยายน 2561  

- 

 

- 

พัฒนาผู้ป่วยกลุ่มโรค Service plan , 

Long term care ในชุมชน  

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน/4708 

เวลา 08.00 -14.00 น. 

ประชุมองค์กรแพทย์ 

 

กุมารเวชกรรม/3214 

เวลา 11.00 - 14.00 น. 

 

- 

13 กันยายน 2561  

- 

ประชุมประจ าเดือน ICWN 

IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมเครือข่ายพยาบาล จ.บุรีรัมย์ 

กลุ่มการพยาบาล/4703 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

 

- 

 

- 

14 กันยายน 2561  

- 

 

- 

พิธีบายศรีสู่ขวัญ 

งานเกษียณอายุราชการ 2561 

เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 

- 

สรุป KPI 5ส. 

ทิวาพร / 4719 

เวลา 14.00 - 16.00 น. 

15 กันยายน 2561  

- 

 

- 

 

- 

อบรม CPR 

มนพัทธ/์ ER / 4111 - 2 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   202  วันที่ 10 ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 



ขอเชิญร่วมตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์  จะท าบุญตัก

บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาล

เข้าพรรษา ในวันอังคารที่  11 กันยายน 

2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณศาลา 60 ปี 

ด้านข้างอาคารศูนย์แพทยฯ  

 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมท าบุญตักบาตรได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 

งานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561  

ภาคเช้า ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

วันท่ี 14 กันยายน 2561 

เวลา 07.45 น. พร้อมกัน ณ ศาลา 60 ปี 
เวลา 08.09 น. พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าโรงพยาบาล จ านวน 6 จุด 
เวลา 09.09 น. เชิญผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องประชุม 901 
   -พราหมณ์ท าพิธีบายศรีสู่ขวัญ 
   -แพทย์อาวุโส มอบมาลัยกรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
   -ผู้เกษียณรับมอบของขวัญ/ของที่ระลึกจากหน่วยงาน และเพื่อนร่วมงาน  
   พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

ภาคค่ า ณ Convention Hall  โรงแรมอัลวาเรซ  

เวลา 18.00 น.  ดนตรีบรรเลงขับกล่อมผู้เข้าร่วมงาน  

    พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้เกษียณ 
เวลา 18.50 น.  เปิดตัวพิธีกร 
เวลา 19.00 - 19.10 น. การแสดงชุดที่ ๑ : ร าอวยพร 
เวลา 19.10 - 19.25 น. Multivisionผู้เกษียณอายุราชการ 
เวลา 19.25 - 19.40 น. ประธานกล่าวมุติทาจิต, รุ่นพี่อาวุโสกล่าวให้พร  
เวลา 19.40 - 20.20 น. การแสดงต่อเนื่อง ๔ ชุด 
เวลา 20.20 - 20.40 น. เปิดใจผู้เกษียณอายุราชการ ๔ ท่าน 
    (น.พ.จรัญ ทองทับ, น.พ.พยุงศักดิ์ หอมวิเศษวงศา,  
    นางสาวประภา โพธิหัง, ตัวแทนผู้เกษียณฯ) 
เวลา 20.40 - 21.00 น. รับฟังบทเพลงไพเราะจากตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ 
เวลา 21.00 - 22.00 น. รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ 
    -ขับร้องเพลงหมู่ร่วมกัน (ความสุขความทรงจ า) 
    -แขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน 
เวลา 22.00 น.  ปิดงาน 


