
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

           ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องรักสามัคคี  

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุม 901 ชั้น 9 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมพนมเทวาลัย 

อาคารศาลา 60 ปี 

29 ตุลาคม 2561 - - - - - 

30 ตุลาคม 2561 - - - - - 

31 ตุลาคม 2561 อบรมการติดต้ังและใช้งาน

ฐานข้อมูล UpToDate  

ศูนย์แพทยฯ/3597 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

แพทยสภาเข้าประเมินศักยภาพ

แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ รพ บุรีรัมย์  

ศูนย์แพทยฯ 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 

- 

 

- 

 

- 

1 พฤศจิกายน 2561  

- 

คณะกรรมการลดความแออัดใน 

รพ.บุรีรัมย์  

ยุทธศาสตร์ฯ/4827 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 

- 

 

- 

 

- 

2 พฤศจิกายน 2561 - - - - - 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   209  วันที่ 29  ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งกับหมอ Run for Health ครั้งที่ 2” ค่าสมัคร 400 บาท (5 KM / 10 KM) 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2561 ทกุวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

ณ อาคารอ านวยการ ชั้น 1 (ตึกเก่า ด้านหลังห้องประชาสัมพันธ์)  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 044 - 615002 ต่อ 3101 (ในวนัและเวลาราชการ) 



โครงกา ร “ แ พทย์ในดวงใจ 77 จงัหวดั” 

 ด้วยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท าโครงการ    

“แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” เพื่อร่วมคัดเลือกแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพแพทย์ได้ดี 

มีคุณสมบัติดีเด่นทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และการบริการที่ประทับใจ และแพทย์ใน

ดวงใจที่ไดรับการคัดเลือกแต่ละจังหวัดจะได้รับการเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมคุณธรรม        

และสร้างขวัญก าลังใจให้แพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

 จึ งขอ เชิญประชาชนทุกท่ านร่ วมส่ ง รายชื่ อแพทย์ ในดวงใจของตนเอง                            

ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

 1. ไปรษณียบัตร ติดต่อรับได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารอ านวยการ ชั้น 1 

    ส่งมาที่  โครงการแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด แพทยสมาคมฯ เลขที่ 2 อาคาร

เฉลิมพระบารมี 50 ปี ช้ันที่ 4 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

 2. การ Scan QR Code            

  

 

 3. แอพพลิเคชั่น Doctor in my heart (DMH) 

      โดยร่วมส่งรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2561 ส าหรับประชาชนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมการโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จังหวัดละ 1 เครื่อง  

กฐินสามัคคี 

 ด้วยวัดทักษิณาวาส ได้ก าหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี  2561        

และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมเทศนาอานิสงส์กฐิน 1 กัณฑ์ และเป็นเจ้าภาพ

ท าบุญเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลในเขตจังหวัด

บุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561  ณ วัดทักษิณาวาส ต าบลอิสาณ 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่ งานธุรการ     

กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  17 

พฤศจิกายน 2561 

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้สินเชื่อธนวัฏ 

 ธนาคารกรุงไทย ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการของการให้สินเชื่อธนวัฏ 

โดยเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้แก่พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงาน

ราชการกลุ่มพิเศษ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร และให้วงเงินกู้สูงสุดต่อราย 

ไม่เกิน 12 เท่าของเงินเดือนผู้กู้  

 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย หมายเลขโทรศัพท์ 

044 - 611520 หรือ 02 - 111 1111 


