
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
            ห้องประชุม 

วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

15 สิงหาคม 2559 โครงการโรงพยาบาลสีขาว 
 

กันนิกา/บริหารทั่วไป/3416 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

 
- 

16 สิงหาคม 2559 โครงการโรงพยาบาลสีขาว 
 

กันนิกา/บริหารทั่วไป/3416 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมประจ าเดือน 
กลุ่มการพยาบาล 

อมรรัตน์/กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

17 สิงหาคม 2559 โครงการโรงพยาบาลสีขาว 
 

กันนิกา/บริหารทั่วไป/3416 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการพัฒนาคุณภาพ 
บริการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

18 สิงหาคม 2559  
- 

ประชุมเครือข่ายศูนย์พ่ึงได้ 
ขนิษฐา/สังคมสงเคราะห์/3101 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมประจ าเดือน ICWN 
เสาวธาร/ IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

19 สิงหาคม 2559  
- 

 
- 

ประชุมคณะกรรมการพลังผู้สูงวัยฯ 
ผกาวดี/HA/3555 

เวลา 08.30 - 16.00 น. 

20 สิงหาคม 2559 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
การบริการด่านหน้า 

นงค์ลักษณ์/ประชาสัมพันธ์/3117 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 
- 

 
- 

คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดยีวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   98  วันที่   15  ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

วันท่ี 18 สิงหาคม 2559   การบรรยายพิเศษทางวิชาการเร่ืองก้าวแรกกับงานวิจัย โดยผศ.(พิเศษ) น.พ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ  

 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา ช้ัน 9 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 



คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดยีวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ 

 
 

โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารบุคลากรด่านหน้า 

        งานประชาสัมพนัธ ์จดัโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารบุคลากรด่านหน้า ประจ าปี 2559 จ านวน 60 ชั่วโมง เพ่ือให้

เจ้าหนา้ที่ได้รบัความรูค้วามเข้าใจในการสื่อสารหลายภาษา และสามารถสือ่สารกับผูม้ารับบริการชาวต่างชาตไิดอ้ย่างถูกต้อง 

โดยอาจารย์จินตนา วัชระโพธิกร อาจารย์สาขาวชิาภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ์ละอาจารย์วันดี เธยีรสวัสดิ์

กิจ  ผู้ทรงคุณวฒุิด้านการทอ่งเที่ยว (อดตีล่ามกระทรวงยุติธรรม)  ทุกวันเสาร ์เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอ้งประชุมเฉลิม

พระเกียรติ ชั้น 5  

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2559 

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด  ได้รับการจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จากก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 2559 ตามล าดับชั้น ดังนี้  

 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,  ประถมศึกษาปีที่ 5       ทุนละ 1,500 บาท  

 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , มัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือระดับ ปวช.ปี 2 หรือเทียบเท่า     ทุนละ 2,000 บาท  

 - ระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 หรือ ปวส.ปี 2 หรือเทียบเท่า                                           ทุนละ 2,500 บาท  

 สมาชิกท่านใดที่มีบุตรศึกษา ตามที่ก าหนดดังกล่าว ยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2559                 

มอบทุนภายในเดือนกันยายน 2559   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่บอร์ดสหกรณ์ฯ หรือกรรมการสหกรณ์  

ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 

            ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด ได้ขยายเวลาเปิดเงินกู้โครงการตามรอยพ่อ 

และเปิดโครงการเงินฝากพิเศษอัตราดอกเบี้ยสูง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  

1.การขยายเวลาเปิดเงินกู้โครงการตามรอยพ่อ 

     เดิม  ระยะเวลา  3  เดือน  เริ่ม  15  พฤษภาคม  - 15 สิงหาคม  2559 

     ใหม่  ระยะเวลา  3  เดือน  เริ่ม  15  สิงหาคม  - 15  พฤศจิกายน  2559    

2.เปิดโครงการเงินฝากพิเศษอัตราดอกเบี้ยสูง  เปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

     2.1  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษบุรีรัมย์รุ่งเรือง 1  อัตราดอกเบี้ย  4.50% 


