
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 10 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

            ห้องประชุม 
วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 
อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

10 ตุลาคม 2559 การบริหารการพยาบาล 
ด้านคุณภาพ 

ผกาวดี/ HA / 3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

 
- 

11 ตุลาคม 2559 การบริหารการพยาบาล 
ด้านคุณภาพ 

ผกาวดี/ HA / 3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการควบคุม 
โรคติดเชื้อ รพ.บุรีรัมย์ 

รัชนี / IC / 3558 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
- 

12 ตุลาคม 2559 การบริหารการพยาบาล 
ด้านคุณภาพ 

ผกาวดี/ HA / 3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม 
และการบ าบัด 

ศิปปนันท์/เภสัชกรรม/ 
เวลา 14.00 - 16.00 น. 

13 ตุลาคม 2559  
- 

 
- 

การตรวจสอบเวชระเบียน 
รัตนา/เวชระเบียน/3202 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

14 ตุลาคม 2559  
- 

ประชุมตรวจการพยาบาล 
ศศิธร/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

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

ข่าวสาร 

ฉบับที่   106 วันที่   10  ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศการตั้งชื่อห้องประชมุ 
 1. ห้องประชุม  พนมเทวาลัย  โดยคุณดวงใจ  เอี่ยมรัมย์   สูติ-นรีเวชกรรมชั้น ๒ 
  2. ห้องประชุม  นคราภิรมย์    โดยคุณสถาพร  สินธุรัตน ์  งานเอดส์/วัณโรค  



คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดยีวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ 

โครงการปั่น-วิ่งเพื่อกาย ปลูกป่าด้วยใจ   

      สโมสรนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์  
ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “ปั่น-ว่ิงเพื่อกาย ปลูกป่าด้วยใจ” 
เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย เนื่องในวันมหิดล ปี 2559           
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส     
วันครบรอบพระราชสมภพ ๙๐ พรรษา  ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559          
ณ วนอุทยานเขากระโดง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้   

 เวลา 06.00 - 06.30 น.  ปั่นเพื่อสุขภาพ จุดเริ่มต้นที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์แพทยฯ ถึงวนอุทยานเขากระโดง 
 เวลา 08.15 - 09.00 น.  กิจกรรมเดิน-ว่ิง จากลานเชิงเขากระโดง ไปยังบริเวณพ้ืนที่สักการะพระสุภัทรบพิตร 
 เวลา 10.00 - 10.45 น.  กิจกรรมปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณวนอุทยานเขากระโดง 
   ภายในงานจ าหน่วยเสื้อที่ระลึก “วันมหิดล 59” ราคาตัวละ 250  บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ จงึขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารว่มกิจกรรม และสั่งจองเสื้อล่วงหน้า พร้อมแจ้งขนาดเสื้อ           
ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดน้ี - 13 ตลุาคม 2559 หมายเลขโทรศัพท ์โทร. 3117 - 8 

โครงการอิ่มใจด้วยบุญ 

         ชมรมจติอาสา โรงพยาบาลบุรรีัมย ์ขอเชิญเจ้าหน้าที่และประชาชนผูม้ารบับริการทกุท่าน รว่มท าบุญตกับาตร

ข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุจ านวน 9 รูป  ประจ าเดอืนตุลาคม ในวันอังคารที่ 11 ตลุาคม 2559 เวลา 08.30 - 09.00 น.  

ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 7 โดยมีขา้วสารอาหารแหง้จ าหน่ายในราคาย่อมเยา 

แจ้งหมายเลขโทรศพัท์ภายในเพิ่มเติม 

 งานประชาสัมพันธ์ ขอแจง้หมายเลขโทรศัพท์ภายในเพิม่เติม ดังนี ้  
        - หอผู้ปว่ยหลังสวนหัวใจ (CICU) และอายุรกรรมหวัใจ (CCU) หมายเลขโทรศัพท์ 3624 
     - ศูนย์ตรวจสขุภาพ หมายเลขโทรศัพท์  3625 - 8 
  และส าหรบัหน่วยงานมีความประสงค์จะเพ่ิมหมายเลขโทรศัพท์สายใน กรุณาตดิตอ่กลุ่มงานซ่อมบ ารุง  
หมายเลขโทรศัพท์ 2163 

โครงการสหกรณ์สญัจร  

         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดับรุีรมัย์จ ากัด ก าหนดจดัโครงการสหกรณส์ัญจร เพื่อบริการรบัฝากเงนิสมาชกิ
เปิดบญัชีออมทรัพย์พิเศษ และออมทรัพย์พิเศษรุ่งเรือง 1 , 2  ดังนี ้
  - ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 
  - ฝากออมทรัพย์พิเศษบุรีรมัย์รุ่งเรือง 1 ดอกเบี้ย ร้อยละ 4.50 
  - ฝากออมทรัพย์พิเศษบุรีรมัย์รุ่งเรือง 2 ดอกเบี้ย ร้อยละ 4.75 
  โดยจะมาให้บริการในวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมเภสัชกรรม ชั้น 2  จงึขอเชิญ
สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขฯ เข้ารบับรกิารได้ในวนัและเวลาดังกล่าว 


