
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

         ห้องประชุม 
วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 
อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

19 ธันวาคม 2559 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พลังผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 

HA / 3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจยั  
ระยะที่ 2 (การสร้างเครื่องมือ) 

พรส. / 2116 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

แพทย์สภาเยี่ยมประเมินสถาบัน 
 

ศูนย์แพทยฯ / 3621 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

20 ธันวาคม 2559 ประชุมเด็กพิการแต่ก าเนิด 
 

กุมารเวชกรรม 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจยั  
ระยะที่ 2 (การสร้างเครื่องมือ) 

พรส. / 2116 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

21 ธันวาคม 2559 ประชุมประจ าเดือน 
กลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจยั  
ระยะที่ 2 (การสร้างเครื่องมือ) 

พรส. / 2116 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

22 ธันวาคม 2559 สอบข้าราชการ 
 

การเจ้าหน้าที่/3415 
เวลา 09.00 - 11.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมคณะอนุกรรมการ
สารสนเทศ 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

23 ธันวาคม 2559 Service plan สูติกรรมเขต 9 
PCT สูติ / 3552 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

บันทึกการพยาบาล 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   116 วันที่   19  ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันที่ 19 ธันวาคม 2559  ทบทวนความรู้พยาบาล       เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 วันที่ 20 ธันวาคม 2559  ประชุมสูติกรรมเขต 9       เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 วันที่ 22 ธันวาคม  2559 ประชุมคณะกรรมการองค์กรต้นแบบความปลอดภัยทางถนน เวลา 14.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9  
 วันที่ 19 ธันวาคม 2559  ราชวิทยาลัยตรวจประเมินความพร้อมสอบ Dent. อายุรแพทย์  เวลา 09.00 - 12.00 น. 
 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 กิจกรรมพุธบ่าย        เวลา 13.00 - 16.00 น. 
 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 สอบ Dent อายุรแพทย์ ปี 3      เวลา 08.00 - 16.00 น. 



รพ.บุรีรัมย์....รับสมัครงาน 

       โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน รายละเอียด ดังนี้  

  ข้าราชการ จ านวน 5 ต าแหน่ง ดังนี้ 

 1. ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    จ านวน 21 อัตรา 

 2. ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ     จ านวน 3 อัตรา 

 3. ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน   จ านวน 1 อัตรา 

 4. ต าแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จ านวน 4 อัตรา 

 5. ต าแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน   จ านวน 1 อัตรา 

   *** เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ***  

พนักงานราชการ  จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 

 1. ต าแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก   จ านวน 1 อัตรา 

 2. ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล     จ านวน 1 อัตรา 

ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 4 ต าแหน่ง ดังนี้ 

 1. ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป     จ านวน 1 อัตรา 

 2. ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย   จ านวน 1 อัตรา 

 3. ต าแหน่งพนักงานบริการ     จ านวน 2 อัตรา 

 4. ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รับเฉพาะเพศชาย) จ านวน 2 อัตรา 

   *** เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30  ธันวาคม 2559 *** 

 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ทีฝ่่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารอ านวยการ ชั้น 4  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 3415  

ช าระค่าเบี้ยประกันอคัคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สทิธิสวัสดิการ 

        ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทุกท่าน ที่ยังไม่ได้ช าระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 

ขอให้ช าระได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา 

 และส าหรับผู้กู้ท่านใดที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ผู้กู้สามารถตรวจดูค่าเบี้ยประกันฯได้ในช่องค่าธรรมเนียม

ที่ปรากฏอยู่ในใบเสร็จรับเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนธุรกรรม

ประกันภัย ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4461 6971  

ร่วมชิงโชคตอ้นรับปีใหม ่

        ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่าน ร่วมลุ้นรับโชคกับร้านค้าสวัสดิการ เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 200 บาท ลุ้นทันทีกับ  

ของรางวัลมากมาย  เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ พัดลม เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าของรางวัลจะหมด     

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 


