
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

                ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมชัน้ 9 ห้อง 901 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี  

ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยฯ 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

23 กรกฎาคม 2561  

 

 

 

 

โครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 

ประจ าปี 2561  
 

กลุ่มการพยาบาล (คณุจินตนา)/1009 

เวลา 08.00 - 16.00 น.   

 

 

 

 

 

- 

ประชุมองค์กรแพทย์ 

จุฑารัตน/์3214 

เวลา 11.00 - 14.00 น.  

ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. 

ธุรการ / 4812 - 13 

เวลา 13.30 - 16.30 น 

 

- 

 

- 

24 กรกฎาคม 2561  

 

 

 

อบรมหลักสูตรการจัดการ 

ทางการพยาบาล รุ่นที่ 31  
 

พรส./4704-6 

เวลา 08.00 - 16.00 น.   

ประชุมไขเ้ลือดออก 

 

กง.กุมารเวชกรรม/3214 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

ประสบการณ์พัฒนาศักยภาพ 

ส าหรับรองผู้อ านวยการฯ 

เวลา 12.00 - 17.00 น. 

 

- 

25 กรกฎาคม 2561 โครงการ KM Fair กลุม่การพยาบาล  

กลุ่มการพยาบาล / 4700 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

กิจกรรมพุธบ่าย 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

รับรองคณะอาจารย์ รพ.รามาธิบดี 

กง.อายุรกรรม / 2020 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

26 กรกฎาคม 2561  

- 

 

- 

การพัฒนาเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย  

รังสีวิทยา / 2097,2110 

เวลา 08.00 - 17.00 น. 

27 กรกฎาคม 2561 - - - 

28 - 29 กรกฎาคม 2561 - - - 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   195  วันที่ 23 ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 



รพ.บุรีรัมย์ รับสมัครงาน 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล  

เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งต่างๆ  ดังนี้ 

1. ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จ านวน 10 อัตรา 

2. ต าแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด  จ านวน 1 อัตรา 

3. ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 2 อัตรา 

4. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 อัตรา 

5. ต าแหน่งนายช่างเทคนิค   จ านวน 1 อัตรา 

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561            

(ในวันและเวลาราชการ) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์                        

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์จะรับ

สมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือน (เพศชาย) อายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี 

เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร)                     

เป็นจ านวนมาก 

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนมหาดเล็กราชวัลลภรักษา

พระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 

2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ 

รับสมัครงานทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) รับราชการ 

คลินิกโรคการนอนหลับ งดให้บริการ 

 ด้วยขณะนี้คลินิกตรวจโรคการนอน
หลับ รพ.บุรีรัมย์ ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ 
เนื่องจากอุปกรณ์การตรวจช ารุด  
 จึงขอแจ้งงดให้บริการตรวจชั่วคราว 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

“อึ้งทงกี่” มอบรถพ่วงข้างแก่ รพ.บุรีรัมย์ 

 บริษัทไทยยามาฮ่าจ ากัด ร่วมกับบริษัทอ้ึงทงกี่ยานยนต์ 

ได้มอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าพร้อมรถพ่วงข้าง 

จ านวน 2 คัน มูลค่า 90,000 บาท เพ่ือน ามาใช้

ประโยชน์ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยจะมีพิธีมอบรถ                      

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.                  

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

 นอกจากนี้ บริษัทอ้ึงทงกี่ได้มอบสิทธิพิเศษแก่บุคลากรของโรงพยาบาลบุรีรัมย์                 

ด้วยการมอบโปรโมชั่น ดาวน์ 0 บาท ไม่ต้องค้ า ดอกเบี้ย 1.53% เมื่อซื้อรถจักยานยนต์       

ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 กรกฎาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-613025 


