
 

 

               (ผตก.กอ.วพม.) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๔ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  ม.ค. ๖๔      
 วันศุกร์  ๑   ม.ค. ๖๔  วันขึ้นปีใหม่ วันหยุดรำชกำร 
 วันพฤหัสบดี ๗   ม.ค. ๖๔ ๐๗๐๐ งำนวันสถำปนำ พบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๙   พบ. 
 วันเสำร์ ๙   ม.ค. ๖๔  ๐๘๐๐ วันเด็กแห่งชำติ 

(นพท./นศพ.วพม. ร่วมกิจกรรม) 
วันหยุดรำชกำร 
งดจัดกิจกรรม 

 วันจันทร์ ๑๘ ม.ค. ๖๔  วันกองทัพไทย และวันกองทัพบก วันหยุดรำชกำร 
 วันอังคำร   ๒๖ ม.ค. ๖๔    โครงกำร วพม. ห่วงใยใส่ใจก ำลังพล วพม. 

(กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนพักก ำลังพล ครั้งที่ ๑)  
บ้ำนพักก ำลังพล  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      



 

 

                 (ผตก.กอ.วพม.) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๔ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  ก.พ. ๖๔      
 วันอังคำร ๒   ก.พ. ๖๔  โครงกำร วพม. ห่วงใยใส่ใจก ำลังพล วพม. 

(กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนพักก ำลังพล ครั้งที่ ๒)  
บ้ำนพักก ำลังพล  

 วันอังคำร ๙   ก.พ. ๖๔  โครงกำร วพม. ห่วงใยใส่ใจก ำลังพล วพม. 
(กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนพักก ำลังพล ครั้งที่ ๓)  

บ้ำนพักก ำลังพล  

 วันศุกร์ ๑๒  ก.พ. ๖๔  วันตรุษจีน วันหยุดรำชกำร 
 วันอังคำร ๑๖  ก.พ. ๖๔  โครงกำร วพม. ห่วงใยใส่ใจก ำลังพล วพม. 

(กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนพักก ำลังพล ครั้งที่ ๔)  
บ้ำนพักก ำลังพล  

 วันศุกร์ ๑๙  ก.พ. ๖๔  วันสถำปนำ สพธ.  
 วันอำทิตย์ ๒๑  ก.พ. ๖๔  สอบ National License 3  

นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๖ (ครั้งที่ ๑/๖๔)   
วันหยุดรำชกำร 

 วันศุกร์ ๒๖  ก.พ. ๖๔  วันมำฆบูชำ วันหยุดรำชกำร 
 วันอำทิตย์ ๒๘  ก.พ. ๖๔   สอบ MEQ ครั้งที่ ๑/๖๔  ห้อง ๒๕ ปี 

วันหยุดรำชกำร 
          
          
       
      
          
         
      
          
      
      
      
      
      

    



 

 

 (ผตก.กอ.วพม.) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๔ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  มี.ค. ๖๔     
 วันอังคำร ๒    มี.ค. ๖๔  ๐๘๓๐ 

๑๖๐๐ 
กำรประชุมร่วม วพม.– คณะวิทยำศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ (เจ้ำภำพ) 

 วันอำทิตย์ ๗    มี.ค. ๖๔  สอบ National License 3  
นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๖ (ครั้งที่ ๒)   

ศรว. 

 วันอังคำร ๙    มี.ค. ๖๔ ๐๘๐๐ งำนวันสถำปนำคณะวิทยำศำสตร์   
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

คณะวิทยำศำสตร์   
มหำวิทยำลัยเกษตรศำส
ตร์ 

   ๑๓๐๐ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๔๕ 
รับรำงวัลกำรศึกษำ   

 

 วันเสำร์ ๒๗  มี.ค. ๖๔   กำรท ำบุญหอพัก นพท./นศพ.วพม. วันหยุดรำชกำร 
 วันอำทิตย์  ๒๘  มี.ค. ๖๔  สอบ National License 3  

นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๖ ครั้งที่ ๓/๖๔   
วันหยุดรำชกำร 
รพ.รร.๖ 

 วันจันทร์ – 
วันศุกร์ 

๒๙  มี.ค. – 
๙    เม.ย. ๖๔ 

 กำรสอบประจ ำภำคกำรศึกษำ  
๒/๒๕๖๓  (นิสิตเตรียมแพทยศำสตร์) 

คณะวิทยำศำสตร์   
มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ 

      
         
      

      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

       (ผตก.กอ.วพม.) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๔ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  เม.ย. ๖๔         
 วันศุกร์ ๒   เม.ย. ๖๔ ๐๙๐๐ กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

และกรรมกำรบริหำร กสพท 
ห้องประชุม ๒๕ ปี  
(วพม. เจ้ำภำพ)  

 วันอำทิตย์  ๔   เม.ย. ๖๔   สอบ MEQ  ครั้งที่ ๒/๖๔  
    

วันหยุดรำชกำร 
ห้องประชุม ๒๕ ปี  

 วันอังคำร ๖   เม.ย. ๖๔  วันจักรี วันหยุดรำชกำร  

 วันพฤหัสบดี ๘   เม.ย. ๖๔  ๑๓๐๐ กิจกรรมประเพณีสรงน้ ำพระ และรดน้ ำ 
ด ำหัวผู้ใหญ่ งำนสงกรำนต์ วพม. 

ห้องนิรันดร์วิชย  

 วันศุกร์  ๙   เม.ย. ๖๔ ๐๙๐๐ – 
๑๒๐๐  

พิธีปัจฉิมนิเทศ นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๖ 
รุ่นที่ ๔๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

ห้องประชุมมงกุฎเวช 
  

 วันเสำร์ ๑๐  เม.ย. ๖๔ ๐๘๐๐ – 
๑๖๐๐ 

กำรสอบวิชำเฉพำะ    
คัดเลือกเข้ำศึกษำระบบรับตรง กสพท 

คณะแพทยศำสตร์  
ม.ธรรมศำสตร์ 
วพม.ร่วมเป็นกรรมกำร 

 วันจันทร์ ๑๒  เม.ย. ๖๔  วันปิดภำคกำรศึกษำ  ๒/๒๕๖๓ 
นิสิตเตรียมแพทยศำสตร์ ชั้นปีที่ ๑  

 

 วันจันทร์ - 
วันพฤหัสบดี 

๑๒  – ๑๕  
      เม.ย. ๖๔  

  วันสงกรำนต์ วันหยุดรำชกำร  

 วันอำทิตย์ ๑๘  เม.ย. ๖๔  สอบ National License 3  
นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๖ (ครั้งที่ ๔/๖๔)   

วันหยุดรำชกำร 

 วันจันทร์ ๑๙  เม.ย. ๖๔ ๑๓๐๐ – 
๑๖๐๐  

กำรบรรยำยพิเศษให้กับ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ ๖ รุ่นที่ ๔๑  (พิธีปัจฉิมนิเทศ)   

ห้องประชุมสดศรี 
งดการบรรยาย  

 วันพุธ – 
วันศุกร์ 

๒๑  เม.ย. – 
๒๑  พ.ค. ๖๔ 

 กำรตรวจประเมินภำควิชำ กศ.วพม.  วพม. 

 วันพฤหัสบดี ๒๒  เม.ย. ๖๔ ๑๓๓๐ กำรประชุมสภำ วพม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ห้องระพี สำคริก 
    วันส ำเร็จกำรศึกษำ  นพท./นศพ.วพม. 

ชั้นปีที่ ๖  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

      
      



 

 

                                                                                                                           (ผตก.กอ.วพม.) 
ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๔ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  พ.ค. ๖๔         
 วันเสำร์ ๑    พ.ค. ๖๔ ๐๙๐๐ – 

๑๖๐๐ 
กิจกรรมโครงกำรสำนสัมพันธ์ผู้ปกครอง  
วพม. รุ่นที่ ๔๖    

ห้องนิรันดร์วิชย 
วันหยุดรำชกำร 

 วันจันทร์  - 
วันอำทิตย์ 

๓ - ๙  
      พ.ค. ๖๔ 

 กำรฝึกภำคสนำมเวชศำสตร์ชุมชน 
(นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๓)  

บ้ำนนำยำว  
จว. เชิงเทรำ  

 วันอังคำร ๔    พ.ค. ๖๔  วันพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก วันหยุดรำชกำร 
 วันเสำร์ – 

วันอำทิตย์ 
๘    พ.ค. ๖๔  งำนฉลองกระบี่สั้น นพท./นศพ.วพม. 

รุ่นที่ ๔๕ 
สโมสร ทบ.   

 วันจันทร์ ๑๐  พ.ค. ๖๔  วันพืชมงคล วันหยุดรำชกำร 
 วันพุธ ๑๒  พ.ค. ๖๔ ๑๓๐๐ กำรมอบทุนกำรศึกษำบุตรก ำลังพล วพม. ห้องนิรันดร์วิชย  
 วันจันทร์  - 

วันอำทิตย์ 
๑๖ – ๒๐  
      พ.ค. ๖๔ 

 กำรฝึกภำคสนำมเวชศำสตร์ชุมชน 
(นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๔)  

บ้ำนนำยำว  
จว. เชิงเทรำ 

 วันจันทร์  ๑๗  พ.ค. ๖๔  เปิดกำรศึกษำ   
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๖ รุ่นที่ ๔๒ 

   

 วันจันทร์  ๑๗  พ.ค. ๖๔  ๐๙๐๐ กำรซ้อมย่อยพิธีประดับเครื่องหมำยยศ
นำยทหำรสัญญำบัตร  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
วพม.รุ่นที่ ๔๑ วพบ.รุ่นที่ ๕๔ (ครั้งที่ ๑)   

ห้องประชุมมงกุฎเวช  

 วันอังคำร  
 

๑๘  พ.ค. ๖๔ 
   

๐๙๐๐ กำรซ้อมย่อยพิธีประดับเครื่องหมำยยศ
นำยทหำรสัญญำบัตร  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
วพม.รุ่นที่ ๔๑ วพบ.รุ่นที่ ๕๔ (ครั้งที่ ๒)   

ห้องประชุมมงกุฎเวช 

 วันพุธ  ๑๙  พ.ค. ๖๔ 
 

๐๙๐๐ กำรซ้อมใหญ่พิธีประดับเครื่องหมำยยศ
นำยทหำรสัญญำบัตร  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
วพม.รุ่นที่ ๔๑ วพบ.รุ่นที่ ๕๔    

ห้องประชุมมงกุฎเวช  

 วันพฤหัสบดี  ๒๐  พ.ค. ๖๔ 
  

๑๔๐๐ พิธีประดับเครื่องหมำยยศนำยทหำร 
สัญญำบัตร  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   
วพม.รุ่นที่ ๔๑ วพบ.รุ่นที่ ๕๔   

ห้องประชุมมงกุฎเวช 

 วันพฤหัสบดี  ๒๐ พ.ค. ๖๔ ๑๐๐๐ พิธีพระรำชทำนเพลิงผู้อุทิศร่ำงกำย      
เพ่ือกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

วัดโสมนัสวรวิหำร 
 
 



 

 

 วันเสำร์ ๒๒  พ.ค. ๖๔  สอบ National License 1   
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๓ 

วพม. เจ้ำภำพ  

 วันอำทิตย์ ๒๓  พ.ค. ๖๔   สอบ National License 2   
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๕ 

วพม. เจ้ำภำพ 

 วันจันทร์ ๒๔  พ.ค. ๖๔ ๐๙๐๐ กำรรำยงำนตัว และท ำสัญญำเป็น 
นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๔๖) 

ห้องนิรันดร์วิชย 

 วันจันทร์ ๒๔  พ.ค. – 
๖    มิ.ย. ๖๔ 

 กำรปรับสภำพ  นพท./นศพ.วพม.  
ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๔๖   

วพม. 

 วันจันทร์ – 
วันศุกร์ 

๒๔ – ๒๘ 
     พ.ค. ๖๔ 

 กำรตรวจประเมิน หน่วยสนับสนุน   

 วันพุธ ๒๖  พ.ค. ๖๔  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์/
ตรวจสุขภำพ ครั้งที่ ๑ TCAS รอบ ๓      

 

 วันพุธ ๒๖  พ.ค. ๖๔  วันวิสำขบูชำ วันหยุดรำชกำร 
 วันพฤหัสบดี   

วันศุกร์ 
๒๗ – ๒๘  
     พ.ค. ๖๔ 

 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่วิชำชีพแพทย์ 
และพิธีมอบเสื้อชั้นคลินิก  
(นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๓)  

ห้องประชุมสดศรี 

 วันศุกร์ ๒๘  พ.ค. ๖๔   กำรปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม.  
ชั้นปีที่ ๔ 

 

    เปิดกำรศึกษำ   
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๕ รุ่นที่ ๔๓ 

 

 วันจันทร์  ๓๑  พ.ค. ๖๔  เปิดกำรศึกษำ   
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๔๔ 

 

      
      
      
      
      

 

 

 

 

 



 

 

   (ผตก.กอ.วพม.) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๔ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
 มิ.ย. ๖๔     
 วันอังคำร ๑   มิ.ย. ๖๔    ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์/

ตรวจสุขภำพ ครั้งที่ ๒ TCAS รอบ ๓      
  

 วันพฤหัสบดี  
  

๓   มิ.ย. ๖๔ 
      

 วันเฉลิมพระชนมพรรษำ   
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี  

วันหยุดรำชกำร 

 วันศุกร์ ๔   มิ.ย. ๖๔ ๐๗๓๐ กำรรำยงำนตัวคัดเลือกเข้ำศึกษำ   
TCAS รอบ ๓ 

ห้องนิรันดร์วิชย 

   ๐๘๐๐ – 
๑๒๐๐ 

กำรตรวจร่ำงกำย  ตรวจเลือด  เอกซเรย์ 
     

ห้องประชุมสดศรี 
ห้องนิรันดรืวิชย  

   ๑๓๐๐ – 
๑๖๐๐ 
  

กำรทดสอบทำงจิตวิทยำ   
กำรทดสอบควำมพร้อมในกำรศึกษำ
แพทยศำสตร์        

ห้องนิรันดร์วิชย 

 วันอำทิตย์ ๖   มิ.ย. ๖๔  วันสถำปนำ สวพท. สวพท. 
 วันจันทร์  ๗   มิ.ย. ๖๔  เปิดกำรศึกษำ   

นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๔๖ 
 

    เปิดกำรศึกษำ   
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๔๕ 

 

 วันอังคำร ๘   มิ.ย. ๖๔ ๐๙๐๐ – 
๑๒๐๐ 

กำรสอบสัมภำษณ์ 
คัดเลือกเข้ำศึกษำ TCAS รอบ ๓   

อำคำรพระมงกุฎเกล้ำ
เวชวิทยำ และอำคำร
เจ้ำฟ้ำเพชรรัตน    

 วันพุธ ๙   มิ.ย. ๖๔  ๐๙๐๐ กิจกรรม  Big Cleaning Day  สิ่งแวดล้อม
ภำยในอำคำร  บันไดหนีไฟ 

วพม. 

 วันพฤหัสบดี ๑๐ มิ.ย. ๖๔ ๑๓๐๐ พิธีขออโหสิกรรมคณำจำรย์  ห้องนิรันดร์วิชย   
  วันเสำร์ ๑๒ มิ.ย. ๖๔ ๑๐๐๐ พิธีถวำยตัวและขลิบผม วัดบวรนิเวศฯ 
  วันอำทิตย์ ๑๓ มิ.ย. ๖๔ ๑๒๐๐ พิธีบรรพชำอุปสมบท นพท./นศพ.วพม. วัดบวรนิเวศฯ 
  วันจันทร์ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ๐๗๐๐ กำรบิณฑบำตพระใหม่ วพม. 
  วันอังคำร ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ๑๐๐๐ ฉลองพระใหม่ วัดบวรนิเวศฯ 
  วันพุธ ๑๖ มิ.ย. ๖๔  เดินทำงไปสถำนปฏิบัติธรรมวชิรญำณ  คลองสำมวำ กทม. 



 

 

๒๐๐ ปี  
 วันพุธ ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ๐๖๐๐ – 

๑๖๐๐ 
วันสถำปนำ วพม. ครบรอบปีที่ ๔๖ 
และกำรประชุมวิชำกำร 

วพม.  

 วันจันทร์  
วันอำทิตย์ 

๒๑ – ๒๗  
     มิ.ย. ๖๔ 

 โครงกำรปฏิบัติธรรม   
(นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๒)    

วัดผำณิตำรำม 
ฉะเชิงเทรำ 

 วันพุธ ๒๓ มิ.ย. ๖๔ ๐๘๓๐ – 
๑๖๐๐ 

กำรทบทวนสัญญำณบ่งชี้ที่ส ำคัญท่ีมีผล
ต่อควำมส ำเร็จของ วพม.  

ห้องณีณำ นิรันดร์  

 วันจันทร์ – 
วันอำทิตย์  

๒๘  มิ.ย. – 
๔   ก.ค. ๖๔ 

 Studies skills Course 
(นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๒)    

 

 วันพฤหัสบดี ๒๔ มิ.ย. ๖๔ ๑๓๓๐ กำรประชุม สภำ วพม.  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  ห้องระพ ีสำคริก 
 วันพุธ   

วันศุกร์ 
๓๐ มิ.ย. – 
๒   ก.ค. ๖๔ 

 กำรสัมมนำผู้บริหำร วพม. – รพ.รร.๖ หัวหิน  
จว.ประจวบคิรีขันธ์ 

      
      
      
      
      
      
            
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 

 

  (ผตก.กอ.วพม.) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๔ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  ก.ค. ๖๔      
 วัน        ก.ค. ๖๔  วันเปิดภำคกำรศึกษำ ๑/๒๕๖๔  

นิสิตเตรียมแพทยศำสตร์ ชั้นปีที่ ๑  
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ 

 วันศุกร์ ๙    ก.ค. ๖๔  ๐๘๐๐ – 
๑๖๐๐ 

กำรอบรมกำรประหยัดพลังงำน  
(คณะกรรมกำร ๗ ส)          

ห้องนิรันดร์วิชย 

 วันจันทร์ ๑๒  ก.ค. ๖๔ ๑๖๐๐ กำรซ้อมพิธีประดับเครื่องหมำยชั้นปี 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๓ – ๖ 

ห้องประชุมมงกุฎเวช 

 วันอังคำร ๑๓  ก.ค. ๖๔ ๑๖๐๐ กำรซ้อมใหญ่พิธีประดับเครื่องหมำยชั้นปี 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๓ – ๖ 

ห้องประชุมมงกุฎเวช 

 วันพุธ ๑๔  ก.ค. ๖๔ ๑๓๓๐ พิธีประดับเครื่องหมำยชั้นปี นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๓ – ๖  

ห้องประชุมมงกุฎเวช 

 วันพุธ  ๒๑ ก.ค. ๖๔ ๑๐๐๐ กำรท ำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้อุทิศร่ำงกำย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

ห้องนิรันดร์วิชย  

 วันเสำร์ ๒๔  ก.ค. ๖๔  วันอำสำฬหบูชำ วันหยุดรำชกำร 
 วันอำทิตย์ ๒๕  ก.ค. ๖๔  วันเข้ำพรรษำ วันหยุดรำชกำร 
 วันจันทร์ ๒๖  ก.ค. ๖๔     วันหยุดชดเชยวันอำสำฬหบูชำ  วันหยุดรำชกำร 
 วันอังคำร ๒๗  ก.ค. ๖๔  วันหยุดชดวันเข้ำพรรษำ วันหยุดรำชกำร 
 วันพุธ ๒๘  ก.ค. ๖๔  วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ร.๑๐ วันหยุดรำชกำร 
           
             
      
      

      
      
      
      
      



 

 

                  (ผตก.กอ.วพม.) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๔ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  ส.ค. ๖๔      
 วันพุธ 

วันพฤหัสบดี 
๔ – ๕  
     ส.ค. ๖๔  

๐๘๓๐ -
๑๖๐๐ 

มหกรรมคุณภำพเครือข่ำยสถำบัน 
อุดมศึกษำพญำไท และมหกรรมคุณภำพ 
กำรศึกษำ วพม. 

อำคำรพระมงกุฎเกล้ำ  
เวชวิทยำ  

 วันพุธ ๑๑  ส.ค. ๖๔  ๑๓๐๐ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรป้องกัน 
ควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน  

ห้องโถงหน้ำห้อง
ประชุมมงกุฎเวช 

 วันพฤหัสบดี ๑๒  ส.ค. ๖๔  วันแม่แห่งชำติ วันหยุดรำชกำร 
 วันพฤหัสบดี  

วันศุกร์ 
๑๙ – ๒๐  
      ส.ค. ๖๔  

 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง  
กำรประเมินสถำบันอย่ำงเป็นระบบ 

พัทยำ จว.ชลบุรี    

 วันพุธ ๒๕  ส.ค. ๖๔ ๐๖๐๐ – 
๑๗๐๐ 

กำรศึกษำดูงำน ๗ ส พลัส 
  

ต่ำงจังหวัด   

 วันอังคำร ๓๑  ส.ค. ๖๔  วันสถำปนำ ศพม.  ศพม. 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      



 

 

         (ผตก.กอ.วพม.) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๔ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
 ก.ย. ๖๔     
 วันพุธ ๘    ก.ย. ๖๔  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  กำรป้องกัน

ควำมเสี่ยงจำกำรเกิดอัคคีภัย   
พ้ืนที่ วพม.  

 วันพุธ ๑๕  ก.ย. ๖๔ ๑๖๐๐ กำรซ้อมพิธีไหว้ครู ห้องประชุมมงกุฎเวช 
 วันพฤหัสบดี ๑๖  ก.ย. ๖๔ ๐๙๐๐ พิธีไหว้ครู ห้องประชุมมงกุฎเวช 
 วันพุธ       ก.ย. ๖๔ ๑๓๐๐ กำรแสดงมุฑิตำจิต เกษียณอำยุรำชกำร        

     (ชมรมคณำจำรย์)            
ห้องประชุมมงกุฎเวช  

 วัน          ก.ย. ๖๔    กำรแสดงมุฑิตำจิต เกษียณอำยุรำชกำร  
ก ำลังพล วพม.                              

ห้องประชุมมงกุฎเวช 

 วันพฤหัสบดี ๒๓  ก.ย. ๖๔  ๑๓๓๐ กำรประชุมสภำ วพม. ห้องระพ ีสำคริก 
 วันศุกร์ ๒๔  ก.ย. ๖๔   วันมหิดล   กำรวำงพวงมำลำ  

 
รพ.ศิริรำช 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
วันหยุดรำชกำร 

 วัน        ก.ย. ๖๔ ๐๘๐๐ – 
๑๒๐๐ 

พิธีเทดิเกียรติอ ำลำชีวิตก ำลังพล       
เหล่ำทหำรแพทย์                

วพม.    

 วัน        ก.ย. ๖๔   พิธีเทิดเกียรติและอ ำลำชีวิตรำชกำรทหำร
ของนำยทหำรชั้นนำยพล สังกัด ทบ. 

บก.ทบ. 

 วัน        ก.ย. ๖๔  พิธีมอบของที่ระลึกและอ ำลำชีวิตรำชกำร
ทหำรของนำยทหำรชั้นนำยพล สังกัด ทบ. 

บก.ทบ. 

 วัน        ก.ย. ๖๔  งำนมุทิตำจิตผู้บังคับบัญชำชั้นสูง 
เกษียณอำยุรำชกำร 

บก.ทบ. 

      
      
      
      
      
      



 

 

          (ผตก.กอ.วพม.) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๔ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  ต.ค. ๖๔      
 วัน        ต.ค. ๖๔   กำรซ้อมย่อยพิธีพระรำชทำนปริญญำ

บัตร 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ รุ่นที่ ๔๑ 

ห้องนริันดร์วิชย                      

 วัน       ต.ค. ๖๔ ๐๗๐๐ กำรแสดงควำมยินดีแก่บัณฑิตแพทย์
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

วพม. 

   ๑๐๓๐ พิธีปฏิญำณตนบัณฑิตแพทย์ วพม.  
รุ่นที่ ๔๑ 

พระรำชวังพญำไท 

 วัน       ต.ค. ๖๔  กำรซ้อมพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ รุ่นที่ ๔๑  

หอประชุมมหำวิทยำลัยมหิดล  
 ศำลำยำ 

 วัน        ต.ค. ๖๔  กำรซ้อมพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ รุ่นที่ ๔๑ 

หอประชุมมหำวิทยำลัยมหิดล  
ศำลำยำ 

 วันจันทร์  ๑๑  ต.ค. ๖๔   พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ รุ่นที่ ๔๑ 

หอประชุม 
มหำวิทยำลยัมหิดลศำลำยำ  

 วันพุธ ๑๓  ต.ค. ๖๔  วันคล้ำยวันสวรรคต ร.๙  วันหยุดรำชกำร 
 วันจันทร์  - 

วันอำทิตย์ 
๑๘ – ๒๔ 
      ต.ค. ๖๔ 

 กำรฝึกเวชปฏิบัติกำรยุทธ (ภำคสนำม)  
  

พ้ืนที่ พล.ร.๒ รอ. 
จว.ปรำจีนบุร ี

 วันพุธ ๒๐  ต.ค. ๖๔ ๑๓๐๐   
  

กำรตรวจเยี่ยมฝึกภำคสนำม 
เวชปฏิบัติกำรยุทธ 

พ้ืนที่ พล.ร.๒ รอ. 
จว.ปรำจีนบุรี  

 วันพฤหัสบดี ๒๑  ต.ค. ๖๔  วันออกพรรษำ วันหยุดรำชกำร 
 วันศุกร์ ๒๒  ต.ค. ๖๔  วันหยุดชดเชยวันปิยมหำรำช วันหยุดรำชกำร 
 วันเสำร์ ๒๓  ต.ค. ๖๔    วันปิยมหำรำช  วันหยุดรำชกำร 
 วันพุธ ๒๗  ต.ค. ๖๔ ๑๓๐๐ พิธีมอบทุนกำรศึกษำ นพท./

นศพ.วพม. ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
ห้องประชุมมงกุฎเวช 

 วัน       ต.ค. ๖๔ ๐๘๐๐ พิธีทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพ่ือกำรศึกษำ 
สมำคมผู้ปกครองและอำจำรย์ 

ห้องนิรันดร์วิชย 

 วันเสำร์  - 
วันอำทิตย์ 

  
      ต.ค. ๖๔ 

  กิจกรรม ค่ำยตะกำยฝันสู่วันเป็น                                                         
แพทย์ทหำร 

วพม. 
  



 

 

         (ผตก.กอ.วพม.) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๔ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  พ.ย.๖๔      
 วัน   

  
       พ.ย. ๖๔  
        

 Pre – Congress  (ประชุมวิชำกำร 
พระมงกุฎเกล้ำ)  

รพ.รร.๖ 

 วันจันทร์ – 
วันศุกร์ 

๒๒ – ๒๖ 
       พ.ย. ๖๔ 

                  
      

กำรประชุมวิชำกำรพระมงกุฎเกล้ำ รพ.รร.๖ 

 วันพฤหัสบดี  ๒๕   พ.ย. ๖๔    วันสถำปนำ รพ.รร.๖  
       กำรวำงพวงมำลำ วันมหำธีรรำชเจ้ำ พระรำชวังพญำไท 
 วัน     

       พ.ย. ๖๔ 
 งำนวิชำกำร รร.จปร. ๒๕๖๔ รร.จปร. 

          
           
      
      
      
      
      
      
      
          
      
      
      
       
       
        
             
         
         



 

 

          (ผตก.กอ.วพม.) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๔ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  ธ.ค. ๖๔      
 วันอำทิตย์ ๕    ธ.ค. ๖๔  วันชำติ 

วันพ่อแห่งชำติ 
วันหยุดรำชกำร 

 วันจันทร์ ๖    ธ.ค. ๖๔  หยุดชดเชย วันพ่อแห่งชำติ วันหยุดรำชกำร 
 วันศุกร์ ๑๐  ธ.ค. ๖๔                    วันรัฐธรรมนูญ วันหยุดรำชกำร 
 วันเสำร์  

วันอำทิตย์ 
๑๘ – ๑๙  
      ธ.ค. ๖๔ 

 กำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ด้ำนกำร
วิจัยของนักศึกษำแพทย์ (IMRC 2021) 

วพม.  

 วันพุธ ๒๒  ธ.ค. ๖๔ ๐๘๓๐ กิจกรรม Big Cleaning Day  พ้ืนที่ วพม. 
 วันพฤหัสบดี ๒๓  ธ.ค. ๖๔ ๑๓๓๐ กำรประชุมสภำ วพม.   ห้องระพ ีสำคริก 
 วันศุกร์ ๓๑  ธ.ค. ๖๔   วันสิ้นปี  หยุดรำชกำร  
         
           
          
            
         
           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
          



 

 

 


