
1 VOL. 3 NO. 47 (WEEK 47: NOV 18-24, 2019) 
 

 

 

 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนำ   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับท่ี 
๔๗  ของป  พ.ศ .  ๒๕๖๒ และส ัปดาห ท่ี  ๘  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หัวขอขาวสำคัญมีดังนี้  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการสัมภาษณ นพท./

นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๕ เพื่อเปนผูแทน นพท.วพม. 

ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทยกับ Naval 

Medical University (SMMU) ท ี ่ ส า ธ า ร ณ ร ั ฐ

ประชาชนจีน ณ หองสัมมนา ๑ ช้ัน ๓ อาคารพระ

มงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๑๘ พ.ย. ๖๒  

 เมื่อวันท่ี ๑๘ พ.ย. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา 
ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการสัมภาษณ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๕ เพื่อเปนผูแทน นพท.วพม. 
ในโครงการแลกเปลี ่ยนนักศึกษาแพทยก ับ Naval 
Medical University (SMMU) ที่สาธารณรัฐประชาชน
จีน ณ หองสัมมนา ๑ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา   
ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  เ ป  น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ช ุ ม
คณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. ครั้งที่ ๒/
๖๓ ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา เม่ือ ๑๙ พ.ย. ๖๒ 

  เม่ือเวลา ๑๐๐๐ วันท่ี ๑๙ พ.ย. ๖๒ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. ครั้งที่ ๒/
๖๓ ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลา

เวชวิทยา เพื่อพิจารณารายละเอียดงบประมาณตามกล
ยุทธ ปงบประมาณ ๒๕๖๔  โดยมีหัวขอการประชุมท่ี
สำคัญดังนี ้

 - พิจารณารายละเอียดงบประมาณในกลยุทธท่ี 
๑, ๒, ๕, ๘, ๑๐-๑๒, ๑๓ และ ๑๔ 

 - นัดประชุมครั ้งต อไปพิจารณารายละเอียด
งบประมาณในกลยุทธท่ี ๔, ๖, ๗, ๙ และ ๓ ในวันท่ี ๒๙ 
พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ น. ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต.วพม. 
ครั้งที่ ๑๐/๖๒ ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๑ พ.ย. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๐๙๐๐ ของวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๒ พลตรี
หญิง ผศ.จ ันทราภา ศร ีสวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานการประชุม นขต.วพม. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ณ 
หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
 สาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้   
 - การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การวิจัย
ของนักศึกษาแพทย ครั้งท่ี ๑ หรือ IMRC 2020 กำหนด
จัดในวันท่ี ๑๓-๑๕ มี.ค. ๖๓  
 - ขอความรวมมือใหทุกภาควิชาสงนิพนธตนฉบับ
เพ่ือตีพิมพในวารสาร J Southeast Asian Med Res  
 - ขอใหทุกหนวยสงกำลังพลและ จนท. มารวม
เปนกองเชียรของ วพม. ในการแขงขันกีฬาภายใน นขต.
ศพม. ซ่ึงจะเริ่มแขงขันในวันพุธท่ี ๒๐ พ.ย. นี้เปนวันแรก  
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 - สปท.กำหนดจัดการฝกซอมพิธีพระราชทาน
กระบี่ฯ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐/ ๖๑ สำหรับชุด
ทูลเกลา ชุดลำเลียงกระบี่ฯ และการเขารับพระราชทาน
กระบี่และปริญญาบัตรของผูสำเร็จการศึกษา ดังนี้  

 ๑๙-๒๐ พ.ย. ๖๒ ทีมทูลเกลาฯ ทุกสถาบัน 
 ๒๒ พ.ย. ๖๒ รร.นร. รร.นนก. และ วพม. 
 ๒ ธ.ค. ๖๒ บาย (รร.นร. รร.นนก. และ 

วพม.  
 ๖ ธ.ค. ๖๒  การซอมใหญ ณ อาคาร

อเนกประสงค สปท. 
 ทั้งนี้ วพม. จะจัดการซอมภายในใหแกผู สำเร็จ
การศึกษาจาก วพม. ระหวางวันที่ ๒๕-๒๙ พ.ย. ๖๒ ณ 
หองนิรันดรวิชย อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
 - ศพม. จัดประชุมหนวยที ่เกี ่ยวของเพื ่อหารือ
เรื่อง การฝกเตรียมความพรอมในที่ตั้งสำหรับ กฝร.รอ./ 
เหลาทัพ ๖๓ โดยในปนี้มียอดผู เขาฝกของเหลา พ. 
ประกอบดวย นพท.วพม. (๙๙ นาย นรพ.วพบ. (๘๓ 
นาย นพร.วพร. (๗๓ นาย นพอ.วพอ. (๕๔ นาย รวม 
๓๐๙ นาย โดยกำหนดจัดการฝกในท่ีตั้ง วันท่ี ๒๗ ม.ค. - 
๔ ก.พ. ๖๓ ประกอบดวยการฝกเตรียมความพรอม
พื้นฐานทหารราบ และพื้นฐานทหารแพทย โดยจะเนน
ดานทักษะสวนบุคคล และจะนำผลการฝกในที่ตั้งไปใช
พัฒนาการฝกแลกเปลี ่ยน/ปรับมาตรฐาน (CTX) ใน
พื้นที่การฝกภาคสนาม โดยกำหนดฝก CTX ในวันที่ ๗-
๙ ก.พ. ๖๓ โดยใชพื้นที่ ๔ จุด ไดแก ๑ รพ.คายจักร
พงษ ๒ พัน สร.ท่ี ๒ ๓ สนามบิน มทบ.๑๒ (วพอ. และ 
๔ สระวายน้ำ พล.ร.๒ (วพร.  
 - กผง.ศพม. มีหนังสือแจงใหทราบวากำหนดการ
ตรวจเยี่ยม วพม. โดย ผอ.ศพม. และคณะ คือ วันที่ ๙ 
ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๓๐  
 - กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันท่ี 
๒๕ ธ.ค. ๖๒ โดย ผอ.วพม. จะเปนประธานในพิธีเปดฯ 
ซ่ึงกำหนดจัดท่ีลานดานหนาอาคารเจาฟาเพชรรัตน  
 - กำหนดจัดงานปใหมของ วพม. ในวันท่ี ๒๕ ธ.ค. 
๖๒ บริเวณลานดานหนาอาคารเจาฟาเพชรรัตน 

 - กำหนดจัดการประชุมเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร 
วพม. พ.ศ. ๒๕๖๕-๗๐ ในวันท่ี ๑๙-๒๐ มี.ค. ๖๓  
 - คณะทำงานดานการคลังของ วพม. มีแนวคิดจะ
พัฒนาระบบการรับจายเงินของ วพม. ใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร National e-payment ของรัฐบาลโดย
สงเสริมให digital payment เปนทางเลือกหลักในการ
ชำระเงินของผูปกครองของ นพท./นศพ.วพม. โดยจะ
เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลของนักเรียน  
 - คณาจารยและ นพท./นศพ.วพม. นำผลงานวิจัย
ไปนำเสนอในงานนิทรรศการ รร.จปร. จำนวน ๕ เรื่อง  
 - การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหง
ประเทศไทย ครั ้งที ่ ๒๐ มีคณาจารยและเจาหนาท่ี
ลงทะเบียนเขาประชมุ จำนวน ๖๑ นาย 
 - หวงวันที่ ๑๘-๒๖ พ.ย. ๖๒ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปท่ี ๖ มีกิจกรรมการสอบ ดังนี้  

 ๑๘ พ.ย. เขาสอบ MEQ ภายในของ วพม. 
และรับฟงการชี้แจง เรื่องการจัดทำ 
Portfolio  

 ๒๐ พ.ย. สอบ OSCE ภายในของ วพม.  
 ๒๑-๒๒ พ.ย. สอบแกตัว และเตรียมความ

พรอมการสอบ OSCE  
 ๒๕-๒๖ พ.ย. การสอบหัตถการ ๔ ทักษะ   

 -  กำหนดจ ั ดการประช ุ มร  วมระหว  า ง  ม . 
เกษตรศาสตร และ วพม. ในวันท่ี ๑๕ ม.ค. ๖๒  
 - กำหนดจัดการประช ุมแพทยศาสตรศ ึกษา
สำหรับอาจารยใหม วันที่ ๒๗-๓๑ ม.ค. ๖๓ ณ โรงแรม
ไมดา จว.กาญจนบุรี  
 - กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดย “หนวยงาน
บร ิหารจ ัดการโปรแกรม (Program Management 
Unit : PMU) เป ดร ับข อเสนอการว ิจ ัยเช ิงหล ักการ 
(Concept Proposal) ด านว ิทยาศาสตร   ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ผานระบบ NRMS 
ระหวางวันท่ี ๑๖-๓๐ พ.ย. ๖๒  
 - หก.กสน.วพม. รายงานความคืบหนาของการ
กอสราง/ ปรบัปรุงภายใน วพม.  
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมเพื ่อประชา
พิจารณรายงานความกาวหนาของการดำเนินการ 
ตามเกณฑ มาตรฐานการศ ึกษาแพทยศาสตร   
(TMC.WFME.BME Standards[2017]) ณ หองระพี 
สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ 
๒๑ พ.ย. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๑๓๐ ของวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ พลตรี
หญิง ผศ.จ ันทราภา ศร ีสวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานการประช ุมเพ ื ่อประชาพ ิจารณ รายงาน
ความกาวหนาของการดำเนินการตามเกณฑมาตรฐาน
ก า ร ศ ึ ก ษ า แ พ ท ย ศ า ส ต ร   (TMC. WFME. BME 
Standards [2017]) ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  
ค ณ ะ ผ ู  บ ร ิ ห า ร จ า ก  School of Public Health, 
Shanghai Jiao Tong University of Medicine เ ข า
พบ ผอ.กศ.วพม. และผูบริหาร วพม. ที่หองประชุม 
ศูนยการเรียนรูเวชศาสตรชุมชน อาคารศูนยประวัติฯ 
เม่ือ ๒๑ พ.ย. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๕๐๐ ของวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ พลตรี
หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. ใหการ
ตอนรับคณะผูบริหารจาก School of Public Health, 
Shanghai Jiao Tong University of Medicine โดย
มี รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ รอง ผอ.กศ.วพม. และ
ห ัวหน าภาคว ิชาต าง ๆ ร วมให การต อนร ับและ
แลกเปลี ่ยนทัศนะในโอกาสที ่ทางคณะผู บริหารจาก 

School of Public Health, Shanghai Jiao Tong 
University of Medicine ใหเกียรติมาเยี่ยม วพม.  
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รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เขารวมการประชุม
คณะกรรมการสมาคมผู  ปกครองและอาจารย  
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ณ หอง
ประชุมกองอำนวยการ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ เมื่อ 
๑๘ พ.ย. ๖๒  

 เม่ือเวลา ๑๗๓๐ วันท่ี ๑๘ พ.ย. ๖๒ พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เขารวมการ
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู ปกครองและอาจารย 
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ณ หองประชุม
กองอำนวยการ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 
ดังนี้ 
 - นายกสมาคมฯ แจงเรื่องการเบิกจายเงินตามมติ
ของคณะกรรมการฯ เพื่อสนับสนุนการแขงขันกีฬาเข็ม
สัมพันธท่ีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน
เจาภาพในปนี ้
 - รายงานความคืบหนาเร ื ่อง ผ าป าสาม ัคคี
ประจำป ๒๕๖๒ ของสมาคมฯ  
 - ยอดเง ินบร ิจาคซื ้อเคร ื ่องปร ับอากาศของ
ผูปกครอง นพท./นศพ.วพม. เพื่อติดตั้งที่หอพักทั้ง ๒ 
หอ คือ หอพัก กปค. และหอพักที่อาคารศูนยประวัติฯ 
หลังการเดินสาย main ของ กฟน. ดำเนินการเรียบรอย
แลว 
 - ความคืบหนาของคณะกรรมการจัดทำ TOR 
เพ่ือจัดซ้ือจัดหาเครื่องปรับอากาศ  
 - อนุมัติเงินสนับสนุนให นพท.วพม. ชั้นปที ่ ๒ 
จำนวน ๒ นาย ไปนำเสนอผลงานวิจัยท่ีประเทศอินเดีย   

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร พรอมดวยคณะทำงาน
ฝายการคลังของ วพม. ประชุมหารือกับทีมงาน
ข อ ง ธ น า ค า ร ก ร ุ ง ไ ท ย  ณ  ห  อ ง ป ร ะ ช ุ ม ก อ ง
อำนวยการ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ เมื่อ ๒๑ พ.ย. 
๖๒  
 เม่ือเวลา ๑๔๓๐ วันท่ี ๒๑ พ.ย. ๖๒ พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร พรอมดวย
คณะทำงานฝายการคลังของ วพม. ประชุมหารือกับ
ทีมงานของธนาคารกรุงไทย เพื ่อแลกเปลี ่ยนขอมูล
เกี ่ยวกับขั ้นตอนและวิธีการพัฒนาระบบรับ-จายเงิน
อิเล็กทรอนิกส (digital payment) เพื่อใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร National e-payment ของรัฐบาล ณ 
หองประชุมกองอำนวยการ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ  
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ในฐานะผูแทนของ  
ผอ.วพม. เปนหัวหนาคณะนำอาจารยและ นพท./
นศพ.วพม. ไปรวมพิธี เปดนิทรรศการ รร.จปร. 
ประจำป  ๒๕๖๒ ณ รร .จปร .  อ .บ  านนา  จว .
นครนายก เม่ือ ๒๐ พ.ย. ๖๒   

 เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๒ พันเอก ธำรงโรจน เต็ม
อุดม รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ในฐานะผูแทนของ  
ผอ.วพม. เปนหัวหนาคณะนำอาจารยและ นพท./
นศพ.วพม. ไปรวมพิธีเปดนิทรรศการ รร.จปร. ประจำป 
๒๕๖๒ ณ รร.จปร. อ.บานนา จว.นครนายก 
 ในโอกาสนี้ทาง วพม. ไดนำผลงานวิจัยไปนำเสนอ
จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี ้
 - Implementing entrustable professional 
activity framework for assessment of 4th year 
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medical cadets: Initial experience โดย พันเอก 
พงศธร ณรงคฤกษนาวิน ภาควิชาอายุรศาสตร  
 - การพัฒนาทักษะการวิจัยของนักเร ียนแพทย
ทหารและนักศึกษาแพทย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา เปนรายบุคคล ตามแนวคิด EPA โดย รอย
โท บุญทรัพย ศักดิ์บุญญารัตน ภาควิชาเวชศาสตรทหาร
และชุมชน  
 - Trends, prevalence and associated 
factors of obesity among adults in a rural 
community in Thailand: serial cross-sectional 
surveys, 2012 and 2018 โดย นศพ.ชาญยุทธ พร
พงศสวัสดิ์ ชั้นปท่ี ๕ 
 - Association of electronic media usage 
with the development of preschoolers age 3 - 6 
year in rural communities in Thailand โดย นพท.
จุฑาวัฒน คูกนก ชั้นปท่ี ๕ 
 - Association between social media used 
and behavior problems among adolescent in 
central region, Thailand โดย นศพ.ปยพนธ โรจน
ดำรงการ ชั้นปท่ี ๕ 

แผนกธุรการกำลังพล กอ.วพม. จัดการฝกทบทวน
บุคคลทามือเปลาตามแนวทางพระราชทานใหกับ
กำลังพล วพม. ณ โรงพลศึกษา เม่ือ ๒๒ พ.ย. ๖๒  

 เมื ่อวันที ่ ๒๒ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ 
แผนกธุรการกำลังพล กอ.วพม. จัดการฝกทบทวนบุคคล
ทามือเปลาตามแนวทางพระราชทานใหกับกำลังพล ท้ัง

ลูกจางประจำ พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวของ 
วพม. ณ โรงพลศึกษา ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายของ กพ.
ทบ. ที่ตองการใหกำลังพลทุกระดับสามารถปฏิบัติได
อยางถูกตอง  

ผลการแขงขันกีฬาภายใน นขต.ศพม. ประจำป 
๒๕๖๒ ในวันแรก ณ สนามฟุตบอล วพม./ โรงพล
ศึกษา วพม. และ วพบ. เม่ือ ๒๐ พ.ย. ๖๒  

 คณะอนุกรรมการกีฬา วพม. รายงานผลการ
แขงขันกีฬาภายใน นขต. ศพม. นัดแรก เมื่อ ๒๐ พ.ย. 
๖๒ ดังนี้  
 ๑. ฟุตบอลชาย: วพม. ชนะ สวพท. ๑-๐ 
 ๒. วอลเลยบอล: วพม. ชนะ ๒ เซ็ตรวด  
 ๓. แบดมินตัน (คูผสม: วพม. ชนะ ศพม.  ๓  เซ็ตรวด 

 คณะผูบริหารขอขอบคุณนักกีฬาของ วพม. ทุก
คน ที่ทุมเทใหกับการฝกซอมและการแขงขัน ขอฝากให
อาจารยและกำลังพลของทุกหนวยที่สนใจเปนกองเชียร
ติดตามใหกำลังใจกับทัพนักกีฬาของ วพม. และเปนเจา
บานที่ดีเพื่อตอนรับทัพนักกีฬา ของหนวยอื่น ๆ ภายใน 
ศพม. ดวย ขอบคุณครับ...   
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กิจกรรมสำคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหท่ี ๔๘ 

ของป ๒๕๖๒ (๔๘/๖๒ คือ ๒๕ พ.ย.- ๑ ธ.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสำคัญในสัปดาหที่ ๙ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๓ และสปัดาหท่ี ๔๘ ของป พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้   

• ๒๕ พ.ย. ๖๒ ๐๖๓๐ พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๖ และ
พิธีเจริญพระพุทธมนต ณ พระท่ีนั่งเทวราชสภารมย 

• ๒๕-๒๖ พ.ย. ๐๙๓๐ การประชุมวิชาการประจำป
ระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรดาน
ส ุ ข ภ า พ  ค ร ั ้ ง ท่ี  6 (6th Annual National Health 
Professional Education Reform Forum) ภายใตหัวขอ
หลัก “ประกันคุณภาพเชิงสรางสรรค สูคุณภาพการศึกษา 
(Creative accreditation for better quality education) 
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ  

• ๒๕-๒๙ พ.ย. ๖๒ การฝกซอมการปฏิบัติเพื่อเตรียม
ความพรอมสำหรับพิธีรับพระราชทานกระบี่ของบัณฑิต
แพทยจาก วพม. รุนท่ี ๓๘ และ ๓๙ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 
๔ หนาหองประชุมมงกุฎเวช และหองนิรันดรวิชย อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๒๖ พ.ย. ๖๒ ๐๘๓๐ พิธีเปดการประชุมวิชาการ
พระมงกุฎเกลา ครั้งที่ ๔๗ ภายใตหัวขอหลัก “ทิศทาง
การแพทยปจจุบันและอนาคต”  

• ๒๖ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ ร.๖ 
ในหัวขอ “โรงเรียนแพทยไทยในอนาคต” โดย ศ.นพ.ปยะ
มิตร ศรีธารา คณบดีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี  

• ๒๗ พ.ย. ๖๒ ๑๔๐๐-๑๘๐๐ การอบรม เรื่อง ตำรา
พระราชทาน ฉบับลายพระหัตถ โดยคณะวิทยากรแปล
ตำราพระราชทาน แกนักเรียน รร.จปร. วพม. วพบ. วพร. 
และ วพอ. ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา   

• ๒๙ พ.ย. ๖๒ ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร วพม. ครั้งท่ี ๓/๖๓ ณ หองณีณา-นิรันดร 
ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
 
 

****************************** 

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                        (ดุสิต สถาวร  

  รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร   

   ๙ ธ.ค. ๖๒   
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