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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 38 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
25 ของปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงตรงกับวันสถาปนาวทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในโอกาสนี้ผู้บรหิาร กําลัง
พล และ นพท./นศพ.วพม. ทุกนาย ต่างสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช ท่ีทรงมีกระแสพระบรมราโชวาทในคราวเสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงดนตร ีณ หอประชุมราชแพทยาลัย 
มหาวทิยาลัยมหิดล เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2516 ถึง
ความสําคัญของแพทย์ทหารและความจําเป็นท่ีทาง
ราชการทหารจะต้องจัดตั้งโรงเรยีนแพทย์ข้ึนเองจนถึง
วันนี้นับเป็นเวลากว่า 45 ปี แล้ว หัวข้อข่าวสําคัญใน
สัปดาห์นี้ มีดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนา
วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ ครบรอบปีที ่45 ณ 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 16 มิ.ย. 63   

 เมื่อเวลา 0700 ของวันท่ี 16 มิ.ย. 63 พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี
ทําบุญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันสถาปนาวทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีท่ี 45 เพ่ือความเป็น
สิรมิงคล และพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่นายทหารและ
ผู้บังคับบัญชาท่ีล่วงลับไปแล้ว ณ ห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 2 
โดยมี ผอ.ศพม. ผู้บังคับบัญชาของ พบ. ผอ.วพม. หน.นขต.
ศพม. และผู้  บังคับบัญชาระดับสูงของ ศพม. ให้เกียรติ
มาร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย  
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ผอ.ศพม. เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้ตรวจ
ประเมินจาก SIDCER-FERCAP ที่มาตรวจประเมิน 
Ethical Review Practices ของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงการวจิัย กรมแพทย์ทหารบก (IRBRTA) ณ 
ห้องประชมุมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา 
เมื่อ 15 มิ.ย. 63 

เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 15 มิ.ย. 63 พลโท ธารา 
พูนประชา ผอ.ศพม. เดินทางมาเป็นประธานในการต้อนรับ
คณะผู้ตรวจประเมินจาก SIDCER-FERCAP ท่ีมาตรวจ
ประเมิน Ethical Review Practices ของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงการวจิัย กรมแพทย์ทหารบก (IRBRTA) ณ 
ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมี พันเอก รศ.สุธี พานิชกุล ประธานคณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงการวจิัย พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ 
หน.นขต.ศพม. คณะผู้บรหิาร วพม. และผู้แทนจากหน่วยท่ี
เก่ียวข้องของกองทัพบกได้เข้าร่วมให้การต้อนรบัด้วย 

ส่ิงท่ีคณะผู้ตรวจประเมินให้ความสําคัญ ได้แก่  
- คุณสมบัติ องค์ประกอบ ระบบและกลไกการปฏิบัติ

หน้าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวจิัย พบ.  
- เอกสารสําคัญท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ นโยบาย/ระเบียบ

ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง บันทึกการประชุม การกํากับติดตาม
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการวจิัย ตัวอย่าง
โครงการวจิัยท่ีผ่านการพิจารณา   

- การจัดประชมุทางวชิาการเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการวจิัย 
- การสัมภาษณ์อนุกรรมการ IRBRTA  

คณะผู้ตรวจประเมินจะสัมภาษณ์ และตรวจสอบ
เอกสารท่ีเก่ียวข้องเป็นเวลา 3 วัน คือ วันท่ี 15-17 มิ.ย. 63 
โดยจะมีการนําเสนอรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเบื้องต้น
ให้ทาง IRBRTA ทราบในวันสุดท้าย  
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ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
รั้ววังพญาไท เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวทิยาลยัแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 45 เมื่อ 16 มิ.ย. 63 
 เมื่อเวลา 0600 ของวันท่ี 16 มิ.ย. 63 พลตร ีสุพษัชยั 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม. เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
ถวายเคร ื่องสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในรั้ววังพญาไท เนื่องใน
โอกาสวันสถาปนาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
ครบรอบปีท่ี 45 โดยมี ผอ.กศ.วพม. คณะผู้บรหิาร คณาจารย์ 
วพม. และผู้แทน นพท./นศพ.วพม. เข้าร่วมพิธีโดยพร้อม
เพรยีงกัน ลําดับของพิธีถวายเคร ื่องสักการะมีดังนี้  
 - พระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช  
 - ศาลท่านท้าวหิรัญพนาสูร (ศาลใหญ)่ 
 - ศาลฤาษีเขาช้าง  
 - ศาลท่านท้าวหิรัญพนาสูร (ศาลเล็ก) 
 - พระบรมราชานุสาวรย์ี รัชกาลท่ี 6  
 - ศาลพระภูมิชัยมงคล  
 - ประติมากรรมลอยองค์พระบรมรูป รัชกาลท่ี 9 
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ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่
บุตรกําลังพลในสังกัด วพม. ประจําปี 2563 ณ ห้อง
ประชมุมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 16 มิ.ย. 63  
 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 16 มิ.ย. 63 พลตร ีสุพัษ
ชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีมอบ
ทุนการศึกษาและกล่าวให้โอวาทแก่บุตรกําลังพลในสังกัด 
วพม. ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา รวม 134 ทุน แบ่งเป็น ทุน 
ทบ. และทุน ททบ. จํานวน 10 ทุน เป็นเงิน 26,000.- บาท   

และทุนมูลนิธิเพ่ือ วพม. จํานวน 124 ทุน (ประเภทผลการ  
เรยีนดีเด่น 35 ทุน ประเภทผลการเรยีนดีท่ัวไป 59 ทุน  
ประเภทสนับสนุนการศึกษา 29 ทุน) เป็นเงิน 342,000  
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บาท เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 จึง
กําหนดให้ตัวแทนบุตรกําลังพลเข้ารับมอบทุนการศึกษา 
จํานวน 26 คน  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมตัดสินผลการเรยีน
ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 15 มิ.ย. 63  
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 15 มิ.ย. 63 พลตรหีญงิ ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
ตัดสินผลการเรยีนของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 4 ปี
การศึกษา 2562 ซ่ึงกลุ่มสุดท้ายท่ีปรับเปลี่ยนไปเรยีน
ทางไกลผ่านระบบออนไลน์ได้ปิดภาคการศึกษาไปเมื่อวันท่ี 
14 มิ.ย. 63 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา โดยมีคณะผู้บรหิารและคณาจารย์ท่ีเก่ียวข้อง
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ไปทวนสอบฯ รายวชิา
ระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ (วพมบก 

204) และรายวชิาประสาทวทิยาศาสตร์การแพทย์ 1 (วพมบก 
208) โดยถ่ ายทอดสดผ่ านโปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings จากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 17 มิ.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 17 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ไป
ทวนสอบฯ รายวชิาระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบ
ทางเดินหายใจ (วพมบก 204) และรายวชิาประสาท
วทิยาศาสตร์การแพทย์ 1 (วพมบก 208) โดยถ่ายทอดสด
ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings จากห้องณีณา-
นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา มีพันเอก 
เรอืงวทิย์ ตันติแพทยางกูร เป็นประธานคณะกรรมการฯ  
 คกก.ทวนสอบฯ ชื่นชมท่ี คกก.รายวชิา พัฒนา
รูปแบบการเรยีนรู้และการจัดการเรยีนการสอนโดยสร้าง
ประสบการณ์จรงิและรูปแบบการประเมินผลท่ีหลากหลาย 
และมีการประเมินความพึงพอใจท่ีหลากหลายและมีการจัด
เวลาให้มีการ reflection ท่ีชัดเจน 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชมุหารอืกับโรงพยาบาล
สมทบที่ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 หมุนเวยีนไปฝึก
ปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์โดย
ใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ถ่ายทอดสดจาก
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 16-18 มิ.ย. 63  
 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. 
เป็นประธานการประชุมหารอืระหว่าง วพม. และโรงพยาบาล
สมทบ เพ่ือเตรยีมความพร้อมในการส่ง นพท./นศพ. ชั้นปีท่ี 
6 ปีการศึกษา 2563 ไปฝึกปฏิบัติงานใน 5 สาขาวชิา 
ได้แก่ สาขาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส์ สูติศาสตร์และนรเีวชวทิยา และกุมารเวชศาสตร์ โดย
เร ิ่มตั้งแต่วันท่ี 13 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้เข้าประชุมครั้งนี้
ประกอบด้วย หน.ภาควชิา อจ.ผู้รับผิดชอบรายวชิา และ 
เจ้าหน้าท่ีภาควชิาท้ังสองฝ่าย  
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 การประชุมหารอืแบ่งเป็น 3 วัน ดังนี้  
 - วนัท่ี 16 มิ.ย. 63 โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา และโรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ์ พร. 
 - วนัท่ี 17 ม.ิย. 63 โรงพยาบาลชลบุร ี
 - วนัท่ี 18 ม.ิย. 63 โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  
 โดยแต่ละแห่งจะรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 
จํานวน 12-14 คน ต่อรอบ โดยระยะเวลาการปฏิบัติงานอยู่
ระหว่าง 10-16 สัปดาห์ ผลการหารอืเป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อย 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานในการปฐมนเิทศ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ถ่ายทอดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 18 มิ.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 18 มิ.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานในการ
ปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2563 
พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา

ชั้นปี ท่ี 5 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ถ่ายทอดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  ในปีการศึกษานี้มี นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 5 จํานวน 99 นาย กําหนดเปิดภาค
การศึกษา ในวันท่ี 22 มิ.ย. 63 โดยในช่วงแรกจะศึกษาผา่น
ระบบออนไลน์ ในห้วง 22 มิ.ย. - 27 ก.ย. 63 มี พ.อ.ดนัย 
มีแก้วกุญชร หน.ภศศ.กศ.วพม. เป็นอาจารย์ประจําชั้น   
 นอกเหนือจากตารางเรยีนปกติแล้ว นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีท่ี 5 ยังมีกําหนดสอบข้ันตอนท่ี 2 ของ ศรว. ในวันท่ี 
25 เม.ย. 64  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และคณะ เข้าประชุมหารอื
เพื่อเตรยีมการฝึก กฝร.รอ./ เหล่าทัพ 64 ณ ห้อง
ประชุม พบ. ชั้น 4 เมื่อ 15 มิ.ย. 63  
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 15 มิ.ย. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พร้อมด้วย 
หก.กปค.วพม. หก.กสน.วพม. และ หน.ผตก.กอ.วพม. และ
ทีมงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าประชุมหารอืเพ่ือเตรยีมการฝึก 
กฝร.รอ./ เหล่าทัพ 64 ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 4 โดยมี 
พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. เป็นประธานการ
ประชุม 
 ท่ีประชุมฯ รับทราบการชี้แจงผลการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติของ กฝร.รอ./ เหล่าทัพ ประจําปี 2563 ของ ฝยก.ทก.
แพทย์สนามฯ และกรอบแนวทางการฝึก CTX และ FTX ของ
เหล่าทหารแพทย์ในการฝึก กฝร.รอ./ เหล่าทัพ ประจําปี 2564  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
ผ่ านระบบออนไลน์ โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings ถ่ ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้ น 2 คณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล เมื่อ 18 มิ.ย. 63    
 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 18 มิ.ย. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
เพชรรัตน ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings ถ่ ายทอดสดจากห้องประชุ ม ชั้ น 2 คณะ
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แพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล โดยมี ศ.นพ. วจิารณ์ พานิช 
เป็นประธานการประชุม สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - การประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชน
ฯ ประจําปี 2562 
 - รายงานสรุปการจั ดงาน The 10th PMAYP 
Networking & Reunion Meeting 
 - การจัดส่งประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านเข้ารอบการ
สัมภาษณ์ 360 องศา ประจําปี 2562 
 - รายงานผลประเมินการปฏิบัติงาน 1 ปี ของผู้ได้รับ
พระราชทานทุนฯ ประจําปี 2560 
 - จํานวนผู้สมัครรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ 
ประจําปี 2563 
 - ความคืบหน้าการจัดงาน The 1st PMAYP Lifetime 
Mentoring and Networking : Bio-Medical Research 
Meeting 
 - แผนการจัดงาน PMAC 2021 รูปแบบ virtual 
meeting  
 - สรุปการจัดงาน PMAYP Conference 2020 
 - ความพึงพอใจของผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ปี 2560 
ท่ีมีต่อการเตรยีมความพร้อมก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ 
ต่างประเทศ 
 - ความคืบหน้าในการเตรยีมความพร้อมของผู้ได้รับ
พระราชทานทุนฯ ประจําปี 2562 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งวชิาการ วพม. ณ ห้อง
ประชมุภาควชิาเภสัชวทิยา ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 
15 มิ.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 15 มิ.ย. 63 พันเอก ธํารง
โรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งวชิาการ วพม. ณ 
ห้องประชุมภาควชิาเภสัชวทิยา ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
โดยท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวชิาการ
ของอาจารย์ท่ีเสนอขอตําแหน่งทางวชิาการ ก่อนท่ีจะนําผล

การพิจารณาไปนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม
สภาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าครั้งต่อไป  

คณะผู้บรหิาร และคณาจารย์ วพม. ที่ได้รับการจัดสรร
บ้านพักที่อาคารสงเคราะห์กองทัพบก (ส่วนกลาง) พื้นที่
เทอดดํารหิ์ ไปฟังคําชี้แจงและทําสัญญาการเข้าพักอาศัย ณ 
ห้องประชมุใหญ่ ชั้น 6 สก.ทบ. เมื่อ 17 มิ.ย. 63   
 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 17 มิ.ย. 63 คณะผู้บรหิาร 
และคณาจารย์ วพม. ท่ีได้รับการจัดสรรบ้านพักท่ีอาคาร
สงเคราะห์กองทัพบก (ส่วนกลาง) พ้ืนท่ีเทอดดํารห์ิ ได้
เดินทางไปฟังคําชี้แจง พร้อมทําสัญญาการเข้าพักอาศัย ณ 
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 สก.ทบ. โดยพร้อมเพรยีงกัน 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 26 ของปี 
พ.ศ. 2563 (26/63) คือ 22-28 มิ.ย. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 39 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 22 มิ.ย. 63 1030 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและจรยิธรรม วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 22 มิ.ย. 63 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน กองอํานวยการ วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 23 มิ.ย. 63 1330 ผอ.ศพม. ตรวจเย่ียมโครงการ
ก่อสร้างศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร ณ 
บรเิวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง วพม.   

anusaravj@gmail.com
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
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• 24 มิ.ย. 63 0900 การประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วชิาการ จัดงานวันสถาปนา วพม. ครบรอบปีท่ี 45 ณ ห้อง
ระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 24 มิ.ย. 63 1300 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ Just-
In-Time Learning: Share & Learn ในหัวข้อ Student 
evaluation during online learning: Sharing our 
experiences ถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings  

• 25 มิ.ย. 63 0900 การประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน 
มิ.ย. 63 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา  

• 26 มิ .ย. 63 1000 การประชุมคณะอนุกรรมการ
หลักสูตร วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 26 มิ.ย. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
ครูแพทย์ดีเด่น วพม. ประจําปี 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   21 มิ.ย. 63  
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ศบค. ประกาศผอ่นคลายมาตรการบงัคบัใช้กฎหมาย ระยะที ่4 
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