
                                 (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค. ๖๒) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
 วันพุธ สัปดำห์ที่ ๓ 

    หรือ 
สัปดำห์ที่ ๔ 

  ๑๓๓๐ ประชุม นขต.วพม. 
 
(  กรณี สัปดำห์ที่ ๓  ตรงกับ วันหยุด 
รำชกำร หรือตรงกับกิจกรรม หรือ 
ก ำหนดกำรส ำคัญ ) 

 

 วันพุธ ทุกสัปดำห์  ๐๘๐๐  ประชุมหำรือเช้ำวันพุธ  
(สภำกำแฟ)  

เว้น  วันพุธ  
ที่มีกำรประชุม 
นขต.วพม.  

 วันพุธ สัปดำห์ที่ ๑ ๐๙๐๐ ประชุม นขต.กศ.วพม.  
 วันจันทร์ ทุกสัปดำห์ ๑๓๐๐ ประชุมกองอ ำนวยกำร และหน่วยสนับสนุน   
 วันพุธ สัปดำห์ที่ ๑ ๑๓๐๐ – 

๑๖๐๐ 
เวลำของกองกำรศึกษำ  
วิชำสังคมศำสตร์และพฤติกรรมศำสตร์  
จริยธรรมทำงกำรแพทย์ 

 

 วันพุธ สัปดำห์ที่ ๒ ๑๓๐๐  เวลำผู้บังคับบัญชำ และกองกำรปกครอง   
 วันพุธ สัปดำห์ที่ ๓ ๑๓๐๐  เวลำของกองกำรศึกษำ  
 วันพุธ สัปดำห์ที่ ๔ ๑๓๐๐  เวลำของกองกำรปกครอง 

กิจกรรม นพท./นศพ.วพม. 
  

 วันพุธ สัปดำห์ที่ ๕ ๑๓๐๐  เวลำผู้บังคับบัญชำ และกองกำรปกครอง  
 วันพฤหัสบดี สัปดำห์ที่ ๔ ๑๓๓๐ – 

๑๕๓๐ 
ประชุม สภำ วพม. 
ครั้งที่ ๑   เดือน  ม.ค. ๖๒ 
ครั้งที่ ๒   เดือน  เม.ย. ๖๒ 
ครั้งที่ ๓   เดือน  มิ.ย. ๖๒ 
ครั้งที่ ๔   เดือน  ก.ย. ๖๒ 
ครั้งที่ ๕   เดือน  ธ.ค. ๖๒ 

  

                             ก ำหนดเปิดกำรศึกษำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒                                  
 ชั้นปีที่ ๑ 

(นิสิตเตรียม
แพทยศำสตร์)  

       ตั้งแต ่  ๑๕  ก.ค. ๖๒  –  ๑๖ เม.ย. ๖๓     
                                   ภำคฤดูร้อน   ตั้งแต่   ๒๗  เม.ย. ๖๓ –  ๒ มิ.ย. ๖๓ 

 ชั้นปีที่ ๒                    ตั้งแต ่  ๑๕  ก.ค. ๖๒   –  ๑๗  พ.ค. ๖๓ 



 ชั้นปีที่ ๓                    ตั้งแต่      ๘  ก.ค. ๖๒  –  ๕  เม.ย. ๖๓    
 ชั้นปีที่ ๔                    ตั้งแต่    ๑๗  มิ.ย. ๖๒  –  ๗  มิ.ย. ๖๓    
 ชั้นปีที่ ๕                    ตั้งแต่    ๑๗  มิ.ย. ๖๒  –  ๑๐  พ.ค. ๖๓    
 ชั้นปีที่ ๖                    ตั้งแต่    ๑๓  พ.ค. ๖๒  –  ๕  เม.ย. ๖๓ 
   

  

(ผตก.กอ.วพม.  ม.ค. ๖๒) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  ม.ค. ๖๒      
 วันอังคำร  ๑    ม.ค. ๖๒  วันขึ้นปีใหม่ วันหยุดรำชกำร 
 วันจันทร์ ๗    ม.ค. ๖๒ ๐๗๐๐ งำนวันสถำปนำ พบ. ครบรอบปีที่ ๑๑๙   พบ. 
 วันเสำร์ –  

วันจันทร์ 
๕ – ๗  
      ม.ค. ๖๒ 

 กีฬำเข็มสัมพันธ์  วพม.   
มหำวิทยำลัยรังสิต  

 วันอำทิตย์ ๖    ม.ค. ๖๒  สอบ National License 3   
(ครั้งที่ ๑/๖๒)  

 

 วันอังคำร ๘  ม.ค. ๖๒  ซ้อมครั้งที่ ๑   พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล)  (นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ ๒) 

ร.๑๑ รอ. 

 วันพฤหัสบดี ๑๐  ม.ค. ๖๒ ๐๘๓๐ – 
๑๖๐๐ 

กำรประชุมร่วม วพม.– คณะวิทยำศำสตร์ 
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ )  

คณะวิทย์ มก.  
เจ้ำภำพ 

 วันศุกร์ ๑๑  ม.ค. ๖๒  ซ้อมครั้งที่ ๒   พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณตน
ต่อธงชัยเฉลิมพล)  (นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ ๒) 

ร.๑๑ รอ. 

 วันเสำร์ ๑๒  ม.ค. ๖๒  ๐๘๐๐ วันเด็กแห่งชำติ 
นพท./นศพ.วพม. ร่วมกิจกรรม 

วันหยุดรำชกำร 
พล.ม..๒ รอ. 

 วันเสำร์ ๑๒  ม.ค. ๖๒ ๑๐๐๐ กำรท ำบุญหอพัก นพท./นศพ.วพม. วันหยุดรำชกำร 
 วันจันทร์ ๑๔  ม.ค. ๖๒  วันเปิดภำคกำรศึกษำ ๒/๒๕๖๑  

นิสิตเตรียมแพทยศำสตร์ ชั้นปีที่ ๑   
 

 วันพุธ ๑๖  ม.ค. ๖๒   ซ้อมใหญ่   พิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณตนต่อ
ธงชัยเฉลิมพล)  (นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ ๒) 

ร.๑๑ รอ. 



 วันศุกร์ ๑๘  ม.ค. ๖๒  วันกองทัพไทย และวันกองทัพบก วันหยุดรำชกำร 
 วันศุกร์ 

 
๑๘  ม.ค. ๖๒ 
 

๑๕๐๐ นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๒ เข้ำร่วมพิธี  
ถวำยสัตย์ปฏิญำณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 

ร.๑๑ รอ. 

 วันศุกร์  - 
วันเสำร์ 

๒๕  ม.ค. –  
๒   ก.พ. ๖๒ 

  งำนเกษตรแห่งชำติ   
กำรเยี่ยมนิสิตเตรียมแพทยศำสตร์ 
ชั้นปีที่ ๑  ออกบูธนิทรรศกำร  

มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ 
   

      
      

      
      
      

      (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค. ๖๒) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  ก.พ. ๖๒      
 วันศุกร์ – 

วันพฤหัสบดี 
๑ – ๒๑  
      ก.พ. ๖๒ 

 กำรฝึกร่วม  กฝร./หน่วยรักษำพระองค์  
ทม.รอ. ๘๐๔ 
(นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๔)  

พ้ืนที่ จว.ลพบุรี 

 วันจันทร์ – 
วันอำทิตย์ 

๔   ก.พ. – 
๓   มี.ค. ๖๒ 

 เวชศำสตร์ชุมชน ๑  

 วันอังคำร ๕   ก.พ. ๖๒  กำรฟังบรรยำยสวัสดิกำร ทบ.  
(นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๖) 

สโมสร ทบ. 

 วันอำทิตย์ ๑๐  ก.พ. ๖๒  สอบ National License 3  
(ครั้งที่ ๒/๖๒)  

วพม. เจ้ำภำพ 
วันหยุดรำชกำร 

 วันอังคำร ๑๙  ก.พ. ๖๒  วันสถำปนำ สพธ.  
 วันอังคำร ๑๙  ก.พ. ๖๒  วันมำฆบูชำ วันหยุดรำชกำร 
          
         
      
          
      
      



      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค. ๖๒) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  มี.ค. ๖๒     
 วันพฤหัสบดี ๗  มี.ค. ๖๒ ๑๓๐๐  กำรอบรมผู้เขียน SAR ภำควิชำ  สปค.วพม.  
 วันศุกร์ ๘  มี.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ – 

๑๕๐๐ 
งำนวันสถำปนำคณะวิทยำศำสตร์   
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
  ( กำรรับทุนกำรศึกษำของ 
     นิสิตเตรียมแพทยศำสตร์ )  

คณะวิทยำศำสตร์   
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 วันเสำร์ – 
วันอำทิตย์ 

๙ – ๑๗ 
    มี.ค. ๖๒ 

  สอบกลำงภำคปลำย   
นิสิตเตรียมแพทยศำสตร์ ชั้นปีที่ ๑  

 

 วันเสำร์ ๙  มี.ค. ๖๒  กำรสอบวิชำเฉพำะ    
คัดเลือกเข้ำศึกษำระบบรับตรง กสพท 

คณะแพทยศำสตร์  
ม.ธรรมศำสตร์ 
วพม. ร่วมเป็นกรรมกำร 

 วันอำทิตย์ ๑๐ มี.ค. ๖๒  MEQ ศรว. วันหยุดรำชกำร 
 วันอำทิตย์ ๑๐ มี.ค. ๖๒ ๑๘๐๐ งำนฉลองกระบี่สั้นและมอบแหวนรุ่น สโมสร ทบ.  



 วันพฤหัสบดี ๑๔ มี.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ กำรอบรมผู้ตรวจประเมินภำควิชำ สปค.วพม. 
 วันอำทิตย์ ๒๔ มี.ค. ๖๒  สอบ National License 3   

(ครั้งที่ ๓/๖๒) 
 

 วันอังคำร – 
วันศุกร์ 

๒๖ – ๒๙     
     มี.ค. ๖๒ 

 กำรฝึกซ้อมพิธีพระรำชทำนกระบี่  
(ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
และปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙) 

วพม. 

           
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค.๖๒) 
 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  เม.ย. ๖๒         
 วันจันทร์ ๑  เม.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ กำรซ้อมใหญ่ พิธีพระรำชทำนกระบี่  

(ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
และปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙)  

สปท. 

 วันพุธ ๓  เม.ย. ๖๒ ๑๗๐๐ พิธีพระรำชทำนกระบี่  
(ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
และปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙) 

ศำลำดุสิดำลัย  
สวนจิตรลดำ 



 วันเสำร์ ๖  เม.ย. ๖๒  วันจักรี วันหยุดรำชกำร  

 วันเสำร์ ๖  เม.ย. ๖๒ ๑๘๐๐ กิจกรรมสำนสัมพันธ์ศิษย์เก่ำ และ 
ศิษย์ปัจจุบัน  (Bye Doc) 

วพม. 

 วันเสำร์ ๖  เม.ย. ๖๒  กำรสอบ Comprehensive  
นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๖  

วันหยุดรำชกำร 
คณะแพทยศำสตร์ 
ศิริรำชพยำบำล 

 วันจันทร์ ๘  เม.ย. ๖๒  วันหยุดชดเชย วันจักรี วันหยุดรำชกำร  

 วันอังคำร ๙  เม.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ – 
๑๖๐๐  

พิธีปัจฉิมนิเทศ นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๖ 
รุ่นที่ ๓๙  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ห้องประชุมสดศรี 

 วันพุธ ๑๐ เม.ย. ๖๒ ๐๗๐๐ งำนสงกรำนต์ ชมรมคณำจำรย์ พระรำชวังพญำไท 
   ๑๐๐๐ งำนสงกรำนต์ วพม. วพม. 
 วันศุกร์ - 

วันอังคำร 
๑๒  – ๑๖  
     เม.ย. ๖๒  

  วันสงกรำนต์ วันหยุดรำชกำร 

 วันจันทร์ 
วันอำทิตย์ 

๑๕ เม.ย. – 
๑๒ พ.ค. ๖๒ 

 นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๖  
ศึกษำวิชำเลือก  (Elective)  ต่ำงประเทศ 

 

 วันพฤหัสบดี ๑๘  เม.ย. ๖๒  ตัดสินผล ปี ๖/๒๕๖๑  
 วันเสำร์ – 

วันอำทิตย์ 
๒๐ – ๒๑   
     เม.ย. ๖๒ 

 กิจกรรมเตรียมควำมพร้อม   
นิสิตเตรียมแพทยศำสตร์ ชั้นปีที่ ๑   
ครั้งที่ ๑ 

วพม.  

 วันจันทร์ – 
วันพฤหัสบดี 

๒๒ เม.ย. – 
๓๐ พ.ค. ๖๒ 

 กำรตรวจประเมินภำควิชำ    

 วันพุธ ๒๔  เม.ย. ๖๒  กำรแนะแนว เลือกหน่วยรับบรรจุ  
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ ๕ 

 

       
      

 

                                                                                                                (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค.๖๒) 
 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  เม.ย. ๖๒         
 วันพฤหัสบดี ๒๕  เม.ย. ๖๒ ๑๓๓๐ กำรประชุมสภำ วพม.   ห้องระพีสำคริก 



    วันส ำเร็จกำรศึกษำ  นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ ๖  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 วันเสำร์ – 
วันอำทิตย์ 

๒๗ – ๒๘   
     เม.ย. ๖๒ 

 กิจกรรมเตรียมควำมพร้อม   
นิสิตเตรียมแพทยศำสตร์ ชั้นปีที่ ๑  
ครั้งที่ ๒  

วพม.  

 วันเสำร์ –  
วันอำทิตย์ 

๒๗  – ๒๘     
      เม.ย. ๖๒ 

 สอบ National License 1   
(ครั้งที่ ๑/๖๒) 

วันหยุดรำชกำร 

 วันจันทร์ –  
วันอำทิตย์ 

๒๙  เม.ย.  - 
๑๒  พ.ค. ๖๒  

 วิชำเลือก นพท./นศพ.วพม.  
ชั้นปีที่ ๓/๖๑ 

 

 วันจันทร์ – 
วันศุกร์ 

๒๙  เม.ย. - 
๑๐  พ.ค. ๖๒ 

 ACLS  นพท./นศพ.วพม.  
ชั้นปีที่ ๖/๖๒ 

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

                                                                                                                (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค. ๖๒) 



ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  พ.ค. ๖๒         
 วันเสำร์ – 

วันจันทร์ 
๔ – ๖  
      พ.ค. ๖๒  

 พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  วันหยุดรำชกำร 

 วันพฤหัสบดี ๙    พ.ค. ๖๒  วันพืชมงคล วันหยุดรำชกำร 
 วันศุกร์ ๑๐  พ.ค. ๖๒ ๐๘๐๐ กำรรำยงำนตัวคัดเลือกเข้ำศึกษำ   

TCAS รอบ ๓ 
ห้องนิรันดร์วิชย 

   ๐๙๐๐ – 
๑๒๐๐ 

กำรตรวจร่ำงกำย  ตรวจเลือด  เอกซเรย์ 
     

รพ.รร.๖ 

 วันเสำร์ ๑๑  พ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ – 
๑๒๐๐ 

กำรทดสอบทำงจิตวิทยำ   
     

ห้องนิรันดร์วิชย 

   ๑๓๐๐ – 
๑๖๐๐ 

กำรทดสอบควำมพร้อมในกำรศึกษำ
แพทยศำสตร์        

ห้องนิรันดร์วิชย 

 วันอังคำร ๑๔  พ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ – 
๑๒๐๐ 

กำรสอบสัมภำษณ์ 
คัดเลือกเข้ำศึกษำ TCAS รอบ ๓   

อำคำรพระมงกุฎเกล้ำ
เวชวิทยำ และอำคำร
เจ้ำฟ้ำเพชรรัตน    

 วันจันทร์ – 
วันศุกร์ 

๑๓ – ๒๔ 
      พ.ค. ๖๒ 

 กำรสอบประจ ำภำคกำรศึกษำ  ๒/๒๕๖๐  
(นิสิตเตรียมแพทยศำสตร์) 

 

 วันเสำร์ ๑๘ พ.ค. ๖๒  วันวิสำขบูชำ วันหยุดรำชกำร 
 วันจันทร์ ๒๐ พ.ค. ๖๒  วันหยุดชดเชย วันวิสำขบูชำ วันหยุดรำชกำร 
 วัน        พ.ค. ๖๒   กำรซ้อมย่อยพิธีประดับเครื่องหมำยยศ

นำยทหำรสัญญำบัตร  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
วพม.รุ่นที่ ๓๙ และ วพบ.รุ่นที่ ๕๒  
ครั้งที่ ๑   

ห้องประชุมมงกุฎเวช 

 วัน  
 

      พ.ค. ๖๒ 
   

 กำรซ้อมย่อยพิธีประดับเครื่องหมำยยศ
นำยทหำรสัญญำบัตร  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
วพม.รุ่นที่ ๓๙ และ วพบ.รุ่นที่ ๕๒  
ครั้งที่ ๒ 

ห้องประชุมมงกุฎเวช 

 วัน        พ.ค. ๖๒ 
 

  กำรซ้อมใหญ่พิธีประดับเครื่องหมำยยศ
นำยทหำรสัญญำบัตร  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
วพม.รุ่นที่ ๓๙  และ วพบ.รุ่นที่ ๕๒   

ห้องประชุมมงกุฎเวช  

 วัน       พ.ค. ๖๒ ๑๔๐๐ พิธีประดับเครื่องหมำยยศนำยทหำร ห้องประชุมมงกุฎเวช 



  สัญญำบัตร  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   
วพม. รุ่นที่ ๓๙  และ วพบ.รุ่นที่ ๕๒  

      
 

   (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค. ๖๒) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
 พ.ค. ๖๒     
 วันเสำร์ ๒๕ พ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ – 

๑๖๐๐ 
กิจกรรมโครงกำรสำนสัมพันธ์ผู้ปกครอง  
วพม. รุ่นที่ ๔๔    

ห้องนิรันดร์วิชย 

 วันจันทร์ ๒๗ พ.ค. ๖๒  วันปิดภำคกำรศึกษำ ๒/๒๕๖๑   
นิสิตเตรียมแพทยศำสตร์ ชั้นปีที่ ๑ 

 
 

 วันพุธ ๒๙ พ.ค. ๖๒ ๑๔๐๐ พิธีขออโหสิกรรมคณำจำรย์  ห้องนิรันดร์วิชย 
 วันศุกร์ ๓๑ พ.ค. ๖๒ ๐๘๐๐ กำรรำยงำนตัวคัดเลือกเข้ำศึกษำ   

TCAS รอบ ๔ 
ห้องนิรันดร์วิชย 

   ๐๙๐๐ – 
๑๒๐๐ 

กำรตรวจร่ำงกำย  ตรวจเลือด  เอกซเรย์ 
     

รพ.รร.๖ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



      
      
      
      
      
      
      

 

 

                  (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค. ๖๒) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
 มิ.ย. ๖๒     
 วันอำทิตย์ ๒  มิ.ย. ๖๒  กำรทดสอบร่ำงกำย ครั้งที่ ๑  ทุน ทบ. 

นิสิตเตรียมแพทยศำสตร์ ชั้นปีที่ ๑   
กปค.วพม. 

 วันจันทร์ – 
วันศุกร์ 

๓ – ๑๔  
    มิ.ย. ๖๒ 

 กำรตรวจประเมินหน่วยสนับสนุน  

 วันจันทร์ ๓  มิ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ – 
๑๖๐๐ 

กำรทดสอบทำงจิตวิทยำ   
กำรทดสอบควำมพร้อมในกำรศึกษำ
แพทยศำสตร์           

รพ.รร.๖  

 วันอังคำร ๔  มิ.ย. ๖๒  ๐๙๐๐ – 
๑๒๐๐ 

กำรสอบสัมภำษณ์ 
คัดเลือกเข้ำศึกษำ TCAS รอบ ๔  

อำคำรพระมงกุฎเกล้ำเวช
วิทยำ และอำคำรเจ้ำฟ้ำ
เพชรรัตน    

 วันพฤหัสบดี ๖  มิ.ย. ๖๒  วันสถำปนำ สวพท. สวพท. 
 วันอำทิตย์ ๙  มิ.ย. ๖๒  กำรทดสอบร่ำงกำย ครั้งที่ ๒  ทุน ทบ. 

นิสิตเตรียมแพทยศำสตร์ ชั้นปีที่ ๑   
กปค.วพม. 

 วันอังคำร  ๑๑ มิ.ย. ๖๒ ๑๒๐๐ พิธีพระรำชทำนเพลิงผู้อุทิศร่ำงกำยเพื่อ
กำรศึกษำ  

วัดโสมนัสวรวิหำร 

 วันอังคำร – 
วันพุธ 

๑๑ – ๑๒  
    มิ.ย. ๖๒ 

 พิธีมอบเสื้อชั้นคลินิก  

 วันพุธ ๑๒ มิ.ย. ๖๒ ๑๕๐๐ ซ้อมขำนนำค ครั้งที่ ๑ ห้องกิตติภัค 
 วันศุกร์  ๑๔ มิ.ย. ๖๒  ๐๖๓๐ – กำรจัดงำนสถำปนำ วพม. ครบรอบ วพม.   



๑๖๐๐ ปีที่ ๔๔     
 วันอำทิตย์ ๑๖ มิ.ย. ๖๒  วันสถำปนำ วพม. ครบรอบปีที่ ๔๔ วันหยุดรำชกำร 
 วันอังคำร ๑๘ มิ.ย. ๖๒ ๑๖๐๐ ซ้อมขำนนำค ครั้งที่ ๒ วัดบวรนิเวศฯ 
 วันพุธ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ ๑๔๐๐ พิธีถวำยตัวและขลิบผม วัดบวรนิเวศฯ 
 วันพฤหัสบดี ๒๐ มิ.ย. ๖๒ ๑๒๐๐ พิธีบรรพชำอุปสมบท นพท./นศพ.วพม. วัดบวรนิเวศฯ 

 วันศุกร์ ๒๑ มิ.ย. ๖๒ ๐๗๐๐ กำรบิณฑบำตพระใหม่ วพม. 
 วันเสำร์ ๒๒ มิ.ย. ๖๒ ๑๐๐๐ ฉลองพระใหม่ วัดบวรนิเวศฯ 

 วันพฤหัสบดี 
วันศุกร์ 

๒๐ – ๒๑ 
     มิ.ย. ๖๒ 

 ประชำพิจำรณ์ ร่ำง SAR ตำมเกณฑ์ 
EdPEx / TQA 

  

 วันพุธ ๒๖ มิ.ย. ๖๒  ๑๓๐๐ 
 

กิจกรรม  Big Cleaning Day 
สิ่งแวดล้อมภำยในอำคำร  บันไดหนีไฟ 

วพม. 

 วันพฤหัสบดี ๒๗ มิ.ย. ๖๒ ๑๓๓๐ กำรประชุม สภำ วพม. ห้องระพีสำคริก 
      

 

     (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค. ๖๒) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  ก.ค. ๖๒      
 วันจันทร์ ๑   ก.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ กำรรำยงำนตัว และท ำสัญญำเป็น 

นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๔๔) 
ห้องประชุมมงกุฎเวช 
ห้องนิรันดร์วิชย 

 วันจันทร์ – 
วันอำทิตย์ 

๑ – ๑๔  
     ก.ค. ๖๒ 

 กำรปรับสภำพ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที ่๒ 

วพม. 

 วันพุธ ๓   ก.ค. ๖๒  กำรศึกษำดูงำน ๕ ส  จว.  
 วันพฤหัสบดี ๔   ก.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ ลำสิกขำบท สถำนปฏิบัติธรรม 

วชิรญำณ  คลองสำมวำ  
 วันจันทร์ – 

วันอำทิตย์ 
๘ – ๒๑ 
      ก.ค. ๖๒ 

 วิชำทหำร ๓ (นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๓) รร.จปร. 

 วันอังคำร  ๙   ก.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ พิธีปฐมนิเทศนิสิตเตรียมแพทยศำสตร์ 
ชั้นปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

คณะวิทยำศำสตร์  
มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ 

 วันพุธ ๑๐ ก.ค. ๖๒ ๐๙๐๐– กิจกรรมตอบปัญหำชีววิทยำ   วพม. 



๑๖๐๐ 
 

รอบชิงชนะเลิศ   และกิจกรรม  
OPEN HOUSE  

 วันพฤหัสบดี 
วันศุกร์ 

๑๑ – ๑๒  
     ก.ค. ๖๒ 

 ประชุมสัมมนำ กำรประเมินสถำบัน 
อย่ำงเป็นระบบ 

จว. เพชรบุร ี

 วันจันทร์  ๑๕ ก.ค. ๖๒     วันเปิดภำคกำรศึกษำ ๑/๒๕๖๒  
นิสิตเตรียมแพทยศำสตร์  ชั้นปีที่ ๑  

คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ 

 วันจันทร์ – 
วันเสำร์ 

๑๕  –  ๒๗ 
     ก.ค. ๖๒ 

 วิชำทหำร ๑ (นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๒) วพม. 

 วันอังคำร ๑๖ ก.ค. ๖๒  วันอำสำฬหบูชำ วันหยุดรำชกำร 
 วันพุธ ๑๗ ก.ค. ๖๒    วันเข้ำพรรษำ วันหยุดรำชกำร 
 วันพฤหัสบดี ๑๘ ก.ค. ๖๒  กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  

โดย ยศ.ทบ.  
วพม. 

 วันอังคำร ๒๓ ก.ค. ๖๒  วันปิดภำคกำรศึกษำ ฤดูร้อน  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  
นิสิตเตรียมแพทยศำสตร์ชั้นปีที่ ๑ 

คณะวิทยำศำสตร์  
มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ 

      
      
      

 

      (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค. ๖๒) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  ก.ค. ๖๒     
 วันพุธ ๒๔ ก.ค. ๖๒   กำรซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ห้องประชุมมงกุฎเวช 

อำคำรพระมงกุฎเกล้ำ 
เวชวิทยำ    
อำคำรเจ้ำฟ้ำเพชรรัตน  
อำคำรหอพัก กปค. 
และบริเวณพ้ืนที่ วพม.   

 วันอำทิตย์ – 
วันอำทิตย์ 

๒๘  ก.ค. - 
๔  ส.ค. ๖๒  

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

วัดผำณิตำรำม 
ฉะเชิงเทรำ 



 วันอำทิตย์ ๒๘ ก.ค. ๖๒  วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ร.๑๐ วันหยุดรำชกำร 
 วันอำทิตย์ – 

วันอำทิตย์ 
๒๘  ก.ค. - 
๔  ส.ค. ๖๒  

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

วัดผำณิตำรำม 
ฉะเชิงเทรำ 

 วันจันทร์ ๒๙ ก.ค. ๖๒  วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันหยุดรำชกำร 
 วันพุธ ๓๑ ก.ค. ๖๒  ทดสอบภำษำอังกฤษ นพท./นศพ.วพม.

ชั้นปีที่ ๔  
 

 วันพุธ ๓๑ ก.ค. ๖๒  กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ วพม. ห้องนิรันดร์วิชย  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

        (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค. ๖๒) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  ส.ค. ๖๒      
 วันศุกร์ ๒  ส.ค. ๖๒  มหกรรมคุณภำพกำรศึกษำ  

เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำพญำไท   
 



และมหกรรมคุณภำพกำรศึกษำ วพม. 
 วันจันทร์ – 

วันอำทิตย์ 
๕ – ๑๘ 
    ส.ค. ๖๒ 

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

รร.จปร. 

 วันพุธ ๗   ส.ค. ๖๒  กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ วพม. ห้องนิรันดร์วิชย  
 วันจันทร์ ๑๒ ส.ค. ๖๒  วันแม่แห่งชำติ วันหยุดรำชกำร 
 วันพุธ ๑๔ ส.ค. ๖๒ ๑๔๐๐  พิธีประดับเครื่องหมำยชั้นปี  และ

เครื่องหมำยนักเรียนผู้บังคับบัญชำ  
ชั้นปี ๓, ๔, ๕, ๖    

ห้องประชุมมงกุฎเวช  

 วันจันทร์ ๑๙ ส.ค. ๖๒  วันสถำปนำ วพบ. วพบ. 
 วันจันทร์ – 

วันอำทิตย์ 
๑๙ – ๒๕      
     ส.ค. ๖๒ 

 กำรฝึกเวชปฏิบัติกำรยุทธ (ภำคสนำม)  
  

พ้ืนที่ พล.ร.๒ รอ. 
จว.ปรำจีนบุร ี

 วันพุธ ๒๑ ส.ค. ๖๒  กำรตรวจเยี่ยมฝึกภำคสนำม 
เวชปฏิบัติกำรยุทธ 

พ้ืนที่ พล.ร.๒ รอ. 
จว.ปรำจีนบุรี  

 วันพุธ ๒๑ ส.ค. ๖๒  ทดสอบภำษำอังกฤษ นพท./นศพ.วพม.
ชั้นปีที่ ๕  

 

 วันพฤหัสบดี ๒๒ ส.ค. ๖๒ ๑๐๐๐ กำรท ำบุญอุทิศส่วนกุศลอำจำรย์ใหญ่ ภกว.กศ.วพม. 
 วันพฤหัสบดี ๒๒ ส.ค. ๖๒ ๑๗๐๐ พิธีบำยศรีสู่ขวัญ  นพท./นศพ.วพม. 

ชั้นปีที่ ๒ 
ห้องประชุมมงกุฎเวช 

 วันศุกร์ ๒๓ ส.ค. ๖๒ ๐๙๐๐   กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน  

ห้องนิรันดร์วิชย  

 วันพุธ ๒๘ ส.ค. ๖๒ ๑๔๐๐  พิธีประดับเครื่องหมำยชั้นปี 
เครื่องหมำยนักเรียนผู้บังคับบัญชำ และ
รับกระบี่สั้น นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ ๒ 

ห้องประชุมมงกุฎเวช  

 วันเสำร์ ๓๑ ส.ค. ๖๒  วันสถำปนำ ศพม. ศพม. 
      
      
      
      
      
      
      
\ 

    (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค. ๖๒) 



ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
 ก.ย. ๖๒     
 วันพุธ ๑๘ ก.ย. ๖๒ ๑๔๐๐ ซ้อมพิธีไหว้ครู  ห้องประชุมมงกุฎเวช 
 วันพฤหัสบดี ๑๙ ก.ย. ๖๒ ๐๙๓๐ พิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ห้องประชุมมงกุฎเวช 
 วัน       ก.ย. ๖๒ ๐๘๓๐ กำรสวนสนำมเทิดเกียรติ 

เกษียณอำยุรำชกำร เหล่ำ พ. 
วพม. 

   ๑๐๐๐ พิธีเกษียณอำยุรำชกำร เหล่ำ พ. วพม. 
 วันอังคำร ๒๔ ก.ย. ๖๒   วันมหิดล   กำรวำงพวงมำลำ  

 
รพ.ศิริรำช 
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

 วันอังคำร ๒๔ ก.ย. ๖๒ ๑๐๐๐ พิธีอ ำลำชีวิตข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง วพม. ห้องนิรันดร์วิชย 
 วันพุธ ๒๕ ก.ย. ๖๒    ๑๓๐๐ กำรแสดงมุฑิตำจิต เกษียณอำยุรำชกำร 

จัดโดย ชมรมคณำจำรย์  
ห้องประชุมมงกุฎเวช  

 วันพฤหัสบดี ๒๖ ก.ย. ๖๒ ๑๓๓๐ ประชุมสภำ วพม. ห้องระพีสำคริก 
 วัน       ก.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ พิธีอ ำลำชีวิตรำชกำร ทบ. ชั้นนำยพล รร.จปร. 
 วัน       ก.ย. ๖๒ ๑๘๐๐ พิธีอ ำลำชีวิตรำชกำร ทบ.  งำนมุทิตำจิต

ผู้บังคับบัญชำชั้นสูง เกษียณอำยุรำชกำร 
บก.ทบ. 

 วันศุกร์  ๒๗ ก.ย. ๖๒ ๐๘๓๐ กำรสวนสนำมแสดงควำมยินดีแก่ 
บัณฑิตแพทย์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

วพม. 

   ๑๔๐๐ พิธีปฏิญำณตนของบัณฑิตแพทย์ทหำร พระรำชวังพญำไท 
 วัน      ก.ย. ๖๒   กำรซ้อมย่อยพิธีพระรำชทำน     

ปริญญำบัตรผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ รุ่นที่ ๓๙  
วพม. 

 วัน      ก.ย. ๖๒   กำรซ้อมย่อยพิธีพระรำชทำน     
ปริญญำบัตรผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ รุ่นที่ ๓๙  

หอประชุม 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
ศำลำยำ 

 วัน ๓๐ ก.ย. ๖๒   กำรซ้อมใหญ่พิธีพระรำชทำน     
ปริญญำบัตรผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ รุ่นที่ ๓๙  

หอประชุม 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
ศำลำยำ 

      
      
      
      



      
      

 

    (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค. ๖๒) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  ต.ค. ๖๒      
 วันพุธ   ๒  ต.ค. ๖๒   พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ รุ่นที่ ๓๙ 
หอประชุม 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

 วันอำทิตย์ ๑๓ ต.ค. ๖๒  วันคล้ำยวันสวรรคต ร.๙  วันหยุดรำชกำร 
    วันต ำรวจ  
 วันอำทิตย์ ๑๓ ต.ค. ๖๒  วันออกพรรษำ วันหยุดรำชกำร 
 วันจันทร์ ๑๔ ต.ค. ๖๒  วันหยุดชดเชย  วันคล้ำยวันสวรรคต ร.๙ วันหยุดรำชกำร 
 วันพุธ ๒๓ ต.ค. ๖๒    วันปิยมหำรำช  วันหยุดรำชกำร 
 วันพฤหัสบดี ๒๔ ต.ค. ๖๒   วันสหประชำชำติ  
 วันเสำร์  - 

วันอำทิตย์ 
       
     ต.ค. ๖๒ 

  กิจกรรม ค่ำยตะกำยฝันสู่วันเป็น                                                         
แพทย์ทหำร 

 

        
      
       
          
       
      
      
      
      
      
       
      
           
          



           
         
      
      
      
           
      
      

    

 (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค. ๖๒) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  พ.ย.๖๒      
          
 วันจันทร์ – 

วันอำทิตย์ 
๑๘ พ.ย. – 
๑   ธ.ค. ๖๒ 

 OSCE ชั้นปีที่ ๖   

 วันจันทร์ – 
วันศุกร์ 

๑๘ – ๒๒ 
    พ.ย. ๖๒ 

                  
      

Pre – Congress และกำรประชุมวิชำกำร 
พระมงกุฎเกล้ำ 

  

 วันจันทร์  ๒๕ พ.ย. ๖๒    วันสถำปนำ รพ.รร.๖  
       กำรวำงพวงมำลำ วันมหำธีรรำชเจ้ำ  
 วันเสำร์ –  

วันอำทิตย์ 
๒๓  – ๒๔     
    พ.ย. ๖๒ 

 สอบ National License 1 - 2   
(ครั้งที่ ๒/๖๒) 

วันหยุดรำชกำร 

      
      
       
       
        
             
         
         
           



          
           
         
           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

   (ผตก.กอ.วพม.  ม.ค. ๖๒) 

ปฏิทินก ำหนดกำร วันส ำคัญ และกิจกรรม วพม. ประจ ำปี  ๒๕๖๒ 

ล ำดับ         วันเดือนปี เวลำ รำยกำร หมำยเหตุ 
  ธ.ค. ๖๒      
 วันพฤหัสบดี ๕  ธ.ค. ๖๒  วันชำติ 

วันพ่อแห่งชำติ 
วันหยุดรำชกำร 

 วันจันทร์ ๙  ธ.ค. ๖๒  งำนสำนสัมพันธ์ยั่งยืน  
(นนร.รร.จปร. – นพท./นศพ.วพม. –  
นรพ.วพบ.)   

สโมสร ทบ. 
(สมำคมแม่บ้ำน ทบ.)  

 วันอังคำร ๑๐ ธ.ค. ๖๒                    วันรัฐธรรมนูญ วันหยุดรำชกำร 
 วันพฤหัสบดี ๑๒ – ๑๕ 

     ธ.ค. ๖๒ 
 กำรจัดแข่งขันงำนวิจัยส ำหรับนักศึกษำ

แพทย์ ระดับนำนำชำติ  
วพม.  

 วันพุธ ๒๕ ธ.ค. ๖๒  กิจกรรม Big Cleaning Day   
 วันพฤหัสบดี ๒๖ ธ.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ ประชุมสภำ วพม. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ห้องระพีสำคริก 
      
      กิจกรรมปีใหม่ วพม. รอนโยบำย 

ผอ.วพม. 



 วันอังคำร ๓๑ ธ.ค. ๖๒   วันสิ้นปี  หยุดรำชกำร  
         
           
          
            
         
           
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
           

 


