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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับท่ี ๙ 
ของป พ.ศ. ๒๕๖๒ และสัปดาหท่ี ๒๒ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๒ สัปดาหท่ีผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สําคัญท่ีนาสนใจ ดังนี้  

จก.พบ. เปนประธานการประชุม หน.นขต.พบ. 

และหนวยสายแพทย ทบ. ครั้งที่ ๕/๖๒ ณ หอง

ประชุม พบ. ช้ัน ๔ เม่ือ ๒๕ ก.พ. ๖๒  

 เม่ือวันท่ี ๒๕ ก.พ. ๖๒ พลโท ชาญณรงค นาค
สวัสดิ์ เจากรมแพทยทหารบก เปนประธานการประชุม 
หน.นขต.พบ. และหนวยสายแพทย ทบ. ครั้งท่ี ๕/๖๒ ณ 
หองประชุม พบ. ชั้น ๔ 

 เรื่องแจงท่ีสําคัญจาก นขต.พบ. มีดังนี ้
• จก.พบ. ขอขอบคุณ หน.นขต.พบ. และหนวยสาย

แพทย ทบ. ท่ีเก่ียวของทุกหนวยท่ีใหการสนับสนุน กฝร.
รอ./ เหลาทัพ ประจําป ๖๒  

• นขต.พบ. และหนวยสายแพทย ทบ. สงผลงาน
เพ่ือขอรับรางวัลเลิศรัฐในประเภทตาง ๆ รวมท้ังสิ้น ๔๖ 
ผลงาน โดย รพ.รร.๖ สงผลงานรวม ๓ กระบวนงาน 

• วพม. ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ ๓ เรื่อง ไดแก  
- ตามท่ีสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
กระทําพิธีพระราชทานกระบี่แกผูสําเร็จการศึกษาจาก 
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ในวันท่ี ๓ เม.ย. 
๖๒ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
ดังนั้น วพม. จึงจัดใหมีการฝกซอมข้ันตอนการปฏิบัติใน
การเขารับพระราชทานกระบี่เปนการภายใน ระหวาง
วันท่ี ๒๖-๒๙ มี.ค. ๖๒  

- ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุน
การเพ่ิมพูนทักษะแพทยตามโครงการแพทยเ พ่ิมพูน
ทักษะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือ ๑๕ ก.พ. ๖๒ มีมติใหการ
รับรองศักยภาพในการรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเครือขายท่ี ๑๐ จํานวน ๑๒๙ นาย ใน

ป ๖๒ (ทบ. ๘๑ นาย ทร. ๑๘ นาย และ ทอ. ๓๐ นาย) 
และชื่นชมโรงพยาบาลสังกัด กห. ในเครือขายท่ี ๑๐ ท่ี
กํากับดูแลใหแพทยเพ่ิมพูนทักษะบันทึกการทําหัตถการ
ในระบบ e-logbook ของแพทยสภาอยางตอเนื่องใน
ระยะเวลา ๒ ปท่ีผานมา 

- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยินดีให
ความรวมมือในการเปน รพ.สมทบ ของ วพม. และขยาย
ระยะเวลาการรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๖ ไปฝก
ปฏิบัติงานชั้นคลินิกใน ๕ สาขาวิชา จากเดิม ๖ สัปดาห 
เปน ๑๖ สัปดาห โดยจะเริ่มในปการศึกษา ๒๕๖๓  
ผอ.วพม. เปนประธานในกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” 
ณ แฟลตบานพักขาราชการ รพ.รร.๖ และซอย
โยธี เม่ือ ๒๗ ก.พ. ๖๒      

 เม่ือวันท่ี ๒๗ ก.พ. ๖๒ พลตรี นิมิตร สะโมทาน 
ผอ.วพม. เปนประธานในกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ณ 
บริเวณแฟลตบานพักขาราชการ รพ.รร.๖ และบริเวณ
ซอยโยธี กิจกรรมประกอบดวยการทําความสะอาดและ
การพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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ผอ .กศ .วพม .  เป นประธานในงานทอดผา ป า
สาม ัคค ี ก ร ุง เ ทพฯ -ฉะ เ ช ิง เ ทร า  ณ  ตําบลท า
กระดาน อ.สนามชัยเขต จว.ฉะเชิงเทรา เนื่องใน
โอกาสที่ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชนนํา 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓ ไปออกฝกภาคสนาม 
เม่ือ ๒๕ ก.พ. ๖๒      

 เม่ือวันท่ี ๒๕ ก.พ. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ. จันทรา
ภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. กศ.วพม. พรอมดวย พันเอก ผศ. 
อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เดินทางไป
เปนประธานในงานทอดผาปาสามัคคี กรุงเทพฯ -
ฉะเชิงเทรา ณ วัดตาง ๆ จํานวน ๑๑ แหง ไดแก วัดนา
ยาว วัดนางาม วัดทุงสอหงษา วัดทุงเหียง วัดนาอิสาน 
วัดโนนสะอาด สํานักสงฆบัวแดงดอกคูณ วัดหนอง
สาหรายเกา วัดหนองสาหรายใหม วัดคลองพวา  ท่ีพัก
สงฆปาภูงาม ในโอกาสท่ีภาควิชาเวชศาสตรทหารและ
ชุมชน กศ.วพม. ไดนํา นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๓ ไป
ฝกภาคสนามในรายวิชาเวชศาสตรชุมชน ๑ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ ในหวงวันท่ี ๒๑-๒๗ ก.พ. ๖๒ ณ 
ตําบลทากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี
คณาจารย สมาคมผูปกครอง นักเรียนแพทยทหาร และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีรวมทอดผาปาครั้งนี้ดวย โดยมียอด
รวมเงินรวมทอดผาปา ท้ังสิ้น ๒๔๓,๐๑๓.- บาท สําหรับ
ปจจัยจากการทอดผาปาครั้งนี้จะเปนจตุปจจัยสมทบทุน
ในการพัฒนาซอมแซมวัดเพ่ือใชประกอบศาสนพิธีเปน
การสืบตออายุพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ทางวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ไดใชพ้ืนท่ีบริเวณวัดเปน
ศูนยอํานวยการฝกปฏิบัติงานเวชศาสตรชุมชน การวิจัย

ในชุมชน รวมท้ังการสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนา
แกไขปญหาสุขภาพของคนในชุมชนเปนประจําทุกป 

ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานในการจัดก ิจกรรม
เพื่อให นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ สะทอนคิด
หลังการเขารับการฝกรวมทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค/เหลาทัพ ประจําป ๒๕๖๒ เมื่อ ๑- ๒๒ 
ก.พ. ๖๒  

พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. 
พรอมดวยคณะผูบริหาร วพม. คณาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารย
ผูประเมิน ผอ.กศ.รร.สร.พบ.และ ผอ.กกพ.ศพม. และ 
ผอ.กผง.ศพม. ไดรวมรับฟงการสะทอนคิด นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๔ เม่ือวันพุธท่ี ๒๗ ก.พ. ๖๒ ณ หอง
นิรันดรวิชย ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา วพม. 
โดยมี พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ. 
วพม. เปนผูดําเนินรายการ 

 หัวขอการสะทอนคิดกําหนดไว ๓ ประเด็น ไดแก 
การเตรียมความพรอมในหวงกอนการฝก ความพรอม
ระหวางการฝก และสิ่งท่ีไดรับจากการเขาฝก รวมท้ังการ
ใหขอเสนอแนะในสวนท่ีตองการให วพม. สนับสนุน 
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หรือใหความชวยเหลือสําหรับผู เขารับการฝกในป
การศึกษาหนา และขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิชา
ทหาร ๓ รวมดวย โดยแบงการนําเสนอเปน ๓ กลุม 
ตามท่ี นพท./นศพ.วพม. ไดรับการมอบภารกิจในการฝก 
ไดแก  

กลุมท่ี ๑ การฝกในพ้ืนท่ีสวนการรบหนวยดําเนิน
กลยุทธ นพท. (ชาย) จํานวน ๒๐ นาย 

กลุมท่ี ๒ การฝกในท่ีพยาบาลกองพล (พัน สร.) 
นศพ. (ชาย) จํานวน ๓๐ นาย  

กลุมท่ี ๓ การฝกในพ้ืนท่ีสวนหลัง นพท./นศพ. 
(ชายและหญิง) จํานวน ๕๐ นาย  

ในโอกาสนี้คณะผูบริหาร วพม. ไดจัดอาหาร
กลางวันมาเลี้ยง นพท./นศพ.วพม. ชั้นป ท่ี ๔ และ
คณาจารยท่ีมารวมกิจกรรม 

ผอ.กศ.วพม. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
ใหเกียรติไปทวนสอบฯ ที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
กศ.วพม. ประจําป ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสุรศักดิ์ 
ช้ัน ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เม่ือ ๒๖ ก.พ. ๖๒  

 เ มื ่อ ว ัน ที ่ ๒๖  ก .พ .  ๖๒  พลตร ีหญ ิง  ผศ . 
จันทราภา ศรีสวัสดิ ์ ผอ.กศ.วพม. พรอมดวย พัน
เอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. ท่ี
ปรึกษาคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของ
ผูเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู ใหเกียรติไปทวน
สอบฯ ที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา กศ.วพม. ประจําป 
๒๕๖๒ ณ หองประชุมสุรศักดิ์ ชั ้น ๙ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการ

ประชุมคณะทํางานเชิดชูเกียรติอาจารย วพม. ณ 

หองประชุม สปค.วพม. เม่ือ ๒๕ ก.พ. ๖๒  

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ เปนประธานการประชุมคณะทํางานเชิดชู
เกียรติอาจารย วพม. ณ หองประชุม สปค.วพม. เม่ือ ๒๕ 
ก.พ. ๖๒ เพ่ือพิจารณาเกณฑการตัดสินรางวัล “ครู
แพทยดีเดน” ประเภทตาง ๆ   
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สปค.วพม. เปดใชระบบการจองวันรับการตรวจ
ประเมิน และ e-SAR สําหรับภาควิชา เม่ือวันท่ี ๑ 
มี.ค. ๖๒  
 เม่ือวันท่ี ๑ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ สํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ไดเปดใหภาควิชาฯ เขา
ทดลองใชงาน 
 • ระบบการจองวันรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของภาควิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ผาน 
www.oqepcm.com โดยจะเปดใหจองจริงตั้งแตวัน
อังคารท่ี ๕ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ จนถึงวันพฤหัสบดีท่ี 
๗ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐  
 • ระบบ e-SAR ในการจัดทํา SAR ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ ผาน www.iqa.oqepcm.com โดย
ภาควิชาสามารถใชฟงกชันตาง ๆ ในการทํางานเอกสาร 
เชน copy, paste, upload ไฟล เอกสาร หรือดูแนว
ทางการเขียน SAR จาก guideline สําหรับคําถามในแต
ละขอ กรณีมีขอสงสัย/ขอเสนอแนะ เก่ียวกับการใชงาน
ระบบ สามารถติดตอ สปค.วพม. (๙๓๗๒๓) หรือ
ลงทะเบียนเขาประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ How to 
Use Online-SAR Template: Share & Learn ใ น วั น
พฤหัสบดีท่ี ๗ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ เพ่ือรวม
แลกเปลีย่นเรียนรูและพัฒนาใหระบบ e-SAR ของ วพม. 
มีความเหมาะสมและสะดวกตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 

ผช.ผอ.วพม. ฝายวิจ ัย เปน ผู แทน วพม. เขา
ประชุมคณะกรรมการบริหาร กสพท ครั้งที่ ๒/๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เม่ือ ๑ มี.ค. ๖๒  

 พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุงถ่ิน ผช.ผอ.วพม. ฝายวิจัย 
เปนผูแทน วพม. เขาประชุมคณะกรรมการบริหาร 
กสพท ครั้งท่ี ๒/๖๒ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เม่ือ ๑ 
มี.ค. ๖๒ โดยมีสาระสําคัญของการประชุม ดังนี้  

• ประกาศ มคอ.๑ กําหนดให Health Systems 
Science เปนมาตรฐานผลการเรียนรู จึงจําเปนตองจัด
ให มี HSS Framework ท่ี เหมาะสม และควรจัดทํา
หนังสือคูมือการจัดการเรียนการสอนในเรื่องดังกลาว 

• เม่ือวันท่ี ๑๔ ก.พ. ๖๒ มีการประชุมหารือเรื่อง
โครงการผลิตแพทย เ พ่ิมฯ รวมกับรัฐมนตรีวาการ
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  รั ฐ ม น ต รี ช ว ย ว า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและ
แผนการอุดมศึกษา สกอ. และผูเก่ียวของ เพ่ือยืนยันยอด
การผลิตบัณฑิตแพทยตอป คาดวาจะนําเรื่องเขาประชุม 
ครม. ภายในเดือนมีนาคมนี ้

• การปฏิรูปดานแพทยศาสตรศึกษา ควรมีการผลิต
แพทยท่ีมีความหลากหลาย แบงเปน ๓ ประเภท คือ 
community physician, physician for advanced 
care และ academic physician 

• วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาขอให 
กสพท  เปน เจ าภาพรวมในการจัด  International 
Medical Student Research Conference 2019 
(IMRC 2019) ท่ีประชุมฯ ขอใหรายงานรายละเอียด
ของความรวมมือและกําหนดวันจัดการประชุมในการ
ประชุมครั้งตอไป 

• จํานวนผูเขาสอบวิชาเฉพาะในระบบรับตรงของ 
กสพท ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๙ มี.ค. ๖๒ มี
จํานวนรวมท้ังสิ้น ๔๒,๗๒๓ คน   

• สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร 
(IMEAc) ใหใช SAR template ใหม เพ่ือใหครอบคลุม 
มคอ.๑ โดยสามารถ download ไดท่ี www.imeac.org 

• IMEAc จะจัดแถลงขาวประชาสัมพันธการท่ี
การศึกษาแพทยศาสตรในประเทศไทยอยู ในระดับ
มาตรฐานสากล ในวันท่ี ๑๔ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ 
หองประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตึก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

• คณะทํางานเพ่ือพิจารณาทักษะหัตถการสําหรับ
บัณฑิตแพทยและแพทยเพ่ิมพูนทักษะ ไดรางเกณฑ
หัตถการสําหรับบัณฑิตแพทยท่ีสามารถทําไดดวยตนเอง
จํานวน ๑๖ หัตถการ สามารถทําไดภายใตการกํากับ
ดูแล ๑๗ หัตถการ และสําหรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ

http://www.imeac.or/
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สามารถทําไดดวยตนเอง ๑๕ หัตถการ ซ่ึงอยูในข้ันการ
ทําประชาพิจารณตั้ งแตวัน ท่ี  ๑ -๓๑  มี .ค.  ๖๒ ท่ี  
http://www.md-voice.com/procedure 

• ผลการสอบเพ่ือประเมินความรูความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ข้ันตอนท่ี ๓ รอบแรก 
วันท่ี ๖ ม.ค. ๖๒ มี นพท./นศพ.วพม. เขาสอบจํานวน 
๒๙ นาย ผานท้ังหมด รอบท่ีสอง วันท่ี ๑๐ ก.พ. ๖๒ มี 
นพท./นศพ.วพม. เขาสอบจํานวน ๔๓ นาย ผานท้ังหมด 
ภาพรวมของท้ังประเทศขอท่ีผานนอยท่ีสุด คือ CPR 

• ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น  WHO Patient Safety 
Curriculum ในสถาบันผลิตแพทยในป ๒๕๖๒ ขอความ
รวมมือใหทุกสถาบันผลิตแพทยบูรณาการการเรียนการ
สอน เรื่อง คุณภาพและความปลอดภัย ตาม WHO 
Patient Safety Curriculum เขาไปในหลักสูตร โดยทํา 
curriculum mapping และขอใหมีระบบการติดตาม
ประเมินผลบัณฑิตทางการแพทยท่ีจบการศึกษาในป 
๒๕๖๑ เพ่ือรวมประเมินสมรรถนะ ๖ ดาน เรื่อง ความ
ปลอดภัยของผูปวยและบุคลากรสาธารณสุข 

ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย
ชั้นยศใหแกกําลังพลของ วพม. และ รพ.รร.๖ ณ 
หองประชุมดุสิตธานี เม่ือ ๑ มี.ค. ๖๒   

 เม่ือวันท่ี ๑ มี.ค. ๖๒ พลตรี นิมิตร สะโมทาน 
ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศ
ใหแกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนใน
สังกัด วพม. และ รพ.รร.๖ ท่ีไดรับการปรับเลื่อนยศ
สูงข้ึน ณ หองประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
รพ.รร.๖  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที่ ๑๐ 
ของป ๒๕๖๒ (๑๐/๖๒) คือ ๔-๑๐ มี.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหนี้ มีดังนี้   

• ๕ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ จนถึงวันพฤหัสบดีท่ี ๗ 
มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ เปดจองวันรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในของภาควิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
ผาน www.oqepcm.com  

• ๕ มี.ค. ๖๒ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูในรายวิชาศัลยศาสตร ๑, ๒, ปฏิบัติการ
ศัลยศาสตร, ประสบการณคลินิกทางศัลยศาสตร ณ หอง
ประชุมวิศิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ชั้น ๗  อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ (ภศศ.กศ.วพม.) 

• ๕ มี.ค. ๖๒ การประชุมคณะทํางานจัดสอบ 
MEQ ชั้นปท่ี ๖  

• ๖ มี.ค. ๖๒ การประชุม นขต.กศ.วพม. ครั้งท่ี ๓/
๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร 

• ๗ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ การประชุมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น หั ว ข อ  How to Use Online-SAR 
Template ณ หองปฏิบัติการศูนยสารสนเทศ วพม.  

http://www.md-voice.com/procedure
http://www.oqepcm.com/


6 VOL. 3 NO. 9 (WEEK 9: FEB 25-MAR 3, 2019) 
 

 

 

• ๗ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ ประชุมคณะทํางาน
จัดทํากรอบโครงรางหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๖๓ ครั้ ง ท่ี  ๒/๖๒ ณ 
หองณีณา-นิรันดร 

• ๗ มี.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู รายวิชา  โรคติดเชื้อและ
ภูมิคุมกันวิทยา ๑ และ ๒ ณ หองณีณา-นิรันดร  (ภจช. 
กศ.วพม.) 

• ๘  มี . ค .  ๖ ๒  ๐ ๙ ๐ ๐  ง า น ส ถ า ป น า ค ณ ะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบปท่ี 
๕๓ ณ หองประชุม ๓๔๑ ตึกคณะวิทยาศาสตร ๔๕ ป  

• ๙ มี.ค. ๖๒ การคุมสอบวิชาเฉพาะของ กสพท 
ป ร ะ จํ า ป ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๒  ณ  ส น า ม ส อ บ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• ๑๐ มี.ค. ๖๒ การสอบ MEQ ครั้งท่ี ๒ ของ ศร.ว. 
ณ วพม.  
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๖ มี.ค. ๖๒ 


