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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนำ   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับท่ี 
๕๑  ของป  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และส ัปดาห ท่ี  ๑๒  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หัวขอขาวสำคัญมีดังนี้  

ผอ.ศพม. เปนประธานในพิธีปดการแขงขันกีฬา

ภายในเชื่อมความสัมพันธ นขต.ศพม. ณ โรงพล

ศึกษา วพม. เม่ือ ๑๘ ธ.ค. ๖๒  

 พิธีปดการแขงขันเริ่มตนดวยขบวนพาเหรดของ
กองทัพนักกีฬาและกองเชียรของสีตาง ๆ ออกเดินจาก
บริเวณสนามดานหนาพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ ๖ 

โดยมีวงโยธวาทิตของกองดุริยางคทหารบก นำขบวนมุง
หนาสูโรงพลศึกษา วพม. หลังจากนั้นจึงแยกยายกันเขา
ประจำจุดสแตนดเชียรของสีตาง ๆ หลังจากนั้นเปนการ
แขงขันวอลเลยบอล คูชิงบูบี้ และการแขงขันกีฬาฮาเฮ 
ค่ันในชวงพักครึ่งเวลา 

 ตอมาเมื ่อเวลา ๑๓๓๐ ของวันท่ี ๑๘ ธ.ค. ๖๒ 
พลโท ชาญชัย ติกขะปญโญ ผอ.ศพม. เดินทางมาชม
การแขงขันวอลเลยบอล (ทีมผสม) คูชิงชนะเลิศ ระหวาง 
ทีม วพม. และทีม รพ.รร.๖ และการประกวดกองเชียร
ของสีตาง ๆ ซ่ึงทุกทีมไดใชศักยภาพและความสามัคคีใน
การนำเสนอรูปแบบการเชียรที ่พรอมเพรียงกัน โดยมี
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การออกแบบทาทางและคัดเลือกเพลงที่ใชประกอบการ
นำเสนอไดอยางสวยงามเปนท่ีประทับใจทุกทีม 

 ผลการแขงข ันวอลเลย บอล (ท ีมผสม) ค ู ชิง
ชนะเลิศ ปรากฏวา ทีม วพม. เปนฝายชนะทีม รพ.รร.๖ 
ไป ๒ เซ็ตรวด ควาถวยรางวัลชนะเลิศมาครอง โดย
นับเปนคูชิงท่ีมีความสามารถท้ังสองทีม 

 พิธีปดการแขงขันกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ 
นขต.ศพม. ณ โรงพลศึกษา วพม. เริ่มเมื่อเวลา ๑๕๐๐ 
โดยมี ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ ผอ.วพบ. ผอ.สวพท. ผอ.สพธ. 
เสธ.ศพม. และคณะผู บริหารของ นขต.ศพม. รวมท้ัง
ผูแทนกำลังพล ลูกจาง และเจาหนาที่เขารวมพิธีอยาง
คับค่ัง  

 ในโอกาสนี ้ ผอ.ศพม. ไดมอบถวยรางว ัลและ
รางวัลตาง ๆ ดังนี้  
 - ถวยรางวัลชนะเลิศฟุตบอล (ชาย) ๘ คน 
ใหแก ทีม สวพท. และถวยรางวัลบูบี้ใหแก ทีม สพธ. 
 - ถวยรางวัลชนะเลิศวอลเลยบอล (ทีมผสม) 
ใหแก ทีม วพม. และถวยรางวัลบูบี้ใหแก ทีม สพธ. 

 - ถวยรางวัลชนะเลิศแบดมินตันใหแก ทีม 
สวพท. และถวยรางวัลบูบี้ใหแก ทีม วพบ. 
 - ถวยรางวัลชนะเลิศกีฬาฮาเฮ (ปดตา ตีปป) 
ใหแก ทีม รพ.รร.๖ และ ทีม วพม. 
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 - ถวยรางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดใหแก ทีม 
สวพท. 
 - ถวยรางวัลชนะเลิศกองเชียรใหแก ทีม วพม. 

 ชวงสุดทายของพิธีปดทางคณะกรรมการจัดงานฯ 
ไดขอใหผูเขารวมงานจับมือเพื่อรองเพลงสามัคคีชุมนุม
รวมกันทำใหทุกคนกลับไปดวยความประทับใจ  
 ทางคณะผูบริหาร วพม. ขอขอบคุณกำลังพลและ
เจาหนาท่ี รวมท้ังนักกีฬา กองเชียร และผูท่ีสนับสนุนอยู
เบื้องหลังทุกคน ที่ไดรวมมือกันแสดงใหผูบังคับบัญชา
และหนวยขางเคียง สัมผัสถึงความรัก ความสามัคคี 
ความอดทน ความมีน้ำใจเปนนักกีฬา และที่สำคัญที่สุด 

คือ แสดงใหเห็นวาพวกเรามีความสุขและสนุกกับผลงาน
สรางสรรคของทีมกองเชียรที่ไดผสมผสานการออกแบบ
ทาทางและคัดเลือกบทเพลงท่ีมีความหมายกินใจ ซ่ึง
แสดงออกถึงความรักของทุกคนที่มีตอสถาบันของเรา 
จนทำใหทุกคนที่อยูในโรงพลศึกษาในวันนั้นตั้งใจชมการ
แสดงอยางจริงจังเสมือนหนึ่งถูกสะกดจิตกันทุกคน  

ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานการประชุม นขต. 
กศ.วพม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร 
ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๑๗ 
ธ.ค. ๖๒  

 เม่ือวันท่ี ๑๗ ธ.ค. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา 
ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต. 
กศ.วพม. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี ้
 - วพม. รวมมือกับ ศ.ร.ว. จัดการสอบขั้นตอนท่ี 
๑-๓ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

• เปนสนามสอบ MEQ ของ ศ.ร.ว. ในวันท่ี 
๑๒ ม.ค. ๖๓ และ ๒ มี.ค. ๖๓  

• เปนสนามสอบ OSCE ของ ศ.ร.ว. ในวันท่ี 
๒ ก.พ. ๖๓ ณ สนามสอบ รพ.รร.๖ 

• เปนสนามสอบข้ันตอนท่ี ๑ และ ๒ ครั้งท่ี
๑/๒๕๖๓ ในวันท่ี ๕ และ ๒๖ เม.ย. ๖๓ จำนวน ๒๐๐ 
ท่ีนั่ง สอบดวยระบบคอมพิวเตอร  
 - ผลการสอบขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เม่ือ ๒๓ และ ๒๔ พ.ย. ๖๒ มีผูเขาสอบของ วพม. เขาสอบ
ขั ้นตอนที ่ ๑ จำนวน ๓๙ นาย ผาน ๑๒ นาย สำหรับ
ข้ันตอนท่ี ๒ มีผูเขาสอบ จำนวน ๖ นาย ผาน ๓ นาย  
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 - กศ.วพม. จะขอเชิญผูแทนภาควิชาทางคลินิกที่สง 
นพท./นศพ.วพม. ไปฝกปฏิบัติในโรงพยาบาลสมทบในป
การศึกษา ๒๕๖๓ หารือในหัวขอ รูปแบบการกำกับติดตาม 
รวมท้ังการวัดและประเมินผล ในวันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๖๒ 
 - ขอให นขต.กศ.วพม. รวมทั้งคณะทำงานทุกชุด 
เตรียมเสนอความตองการงบลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
การจัดการเรียนการสอนดานการแพทยของโครงการผลิต
แพทยเพิ่มฯ พ.ศ. ๒๕๖๑-๖๔ เพื่อนำเขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมขอมูลประกอบการตั้งคำ
ของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๖๗ ซึ่งตอง
สงผานคณะวิทยาศาสตร มก. ภายในพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 - คณะทำงานดานการคลัง วพม. ไดประชุมหารือกับ
คณะผูแทนจากธนาคารกรุงไทย เม่ือ ๒๑ พ.ย. ๖๒ โดยทาง 
ธ.กรุงไทย จะไปเตรียมหลักฐานและเอกสารสัญญาตาง ๆ 
เพ่ือใหทันใชในปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 - รองฯ วิชาการ รายงานความคืบหนาของการจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื ่อง การวิจัยของนักศึกษา
แพทย (IMRC 2020)  
 - รอง ผอ.กศ.วพม. สรุปผลการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๒๐ และผลงานท่ีไดรับรางวัล
จากการนำเสนอในรูปแบบปากเปลาและโปสเตอร  
 -  ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ร  ว ม ร ะ ห ว  า ง  ว พ ม .  กั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ใน
หัวขอ Humanized Medicine ในวันท่ี ๑๕ ม.ค. ๖๓ 
 - แผนการจัดอบรม “แพทยศาสตรศึกษาสำหรับ
อาจารยใหม” วันที่ ๒๗-๓๑ ม.ค. ๖๓ ณ โรงแรมไมดา รี
สอรท จว.กาญจนบุรี  

รอง ผอ.วพม.  ฝ  ายบร ิหาร  เปนประธานการ
ประชุม นขต.กอ.วพม. และหนวยที่เกี่ยวของ ณ 
หองประชุมกองอำนวยการ ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ 
เม่ือ ๑๖ ธ.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๓๐๐ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธาน
การประชุม นขต.กอ.วพม. และหนวยท่ีเก่ียวของ ณ หอง

ประชุมกองอำนวยการ ชั ้น ๓ ตึกอำนวยการ โดยมี 
สาระสำคัญของการประชุม ดังนี ้

- ผธก.กพ.กอ.วพม. รายงานผลการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเขาเปนลูกจางชั่วคราว การฝกทาบุคคลมือ
เปลา กำหนดการตรวจสุขภาพกำลังพลประจำป (วันที่ ๖-
๗ ม.ค. ๖๓) การตรวจประวัติบุคคลในระบบ PDX  

- หน.ผตก.กอ.วพม. รายงานผลการประชุมเพ่ือ
เตร ียมความพร อมสำหร ับ กฝร.รอ./ เหล าท ัพ ๖๓ 
โดยเฉพาะการฝกวิชาพ้ืนฐานทหารราบ (๒๗-๒๙ ม.ค. ๖๓) 
และวิชาทหารแพทย (๖ สถานี) (๓๐-๓๑ ม.ค. และ ๓ ก.พ. 
๖๓) การจัดงานวันเด็กของ ทบ. และการหารือสำนักงาน
พระธรรมนูญทหารบก เรื ่อง ระเบียบ ทบ. วาดวย วพม. 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

- รอง หน.กปค.วพม. รายงานเรื่อง การเขารวมกีฬา
เข็มสัมพันธของ นพท./นศพ.วพม.ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

- หก.กสน.วพม. รายงานความคืบหนาของการ
กอสรางอาคารศูนยสถานการณจำลองทางการแพทยทหาร 
การปรับปรุงหองประชุม ๒๕ ป การปรับปรุงหอพักอาคาร
ศูนยประวัติฯ การเดินสายไฟเมนและติดตั้งอุปกรณเพ่ือ
รองรับโครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหองพักของ นพท./
นศพ.วพม. รวมท้ังการจัดงาน Big Cleaning Day  

- หน.ผสก.กอ.วพม. แจงกำหนดการพิธีปดกีฬา
ภายในเชื่อมความสัมพันธ นขต.ศพม. ในวันท่ี ๑๘ ธ.ค. ๖๒  

- หน.ฝสภ.กสน.วพม. แจงวา ยย. เห็นชอบแผน
จัดหาลวดสลิงลิฟทท่ีเสื่อมสภาพแลวรอดำเนินกรรมวิธีฯ  

- ที่ประชุมฯ ฝากใหคณะทำงานพัฒนากายภาพ
และสิ่งแวดลอม เชิญผูแทนจากหนวยท่ีเก่ียวของเพ่ือหารือ
และรวมกันพัฒนาแผนปรับปรุงโครงสรางของอาคารเจาฟา
เพชรรัตนแบบบูรณาการ รวมทั ้งการเปลี ่ยนเปนหลอด
ประหยัดไฟและเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูงใน
การใชพลงังาน (EER)  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ วพม. ณ หองประชุมกอง
อำนวยการ ช้ัน ๓ ตึกอำนวยการ เม่ือ ๑๗ ธ.ค. ๖๒  
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 เมื่อเวลา ๑๓๓๐ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ พันเอก ธำรง
โรจน เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ วพม. และหนวยท่ี
เก ี ่ยวข อง ณ หองประช ุมกองอำนวยการ ช ั ้น ๓ ตึก
อำนวยการ โดยมี สาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ 

- ติดตามความคืบหนาการจัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรื ่อง การวิจัยของนักศึกษาแพทย (IMRC 
2020)  

- รายงานความก าวหน าจากคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหนงวิชาการ และการจัดกิจกรรมแนะนำ
ระเบียบ วพม. วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนง ศ. รศ. ผศ. ของ วพม.  

- การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครู
แพทยดีเดน และแนวทางดำเนินการในป ๒๕๖๓  

คณะนักกีฬาและกองเชียรของ นพท./นศพ.วพม. 

เด ิ นทางไปร  วมก ีฬา เข ็ มส ั มพ ันธ   คร ั ้ งท ี ่  ๓๑ 

(NALANNA Syringe Games 2019) ณ มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม เม่ือวันท่ี ๑๙-๒๒ ธ.ค. ๖๒  

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปน

เจ าภาพจัดการแขงข ันกีฬาเข ็มส ัมพันธ  คร ั ้งท ี ่  ๓๑ 

(NALANNA Syringe Games 2019) ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

โดยมี ศาสตราจารย ดร.นพ.พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล รอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธานเปดการ

แขงงขัน ศาสตราจารย นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน คณบดี

คณะแพทยศาสตร กลาวตอนรับ พรอมดวยคณะผูบริหาร 

คณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร จาก 

๒๓ สถาบัน เขารวมพิธีเปดการแขงขัน ณ อาคารพลศึกษา 

๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อสราง

มิตรภาพความสัมพันธอันดี สรางความรักความสามัคคี

ระหวางนักศึกษาแพทยในหลากหลายสถาบัน จัดข้ึน

ระหว างว ันที ่  ๑๙-๒๒ ธ.ค. ๖๒ ณ สนามกีฬากลาง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีพิธีจุดคบเพลิงเปดงานเข็ม

สัมพันธอยางเปนทางการ หลังจากนั้นมีการแสดงชุดพิเศษ 

ท่ีใชชื่อการแสดงวา “ปฐมฤกษสถาปนา นคราเวียงพิงค” 

ซึ่งไดสรางความประทับใจใหแกนักกีฬาและกองเชียรทุก

คนท่ีเขารวมพิธีเปดครั ้งนี้ ในปนี้คณะกรรมการจัดการ

แขงขันไดจัดใหมีการแขงขันทั้งหมด ๑๐ ประเภทกีฬา ซ่ึง

นักกีฬาจาก วพม. ลงแขงทุกรายการแขงขันไดจัดใหมีการ

แขงขันทั้งหมด ๑๐ ประเภทกีฬา ซึ่งนักกีฬาจาก วพม. ลง

แขงทุกรายการ 
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 นอกจากการแขงขันกีฬาแลวทางคณะกรรมการฯ 
ยังจัดใหมีการประกวดดาว-เดือน กีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งท่ี 
๓๑ โดยมีผูแทนจากทั้ง ๒๒ สถาบัน เขาประกวด และ
การประกวดวงดนตรี กีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งที่ ๓๑ ซ่ึงวง
ดนตรี “ขนมเขง” ของ นพท./นศพ.วพม. ไดรับการ
คัดเลือกใหเปน ๑ ใน ๓ ทีม ท่ีเขาแขงขันในรอบสุดทาย  

 ผูแทน นพท./นศพ.วพม. ที่เขาประกวดดาว-เดือน 
กีฬาเข็มสัมพันธ ครั ้งที่ ๓๑ ในปนี้ ไดแก นศพ. ญาดา 
เจริญงามเสมอ และ นศพ.อริญชย จัยสิน ชั้นปท่ี ๒   
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 ผลการประกวดดาว-เดือน เข็มสัมพันธ ครั้งที่ ๓๑ มี
ดังนี้  
 ๑) รางวัลเดือน เข็มสัมพันธ ครั้งท่ี ๓๑  
  - ชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ไดแก B01 นศพ. หัสรักษ 
บรรจงเมือง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  - รองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ ไดแก B033 นศพ.ณัฐ
ภูมิ เตชะสมบูรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  - รองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ ไดแก B10 นศพ. 
อริญชย จัยสิน วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

 ๒) รางวัลดาว เข็มสัมพันธ ครั้งท่ี ๓๑ 
  - ชนะเลิศอันดับท่ี ๑ ไดแก นศพ. ชญานิษฐา 
วิชพัฒน มหาวิทยาลยัขอนแกน 
  - รองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ ไดแก G03 นศพ.
เขมฤทัย ไชยวิภาสสาทร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
  - รองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ ไดแก G17 นศพ.  
เกวลิน เพคยางกูล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๓) ผูชนะการประกวด Popular vote  
  - B14 นศพ. ต ิณณภพ เอ ื ้อประเสร ิฐ มหา 
วิทยาลัยรังสิต 
  - G14 นศพ. ธิชาพร จิตใจฉ่ำ มหาวิทยาลัย
รังสิต 
 ๔) ผูชนะการประกวดการแสดงความสามารถพิเศษ 
  - B01 นศพ. หัสรักษ บรรจงเมือง มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
  - G01 นศพ. ชญานิษฐา วิชพัฒน มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน 
 สรุปเหรียญรางวัลของการแขงขันกีฬาเข็มสัมพันธ 
ครั้งท่ี ๓๑ ณ ลานนา วันท่ี ๑๙-๒๒ ธ.ค. ๖๒ แสดงในภาพ
ดานลาง 
 ผลการประกวดวงดนตรีเข็มสัมพันธครั้งท่ี ๓๑ มีดังนี้  
  - รางว ัลชนะเล ิศ ได แก  วง Hot-headed 
monkey จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ ไดแก วงขนม
เขง วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
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  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ ไดแก วง
ลายเสนปริศนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 กีฬาเข็มสัมพันธ ครั ้งที ่ ๓๑ นี ้ ทำใหทุกฝายท่ี
เกี ่ยวของมีโอกาสไดตระหนักถึงศักยภาพของ นพท./
นศพ.วพม. ทั้งในดานกีฬา ดนตรี รวมทั้งการแสดงออก
ถึงความรัก ความสามัคคี และความมีน้ำใจเปนนักกีฬา
ความสามารถของพวกเราทุกคน และขอขอบคุณท่ีได
ทุมเททั้งกำลังกายและกำลังใจทำใหผลการแขงขันกีฬา
ครั้งนี้ของ วพม. ประสบความสำเร็จเปนอยางด ี

แผนกธุรการกำลังพล กอ.วพม. จัดการฝกทบทวน
บุคคลทามือเปลาตามแนวทางพระราชทานใหกับ
กำลังพล วพม. ณ หองนิรันดรวิชย ชั้น ๒ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๐ ธ.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ แผนก

ธุรการกำลังพล กอ.วพม. จัดการฝกทบทวนบุคคลทามือ

เปล าตามแนวทางพระราชทานให ก ับกำล ังพล ท้ัง

ลูกจางประจำ พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวของ 

วพม. ณ หองนิรันดรวิชย ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช

วิทยา ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายของ กพ.ทบ. ที่ตองการให

กำลังพลทุกระดับสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

กิจกรรมสำคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๕๒ 

ของป ๒๕๖๒ (๕๒/๖๒) คือ ๒๓-๒๙ ธ.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสำคัญในสัปดาหท่ี ๑๓ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๓ และสปัดาหท่ี ๕๒ ของป พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้   

• ๒๓ ธ.ค. ๖๒ การสำรวจภูมิประเทศในพื้นที่ จว.
ปราจีนบุรี และ จว.สระแกว  เพื่อรวบรวมขอมูลมาพัฒนา
แนวทางการเตรียมความพรอมสำหรับ กฝร.รอ./ เหลาทัพ 
ประจำป ๒๕๖๓ ในสวนของเหลาแพทย  

• ๒๓ ธ.ค. ๖๒ ๑๒๐๐ การประชุมหารือการฝก
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมทบของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปท่ี 
๖  ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา 

• ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร วพม. ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๒๕ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๑๐ พิธีเปดกิจกรรม Big Cleaning 
Day วพม. ณ บริเวณลานดานหนาอาคารเจาฟาเพชรรัตน  

• ๒๕ ธ.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ การประชุม นขต.วพม. ณ หอง
ระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๒๕ ธ.ค. ๖๒ ๑๔๑๕ การมอบเงินบริจาคใหมูลนิธิ
เพ่ือ วพม. ในพระราชูปถัมภฯ  ของผูแทนบรษัิทประกันภัย
ไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน) 

• ๒๕ ธ.ค. ๖๒ ๑๗๐๐ งานปใหม วพม. ณ บริเวณ
ลานดานหนาอาคารเจาฟาเพชรรัตน  
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• ๒๖ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การประชุมคณะทำงานของ 
สปค.วพม. ณ หองประชุม สปค. ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา 

• ๒๖ ธ.ค. ๖๒ ๑๒๐๐ การประชุมคณะทำงานจัด
สอบ Comprehensive examination: OSCE ชั้นปที่ ๖ 
ณ หองประชุมกองสูติกรรม ชั้น ๘ ตึกพัชรกิติยาภา รพ.
พระมงกุฎเกลา   

• ๒๖ ธ.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ การประชุมสภาวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
 
 

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

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                        (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร   

   ๒๘ ธ.ค. ๖๒   
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