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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 5 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
44 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   

จก.พบ. เป็นประธานการประชุม นขต.พบ. ประจําสัปดาห์ 
ณ ห้องประชุม พบ. ชั้น 2 กรมแพทย์ทหารบก เมื่อ 30 
ต.ค. 63  

เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 30 ตุลาคม 2563 พลโท 
ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทยท์หารบก เป็นประธาน
การประชุม นขต.พบ. ประจําสัปดาห์ ณ ห้องประชุม พบ. 
ช้ัน 2 กรมแพทย์ทหารบก ในโอกาสนี้ ผอ.วพม./ รพ.รร.6 
และรอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมประชุมคร้ังนี้ด้วย  

สําหรับเร ื่องสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ วพม. มี 2 เร ื่อง  
- ที่ประชุมฯ ได้รับทราบแนวคิดในการพัฒนาขีด

ความสามารถของ วพม. ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดหา สป. 
(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 400/60 
เร ื่ อง การจัดซ้ือจัดจ้ าง และการบร ิหารพัสดุของ
กระทรวงกลาโหม โดยทาง กกบ.พบ. จะดําเนินการวาง
ระบบและเส้นทางหนังสือที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ กกบ.ศพม. 
และ วพม. ให้มีความชัดเจน โดย ผอ.ศพม. ได้มอบให้ เสธ.
ศพม. จัดการประชุมในเร ื่องนี้ต่อไป  

- ที่ประชุมฯ รับทราบ กําหนดพิธีพระราชทาน
กระบ่ีและวุฒิ บัตรแก่ผู้ สํ าเร็จการศึกษาฯ ประจําปี
การศึกษา 2562 เป็นวันอังคารที่ 17 พ.ย. 63  
ผอ . วพม .  เ ป็นประธานการประชุม  นขต .วพม . 
ประจําเดือน ต.ค. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 28 ต.ค. 63   

 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 63 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม 
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน 
ต.ค. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา โดยสาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  

- ผอ.วพม. ขอความร่วมมือให้ หน.นขต. แจ้งให้
กําลังพลรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางการใช้สือ่สังคม
ออนไลน์ของกองทัพบก  

- ขอให้ นขต.วพม. เตรยีมข้อมลูแผนงานโครงการ
สําหรับปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสนอความต้องการ
งบประมาณภายในกรอบเวลาที่ ฝงป.กําหนด (29 ต.ค. – 5 
พ.ย. 63)  

- กําหนดการ กฝร.รอ./ เหล่าทพั 64 ซ่ึง นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 จะเป็นผูเ้ข้ารับการฝึก มีดังนี ้ 

o 25-29 ม.ค. 64 การฝกึเตรยีมความพร้อมในที่ต้ัง  
o 1-9 ก.พ. 64 การฝกึแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน 

(CTX)  
o 10-17 ก.พ. 64 การฝึกภาคสนาม (FTX)  

- รายงานผลการตรวจเย่ียมฯ ของ คกก. ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สปท. ประจําปี 
2563  

- รายงานผลการจัดงานมหกรรมคุณภาพ
การศึกษา วพม. ประจําปี 2563 และเครอืข่ายฯ คร้ังที ่3 

- กสพท ขอความร่วมมอืผนวกพิธีมอบรางวลัครู
แพทย์แห่งชาติ ประจําปี 2563 เข้าเป็นสว่นหนึ่งของการ
ประชุมวชิาการนานาชาติ IMRC 2020 ที ่วพม.  

- ความคืบหน้าร่างหลกัสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 
2564 ของ วพม. ได้ส่งไปขอความเห็นชอบจาก ม.มหิดล 
ผ่านคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล เมื่อ 12 ต.ค. 63  

- ภอย.กศ.วพม. จัดการอบรมระยะสั้นทาง
อายุรศาสตร์ วันที ่2-6 พ.ย. 63 
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- ภศธ.กศ.วพม. รายงานให้ทราบว่าผลงานวจิัยของ 
นพท./นศพ.วพม. ได้ไปนําเสนอในการประชุมวชิาการ
ประจําปีของราชวทิยาลัยออร์โธปิดิกส์ฯ  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวชิาใหม่ในหลักสูตรฯ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน เมื่อ 26 ต.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 26 ต.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของ
รายวชิาใหม่ในหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ณ ห้องสด
ศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยคณะกรรมการรายวชิา
ที่ เกี่ ยวข้ องได้นํ า เสนอหัวข้ อเนื้ อหา แผนการจั ด
ประสบการณ์เรยีนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกบัลักษณะเฉพาะของ
หลักสูตรใหม่ และเช่ือมโยงกับปัญหาสุขภาพที่สําคัญที่ต้อง
รู้ ได้แก่  

- ปรับสมดุลของเนื้อหากลุ่มวทิยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน วทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และวทิยาศาสตร์
ระบบสุขภาพ 

- บู รณาการทั้ ง ในแนวราบและแนว ด่ิ งของ
วทิยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วทิยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก รวมทั้งวทิยาศาสตร์ระบบสุขภาพ  

- เน้นให้ผู้ เรยีนเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรยีนรู้ 
( active learning strategies) แ ล ะ เ ร ี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์ผ่านการสะท้อนคิด   
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- จัดให้ผู้ เรยีนได้สัมผัสประสบการณ์ทางคลินิก
ต้ังแต่ช่วงต้นของหลักสูตร (Early clinical exposure)  

- เพิ่มการเรยีนการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง
เสมือนจรงิ (simulation-based learning)   
 กําหนดการนําเสนอแบ่งเป็น 2 วัน ได้แก่ วันที่ 26 
ต.ค. (จํานวน 14 รายวชิา) และ 28 ต.ค. 63 (จํานวน 8 
รายวชิา)  
 ที่ประชุมฯ ได้ฝากให้ คกก.รายวชิาที่เกี่ยวข้องนํา
ข้อเสนอแนะที่มีการอภิปรายไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติม 
เพื่อให้เนื้อหาและวธีิการจัดการเรยีนการสอนสอดคล้องกับ
แนวคิดหลักของหลักสูตรใหม ่
ผอ.กศ.วพม. เดินทางไปตรวจเยี่ยม รพ.ค่ายวชิราวุธ จว.
นครศรธีรรมราช ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ
เยี่ยมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่าย
ที่ 10 (รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม) เมื่อ 27 ต.ค. 63 
 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ
เย่ียมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่าย

ที่ 10 (รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม) ของแพทยสภา เดินทาง
ไปตรวจเย่ียมโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จว.นครศรธีรรมราช 
ซ่ึงนับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเครอืข่ายที่ 10 ที่รับการ
ตรวจเย่ียมและประเมินในปีงบประมาณ 2563 โดยมี พลตร ี
เกษม ภิญโญชนม์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ 
ให้การต้อนรับ  
 รพ.ค่ายวชิราวุธ มีศักยภาพรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ได้ 7 นาย ในปี 2563 ได้รับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน จํานวน 
5 นาย ชาย 4 นาย หญิง 1 นาย  
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 ผลการประเมิน : โรงพยาบาลผ่านการประเมินการ
เป็นสถานฝึกปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะของคณะ
กรรมการฯ มีศักยภาพในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ข้ัน
ต่ํา 8 นาย ในปี พ.ศ. 2564 
เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมเตรยีมความพร้อม
สําหรับการฝึกเหล่าทหารแพทยใ์นการฝึก กฝร.รอ./ เหลา่
ทัพ 64 ณ ห้องประชุม ศพม. ชั้น 2 เมื่อ 28 ต.ค. 63 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 28 ต.ค. 63 พลตร ีผศ.
อารมย์ ขุนภาษี เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมเตรยีมความ
พร้อมสําหรับการฝึกเหล่าทหารแพทย์ในการฝึก กฝร.รอ./ 
เหล่าทัพ 64 ณ ห้องประชุม ศพม. ช้ัน 2 โดยที่ประชุมฯ 
รับทราบข่าวสารช้ันต้นจากผู้แทน กยข.พบ. ดังนี้ 

- พระบรมราโชบายการฝึก  
- วัตถุประสงค์การฝึก 
- ขอบเขตการฝึก  
- การจัดการฝึก (โครงสร้างฯ) 
- กรอบเวลาการปฏิบัติ 

 ศพม. ได้ รับการแบ่งมอบให้ รับผิดชอบการฝึก
เตรยีมการในที่ต้ัง ซ่ึงประกอบด้วย การฝึกพื้นฐานทหารราบ 
และการฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐานของเหล่าทหารแพทย์ 
(CTX) ในที่ต้ัง 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสารสนเทศ วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 27 ต.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 27 ต.ค. 63 พันเอก ผศ.ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการสารสนเทศ วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา สาระสําคัญจากการประชุม มี
ดังนี้  

- ขอให้ ศสท. กําหนดความต้องการสําหรับรายละเอียด
ประกอบการจ้าง TOR เพื่อทําโครงการจ้าง Outsource เพื่อ
พัฒนาต่อยอดระบบ Moodle ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และการ
ปรนนิบัติบํารุงระบบให้มีความพร้อมใช้ตลอดเวลา 

- ติดตามการพัฒนาระบบ e-Payment ร่วมกับ
ธนาคารกรุงไทย (KTB) สําหรับค่าบํารุงการศึกษา ซ่ึงอยู่
ระหว่างการสร้าง QR code เป้าหมาย คือ พัฒนาให้สามารถ
ใช้ในการชําระค่าบํารุงการศกึษาในปีการศึกษา 64 (พ.ค. 64) 

- แนวทางการส่งเสรมิทีมพัฒนาโปรแกรมของ วพม. 
ในส่วนของค่าตอบแทนจะใช้เป็นค่าจ้างปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ขอให้ สศท. เตรยีมข้อมูลเพื่อจัดทําประมาณการด้าน
งบประมาณ โดยคิดจากอัตราที่สามารถจ้างได้ตามระเบียบ 
(เช่น ใช้คุณวุฒิ) และต้องมีผลงานที่สามารถประเมินได้  

- ติดตามความคืบหน้าของระบบฐานข้อมูลต่าง  ๆ
ได้แก่ ระบบ SharePoint ระบบบรหิารการศึกษา ระบบ
บรหิารทรัพยากรบุคคล ระบบส่งกําลังบํารุง 

- ที่ประชุมฯ หารอื เร ื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลของ
ระบบงานคลังให้สามารถใช้ในการเสนอโครงการและเบิกจ่ายได้ 
(itemized) และระบบ smart ID เพื่อสามารถใช้ในระบบต่าง 
ๆ เช่น ลงทะเบียนและเก็บเครดิต ระบบรักษาความปลอดภัย 
(access control) ระบบการยืนยันตัวตน เช่น การให้สิทธ์ิ
สวัสดิการร้านค้า เป็นต้น 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมผู้แทน
เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท เพื่อสรุปผลการจัด
งานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครอืข่ายฯ คร้ังที่ 3 ณ 
ห้องประชุม สปค.วพม. และการประชุมออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อ 27 ต.ค. 63 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 27 ต.ค. 63 พันเอก ธํารง
โรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประชุมผู้แทนเครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท เพื่อสรุปผล
การจัดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครอืข่ายฯ คร้ังที่ 3  
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ณ ห้องประชุม สปค.วพม. และการประชุมออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จาก 4 สถาบัน สาระสําคัญ มีดังนี้  
 - สรุปผู้เข้าประชุม onsite มีจํานวน 80 คน ผู้เข้าร่วม
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting ใน
ภาคเช้า และภาคบ่าย มีจํานวน 158 คน ในช่วงบ่ายมีผู้ร่วม
ประชุมออนไลน์ ที่ห้องบรรยาย 2 จํานวน 60 คน  
 - ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมและการ
บรรยายในทุก session มีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 
4.5/5 ผลการประเมินอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ได้คะแนน
ความพึงพอใจที่ 4.44/5 และ 4.47/5 ตามลําดับ 
 - มีข้อเสนอแนะให้แยกบัญชีการเข้าประชุมออนไลน์ใน
แต่ละ session ออกจากกันเพื่อให้บันทึกการลงทะเบียน
ชัดเจนข้ึน รวมทั้งการลงทะเบียนหน้าห้องประชุมแต่ละห้อง 
 - กําหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาฯ ประจําปี 
2564 เป็นวันที่ 5-6 ส.ค. 64 โดยมีข้อเสนอให้จัดงานวันแรก
ในลักษณะการบรรยายวชิาการและวันที่สอง จัดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สอดคล้องกับเร ื่องที่ฟังบรรยายใน
วันแรก (คร ึ่งวัน)  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เดินทางไปตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จว.ประจวบคีรขีันต์ ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบัน
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 10 (รพ.สังกัด
กระทรวงกลาโหม) เมื่อ 29 ต.ค. 63 

 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ
เย่ียมและประเมินสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่าย
ที่ 10 (รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม) ของแพทยสภา เดินทาง
ไปตรวจเย่ียมโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จว.ประจวบคีรขัีนต์ 
ซ่ึงนับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่สองในเครอืข่ายที่ 10 ที่รับ
การตรวจเย่ียมและประเมินในปีงบประมาณ 2563 โดยมี 
พันเอก ชูชาติ พลบุร ีผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 
ให้การต้อนรับ  

 รพ.ค่ายธนะรัชต์ มีศักยภาพรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
ได้ 6 นาย ในปี 2563 ได้รับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน จํานวน 
6 นาย ชาย 5 นาย หญิง 1 นาย  
 ผลการประเมิน : โรงพยาบาลผ่านการประเมินการ
เป็นสถานฝึกปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะของคณะ
กรรมการฯ มีศักยภาพในการรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ข้ัน
ต่ํา 6 นาย ในปี พ.ศ. 2564 
ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายสร้างเสรมิ
สุขภาพ เป็นวทิยากรในการจัดอบรมในหัวข้อ การป้องกนั 
เฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ 
ผลัด 2/63 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 28 ต.ค. 63 
 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 63 พันเอก ผศ.ราม รังสินธุ์ 
หน.ภทช.กศ.วพม./ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และ พันเอก 
ธิติชัย เกาะสมบัติ หน.ภวค.กศ.วพม./ ผช.ผอ.วพม. ฝ่าย
สร้างเสรมิสุขภาพ เป็นวทิยากรในการจัดอบรมในหัวข้อ 
การป้องกัน เฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึก
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ทหารใหม่ ผลัด 2/63 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4  
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ในโอกาสนี้ได้มอบรางวัล
ให้แก่หน่วยที่ได้รับรางวัลยอดเย่ียมชนะเลิศต้นแบบการ
นิเทศโรคลมร้อนในหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/63 ซ่ึงการ
อบรมนี้จัดข้ึนโดย กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า 

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่45 ของปี 
พ.ศ. 2563 (44/63) คอื 2-8 พ.ย. 63  

• 2 พ.ย. 63 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดือน พ.ย. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 2 พ.ย. 63 1330 การประชุมร่วมกับกองตํารวจวังฯ 
และการสํารวจสถานที่ประกอบพิ ธีพระราชทานกระบ่ีฯ 
ประจําปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

• 3-6 พ.ย. 63 การจัดสอบ Manual skills และ 
Clinical skills ให้แก่ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่  6 โดย
คณะอนุกรรมการประเมินผลการศึกษา วพม. ดังนี้  

- 3 พ.ย. 63 การสอบ Manual skills (anterior 
Nasal packing และ endotracheal intubation ณ ศูนย์
สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ ช้ัน 6 อาคารท่านผู้หญิง
ประภาศร ีกําลังเอก รพ.รร.6 (เช้า-บ่าย)  

- 4 พ.ย. 63 1200 การสอบ OSCE - Clinical 
skills (3 วงสอบ) ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก กุมารฯ และ
ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก สูตินรฯี ช้ัน 1 อาคารพัชรกิติยาภา 
รพ.รร.6  

- 5-6 พ.ย. 63 การสอบซ่อมและสอนเสรมิ  

• 3 พ.ย. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
IMRC ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา  

• 4 พ.ย. 63 1330 การประชุมพิจารณาข้อสอบสําหรับ
ทดสอบความพร้อมของผู้สมัครเข้าสอบข้ันตอนที่ 1 ของ ศ.ร.ว. 
ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 4 พ.ย. 63 1300 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพิธี
พระราชทานกระบ่ีฯ ประจําปีการศึกษา 2562 

• 5 พ.ย. 63 0900 การประชุม นขต.พบ. ประจําสัปดาห์ 
ณ ห้องประชุม พบ. ช้ัน 2 

• 5-6 พ.ย. 63 การฝึกซ้อมชุดทูลเกล้า ชุดลําเลียง และ
การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานกระบ่ีฯ ณ สปท.  
 

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

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   1 พ.ย. 63  
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