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สําหรับนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ 

 

เอกสารการแสดงความจํานงเขาปฏิบัติงานชดใชทุนของนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 สํานักงานคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทย ทันตแพทยและเภสัชศาสตรผูทําสัญญาฯ ชดใชทุน 

สถาบันพระบรมราชชนก ไดจัดทําเอกสารการแสดงความจํานงเขาปฏิบัติงานชดใชทุนของนักศึกษาแพทยผูทํา

สัญญาฯ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบดวยเอกสารตางๆ ดังตอไปนี้ 

๑. ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ชุด 

๒. หลักเกณฑและเง่ือนไขการจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ จํานวน ๑ ชุด 

๓. แนวปฏิบัติเก่ียวกับแพทยคูสัญญาระหวางชดใชทุน จํานวน ๑ ชุด 

๔. ผลการจดัสรร “จํานวน” นักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ชุด 

๕. วิธีดําเนินการจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ จํานวน ๑ ชุด 

๖. คําแนะนําในการแสดงความจํานงเขาปฏิบัติงานชดใชทุน จํานวน ๑ ชุด 

๗. ใบแสดงความจํานงเขาปฏิบัติงานชดใชทุน จํานวน ๑ ชุด 

๘. รายชื่อหนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรนักศึกษาแพทยฯ ปการศึกษา ๒๕๖๒ และสถานท่ีติดตอ  

จํานวน ๑ ชุด 

 

 

โปรดศึกษารายละเอียดและโทรศัพทสอบถามขอมูลใหครบถวน 

หรือหารืออาจารยท่ีปรึกษากอนตัดสินใจเลือกหนวยงาน 

 

หากมีขอสงสัยประการใดกรุณาติดตอท่ี 

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมประสานนโยบายและยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ 

โทรศัพท ๐๒ ๕๙๐ ๑๘๑๔  โทรสาร ๐๒ ๕๙๐ ๑๘๑๗  



ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญา ฯ 
ประจําปการศึกษา 2562 (ปงบประมาณ 2563) 

ลําดับท่ี รายการ ระยะเวลา 
1 สอบถามและรวบรวมรายช่ือนักศึกษาแพทย ผูทําสัญญา ฯ ท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา

และเขารับการจดัสรรสถานท่ีปฏบัิติงานชดใชทุนประจําปการศึกษา  2562 
มิ.ย. 256๒ 

2 สอบถามและรวบรวมขอมูลความตองการแพทย ของหนวยงานตาง ๆ   
ประจําปงบประมาณ  25๖๓ 

ก.ค. 256๒ 
 

3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ ครั้งท่ี 1  
(ประชุมจัดสรร “จํานวน” รอบ 1) 

๓ ก.ย. 256๒ 
 

4 คณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสญัญาฯ  แจงผลการจัดสรร “จํานวน” 
นักศึกษาแพทย ผูทําสัญญา ฯ  ประจําปการศึกษา 2562 รอบ 1 ถึงสถานศึกษาและ
สวนราชการ/หนวยงานท่ีไดรับการจัดสรร 

สัปดาหท่ี ๒ ของเดือน 
กันยายน 256๒   

5 สถานศึกษาดําเนินการใหนักศึกษาแสดงความจาํนงเลือกสถานท่ีปฏบัิติงานชดใชทุน 
รอบ 1 

สัปดาหท่ี ๓ – ๔ ของเดือน 
กันยายน 256๒  

6 

 
สถานศึกษา  สงใบแสดงความจํานง รอบ 1 ถึง 
 หนวยงานท่ีนักศึกษาสมัคร รอบ1 (ตัวจริง) 
 ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล   กลุมประสานนโยบายและยุทธศาสตร

กําลังคนดานสุขภาพ (ฉบับสําเนา) 

 
สัปดาหท่ี  ๑ ของเดือนตุลาคม 

256๒ 
 

7 หนวยงานท่ีนักศึกษาสมัคร รอบ 1 
 สอบคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก 

 
 แจงผลการคัดเลือกถึง ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  
      กลุมประสานนโยบายและยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ 

 
สัปดาหท่ี ๒ - ๓ ของเดือน 

 ตุลาคม 256๒ 

สัปดาหท่ี ๔ ของเดือน 
 ตุลาคม 256๒ 

 
8 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรนักศึกษาแพทย  ผูทําสญัญา ฯ ครั้งท่ี  2  

 (เพ่ืออนุมัติจัดสรร “ตัวบุคคล” รอบ 1 และ จัดสรร “จํานวน” รอบ 2) 
 

สัปดาหท่ี ๒ ของเดือน 
ธันวาคม 256๒ 

9 คณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสญัญาฯ แจงผลการอนุมัต ิ“ตัวบุคคล” รอบ 1 
และ การจดัสรร “จํานวน” นักศึกษาแพทยผูทําสัญญา ฯ รอบ 2 ประจําปการศึกษา 
256๒ ถึงสถานศึกษาและสวนราชการ/หนวยงานท่ีไดรับการจัดสรร 

สัปดาหท่ี ๓ ของเดือน 
ธันวาคม 256๒ 

10 สถานศึกษาดําเนินการใหนักศึกษาแสดงความจาํนงเลือกสถานท่ีปฏบัิติงานชดใชทุน 
รอบ 2 (เลือก ๓ อันดับ) 

สัปดาหท่ี ๔ ของเดือนธันวาคม 
๒๕๖๒ ถึงสัปดาหท่ี ๒ ของ

เดือน มกราคม 25๖๓ 
11 สถานศึกษา  สงใบแสดงความจํานง รอบ 2 ถึง 

 หนวยงานท่ีนักศึกษาสมัคร รอบ 2 อันดับท่ี 1 (ตัวจริง) 
 ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  กลุมประสานนโยบายและยุทธศาสตร

กําลังคนดานสุขภาพ (ฉบับสําเนา) 

 
สัปดาหท่ี ๓ ของเดือน 

 มกราคม 25๖๓ 

 



ลําดับท่ี รายการ ระยะเวลา 
12 หนวยงานท่ีนักศึกษาสมัคร รอบ 2  อันดับท่ี 1 

 สอบคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก 
 
 
 

 แจงผลการคัดเลือกถึง ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  กลุมประสาน
นโยบายและยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ 

 
สัปดาหท่ี ๔ ของเดือน

มกราคม ถึงสัปดาหท่ี ๑ ของ
เดือน กุมภาพันธ 25๖๓ 

 
สัปดาหท่ี ๒ ของเดือน 

กุมภาพันธ 25๖๓ 
13 ฝายเลขานุการคณะกรรมการจดัสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ  รวบรวมและสงสําเนา

ใบแสดงความจํานง รอบ 2 อันดบัท่ี 2  ถึงหนวยงานท่ีนักศึกษาสมัคร   
สัปดาหท่ี ๓ ของเดือน 
 กุมภาพันธ 25๖๓ 

14 หนวยงานท่ีนักศึกษาสมัคร รอบ 2 อันดับท่ี 2 
 สอบคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก 
  
 

 แจงผลการคัดเลือกถึง ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  กลุมประสาน
นโยบายและยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ 

 
สัปดาหท่ี ๔ ของเดือน 

 กุมภาพันธ 25๖๓ ถึงสัปดาห
ท่ี ๑ ของเดือนมีนาคม ๒๕๖๓  

 

15 ฝายเลขานุการคณะกรรมการจดัสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ  รวบรวมและสงสําเนา
ใบแสดงความจํานงรอบ 2  อันดบัท่ี 3 ถึงหนวยงานท่ีนักศึกษาสมคัร   

สัปดาหท่ี ๒ ของเดือน 
 มีนาคม 25๖๓ 

 
16 หนวยงานท่ีนักศึกษาสมัคร รอบ 2 อันดับท่ี 3 

 สอบคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก 
 

 แจงผลการคัดเลือกถึง ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  กลุมประสาน
นโยบายและยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพ 

 
สัปดาหท่ี ๓-๔ ของเดือน 

 มีนาคม 25๖๓ 
 

17 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรนักศึกษาแพทย  ผูทําสญัญา ฯ ครั้งท่ี  ๓  
 (ประชุมอนุมัติจดัสรร “ตัวบุคคล” รอบ ๒ ท้ัง ๓ อันดับ) 
 

สัปดาหท่ี 1 ของเดือน 
 เมษายน 25๖๓ 

 
18 ฝายเลขานุการคณะกรรมการจดัสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ  แจงผลการจัดสรร

นักศึกษาแพทย ผูทําสัญญา ฯ ถึง 
 สถานศึกษา  เพ่ือแจงใหนักศึกษาทราบผลการจดัสรร และไปรายงานตัวเขา 
      ปฏิบัติงาน ณ หนวยงานตนสงักัด 
 หนวยงานท่ีไดรับจัดสรร  เพ่ือเตรยีมรับการรายงานตัว บรรจุและแตงตั้ง 
      แพทยคูสัญญา เขาปฏิบัติงานชดใชทุน 
 แจงโควตาและรายช่ือนักศึกษาแพทยผูทําสญัญาฯท่ีประสงคชดใชทุนท่ีกระทรวง

สาธารณสุข 

 
สัปดาหท่ี ๒ ของเดือน 

 เมษายน 25๖๓ 
 

19 กระทรวงสาธารณสุข ใหนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ เลือกพ้ืนท่ีปฏบัิติงานชดใชทุน       สัปดาหท่ี ๒-ของเดือน 
พฤษภาคม 25๖๓ 

 

 

 

 



ลําดับท่ี รายการ ระยะเวลา 
20 นักศึกษาแพทยผูทําสญัญาฯ รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน ณ หนวยงานท่ีไดรับจดัสรร 1 มิ.ย. 25๖๓ หรือ ตามท่ี

หนวยงานกําหนด 
 

 นักศึกษาแพทยผูทําสญัญาฯ (ท่ีจบชา) รายงานตัวปฏิบัติงาน ทันทีท่ีสําเร็จการศึกษา 
หรือภายใน 15 วันนับ 

ตั้งแตวันท่ีมหาวิทยาลัยระบุใน
หนังสือสงตัว  

(วันท่ีออกเลขหนังสือ) 
 

21 สวนราชการ/หนวยงานท่ีไดรับจดัสรร  แจงผลการรายงานตัวของแพทยคูสัญญา กรกฎาคม 25๖๓ 
 

22 สวนราชการ/หนวยงานท่ีไดรับจดัสรร  สงสําเนาคําสั่งบรรจุแตงตั้งแพทยคูสัญญา สิงหาคม 25๖๓ 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์  
    1.  หลักเกณฑ์การจัดสรร 

1.1  ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ต้องมีต าแหน่งสามารถบรรจุนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ  
ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว เข้าปฏิบัติงานในวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตลอดช่วงปฏิบัติงานตามสัญญาฯ 
(ปกติเริ่มบรรจุแต่งตั้งวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี) ยกเว้น หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ ก.พ.ก าหนด
ต าแหน่งเพิ่มใหม่ให้ต่อไป  
     -  ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีระบบให้แพทย์ใช้ทุนได้พัฒนาวิชาการ ทักษะประสบการณ์วิชาชีพ
ในช่วงปฏิบัติงานตามสัญญาฯ 
     -  ส าหรับแพทย์ที่ยังสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ผ่าน ให้ท างานในต าแหน่งที่เหมาะสม          
และการให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ เพ่ือให้สามารถสอบให้ผ่านใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมต่อไป    
            1.2 การพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ ให้กับส่วนราชการ/หน่วยงานจะพิจารณาให้
ตามล าดับความจ าเป็น ดังนี้ 
 ก. จัดสรรให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ต้องการแพทย์ในสาขาปรีคลินิก เช่น สรีรวิทยา ชีวเคมี                   
เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ภูมิคุ้มกันวิทยา  เวชศาสตร์ป้องกัน                      
กองการปกครอง เวชศาสตร์ทหารและชุมชน 
       ข.  จัดสรรให้ส่วนราชการ/หน่วยงานเพ่ือเตรียมเป็นอาจารย์ ที่เป็นโรงเรียนแพทย์เปิดใหม่ทางคลินิก                
เช่น ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.บูรพา ม.มหาสารคาม ม.วลัยลักษณ์ ม.พะเยา ม.อุบลราชธานี                    
ม.แมฟ้่าหลวง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ไม่เกินแห่งละ 10 คน/ปี 
       ค.  ร้อยละ 80 ของจ านวนที่เหลือจาก ข้อ ก และ ข จัดสรรให้ส่วนภูมิภาคกระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงสาธารณสุข  
        ง.  ร้อยละ 12 ของจ านวนที่เหลือจาก ข้อ ก และ ข จัดสรรให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยในส่วน
ภูมิภาค 6 แห่ง ได้แก่ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  ม.สงขลานครินทร์   
                 ในกรณีมีโควตาเหลือ ให้โอนจ านวนที่เหลือให้กระทรวงสาธารณสุข 
        จ. ร้อยละ 8 ของจ านวนที่เหลือจาก ข้อ ก และ ข  จัดสรรให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ต้องการ
คลินิกสาขาขาดแคลนประเภทที่ 1 ตามประกาศแพทยสภาปีล่าสุด จ านวนไม่เกิน 4 %   และ 
                  และที่เหลืออีก 4% จัดสรรให้สถาบันการศึกษาตามที่ยังมีโครงการค้างด าเนินการ โครงการ
ทดแทนเกษียณอายุราชการกรณีขาดแคลนอาจารย์  โครงการพัฒนาเฉพาะด้านอาจารย์สาขาขาดแคลน   
ความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือจัดสรรให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่มีโครงการที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 
                   ในกรณีมีโควตาเหลือ ให้โอนจ านวนที่เหลือให้ข้อ ง. และหรือกระทรวงสาธารณสุข       
                   ทั้งนี้ ในการขอรับการจัดสรรทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจะต้องท าแผนด าเนินงานและแผนพัฒนา
แพทย์คู่สัญญาฯ ระหว่างชดใช้ทุน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรด้วย และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดสรร
นักศึกษาฯ จะต้องมีการทบทวนอย่างน้อย 5 ปี หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นว่าจ าเป็น 
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    2.  เงื่อนไขการจัดสรร 
     2.1 โควตา 
    2.1.1 หากส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรคัดเลือก “ตัวบุคคล” ได้ไม่ครบตาม“จ านวน”    ที่จัดสรร
ให้โอน “จ านวน” ที่เหลือเป็นของกระทรวงสาธารณสุข 
       2.1.2 การขอลด “จ านวน” ที่จัดสรรให้น าจ านวนที่ขอลดนั้นไปจัดสรรให้ส่วนภูมิภาคกระทรวง
สาธารณสุข และรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบด้วยว่าส่วนราชการ/หน่วยงานใด ที่ขอลดความต้องการภายหลัง
การจัดสรร เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดสรรในปีต่อไป 
  2.1.3 การขอเพ่ิม “จ านวน” ที่จัดสรรของส่วนราชการ/หน่วยงานภายหลังจากคณะกรรมการฯ   ได้พิจารณา
จัดสรร “จ านวน” นักศึกษาฯ ให้แก่ส่วนราชการ/หน่วยงานนั้นๆ แล้วให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเข้าคณะอนุกรรมการฯ 
กลั่นกรอง 

2.2   การแสดงความจ านง 
        เมื่อสถาบันการศึกษาได้ส่งใบแสดงความจ านงของนักศึกษาฯ ไปยังส่วนราชการ /หน่วยงาน                      
ที่นักศึกษาแสดงความจ านงอย่างเป็นทางการแล้ว หากมีนักศึกษาฯ ขอแก้ไขการแสดงความจ านง จะไม่อนุญาตให้มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแสดงความจ านงอีก โดยให้สถาบันการศึกษาชี้ แจงให้นักศึกษาทราบและระงับค าขอ
เปลี่ยนแปลงการแสดงความจ านงดังกล่าว 

2.3  การจัดสรร 
2.3.1 กรณีจัดสรรซ้ า    

                กรณีนักศึกษาฯ ที่คณะกรรมการฯ ได้จัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานไปแล้วหากสถานศึกษาแจ้งรายชื่อมา
เพ่ือจัดสรรอีก คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาจัดสรรให้แต่ถ้าได้จัดสรรให้ใหม่และตรวจสอบพบภายหลัง ให้ถือผล
การจัดสรรครั้งแรก และเพ่ือความสะดวกในการด าเนินการจะพิจารณาจัดสรรนักศึกษาฯ ตามรายชื่อที่สถานศึกษา
แต่ละแห่งแจ้งคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรรในแต่ละปี หากภายหลังปรากฏว่าเป็นการจัดสรรซ้ าและเกิด
ปัญหาว่าจะปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ส่วนราชการ/หน่วยงานใด ให้สถานศึกษาท าความตกลงกับส่วนราชการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักศึกษาฯ ไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานที่จัดสรรครั้งแรกแล้วแจ้งให้
คณะกรรมการฯ ทราบทันที 
          2.3.2 กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาเพิ่ม/ลดลง      

 หากมีผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมข้ึนและยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ส่วน 
ราชการ/หน่วยงานใดถือว่าคณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรให้ส่วนภูมิภาคกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สถานศึกษาแจ้ง
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมไปยังส านักงานคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาฯ พร้อมกับมีหนังสือส่งตัวผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปยังกระทรวงสาธารณสุข เมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้กระทรวง
สาธารณสุขมีหนังสือแจ้งผลการรายงานตัวไปยังส านักงานคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษา ฯ และมหาวิทยาลัยที่ ส่ง
ตัวทราบด้วยและให้ส านักงานคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาฯ สรุปรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบผลการ
ด าเนินการ 

 หากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาลดลงให้ตัด “จ านวน” ที่จัดสรรให้ส่วนภูมิภาคกระทรวงสาธารณสุข 
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             2.3.3 กรณีขอสละสิทธิ์การได้รับคัดเลือก 

             เมื่อส่วนราชการ/หน่วยงานได้คัดเลือก “ตัวบุคคล” และได้รับอนุมัติ “ตัวบุคคล”อย่างเป็นทางการจาก
คณะกรรมการแล้ว หากมีนักศึกษาฯ ขอสละสิทธิ์การได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน และส่วนราชการ/
หน่วยงานพิจารณาแล้ว มีความจ าเป็นหรือไม่ขัดข้องที่จะให้มีการสละสิทธิ์ ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานนั้น แจ้งให้
ประธานคณะกรรมการฯ ทราบ และพิจารณาตามที่เห็นสมควรเพื่อจัดสรรนักศึกษาฯ ซึ่งขอสละสิทธิ์นั้น ภายใน 
วันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม ของทุกปี และให้จัดสรรนักศึกษาฯ ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในส่วนภูมิภาค 
กระทรวงสาธารณสุข และรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

             2.3.4 กรณีบรรจุแต่งตั้งไม่ได้ตามก าหนด 
             นักศึกษาฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรให้ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในส่วนราชการ/หน่วยงานใดจะต้องได้รับการ
บรรจุ เป็นข้าราชการ /พนักงานของส่วนราชการ /หน่วยงานนั้นในวันที่ เ ริ่มปฏิบัติ งาน (ปกติคือวันที่                    
1 มิถุนายน ของทุกปี) และให้หน่วยงานส่งค าสั่งบรรจุนักศึกษาฯ คู่สัญญานั้น ให้ฝ่ายเลขานุการฯ และมหาวิทยาลัย
ภายใน 30 วันนับจากวันรายงานตัว หากส่วนราชการ/หน่วยงานนั้น ไม่มีต าแหน่งจะบรรจุได้ให้ส่งตัวนักศึกษาฯ    ที่
ได้รับจัดสรร คืนคณะกรรมการฯ ทันทีเพ่ือคณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาจัดสรรให้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ส่วนภูมิภาค
กระทรวงสาธารณสุข เว้นแต่ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้จัดสรรไปปฏิบัติงานในส่วน
ภูมิภาคกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ในระหว่างที่รอคณะกรรมการฯ พิจารณาก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานให้ใหม่ ให้
ปฏิบัติงานในสังกัดเดิมจนกว่าคณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ทราบ 

    2.4 การเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน/สาขาวิชา    
 นักศึกษาฯ ที่คณะกรรมการฯ ได้จัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนแล้ว ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในทางปฏิบัติให้สถานศึกษาระงับค าขอเปลี่ยนแปลง
สถานที่ปฏิบัติงานดังกล่าว โดยชี้แจงให้นักศึกษาฯ ทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย  

 กระทรวงกลาโหม อาจจะพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน 
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืนในส่วนภูมิภาค 
สังกัดกระทรวงกลาโหมตามท่ีเห็นสมควร 

 แพทย์ซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุน จะเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานหรือเปลี่ยน 
สาขาวิชาให้แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ให้เป็นไปตามคณะกรรมการฯ ก าหนด 

2.5 การลาศึกษาต่อ 
       ในกรณีที่แพทย์ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุน จะลาศึกษาต่อหรือลาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ให้
ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดใช้ดุลพินิจพิจารณา อนุญาตให้ลาศึกษาต่อหรือลาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านได้ 
ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ/หน่วยงานที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ทั้งนี้แต่ระยะเวลาที่ศึกษาต่อหรือลาศึกษา
และฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ไม่นับเป็นเวลาชดใช้ทุน (ตาม ว. ๒๐ ของ ก.พ.) 
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับแพทยคูสัญญาระหวางชดใชทนุ 
 
1.  การรายงานตัวเขาปฏิบัติงานชดใชทุน 
 นักศึกษาฯ ทุกคนเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว จะตองไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานชดใชทุน ณ สวน
ราชการ/หนวยงานท่ีคณะกรรมการฯ จัดสรรใหทันทีหรือตามท่ีสวนราชการ/หนวยงานท่ีไดรับจัดสรรกําหนด 
สําหรับนักศึกษาฯ ท่ีสําเร็จการศึกษาลาชา ใหรายงานตัวเขาปฏิบัติงานภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ี
มหาวิทยาลัยระบุในหนังสือสงตัว (วันท่ีออกเลขหนังสือ) ท้ังนี้หนวยงานท่ีรับรายงานตัวจะตองแจงผลใหฝาย
เลขานุการฯ และมหาวิทยาลัยทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันรายงานตัว 
 

2.  การเปล่ียนแปลงภายหลังการจัดสรร 

     เม่ือคณะกรรมการฯ ไดจัดสรรแพทยคูสัญญา ใหสวนราชการ/หนวยงานใดแลว กอนเริ่ม
ปฏิบัติงาน (ปกติคือวันท่ี 1 มิถุนายน ของทุกป) หามมิใหเปลี่ยนแปลงสวนราชการ/หนวยงาน เวนแตการสละสิทธิ์
ตามขอ 2.3.3 หรือ สวนราชการ/หนวยงานนั้น จะสงตัวคืนโดยมีเหตุผลความจําเปนเพียงพอประกอบการ
พิจารณาโดยใหประธานคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงสวนราชการ/ 
หนวยงานแลว และแจงใหคณะกรรมการฯ ทราบตอไป 

 

3.  การสงตัวแพทยคูสัญญา คืนคณะกรรมการ ฯ 

 กรณีสวนราชการ/หนวยงานไดรับจัดสรรแพทยคูสัญญา และบรรจุเขาปฏิบัติงานแลว หาก
ภายหลังพบวา ไมเหมาะสมจะใหปฏิบัติงาน ณ สวนราชการ/หนวยงานนั้นๆ ใหสวนราชการ/หนวยงานรีบสง
ตัวแพทยฯ ผูนั้นคืนคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรรหนวยงานใหใหมตอไป 
 

4.  การลาศึกษาตอระหวางปฏิบัติงานชดใชทุน 

 กรณีแพทยฯ ขอลาศึกษาตอในระหวางการปฏิบัติงานชดใชทุนใหสวนราชการ/หนวยงานตน
สังกัดใชดุลพินิจพิจารณาอนุญาตใหแพทยฯ ท่ีอยูระหวางปฏิบัติงานชดใชทุนลาศึกษาตอไดตามระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการ/หนวยงานท่ีใชบังคับอยูในขณะนั้น ซ่ึงเม่ืออนุญาตใหลาศึกษาตอแลว ใหแจงคณะกรรมการฯ 
เพ่ือทราบ ท้ังนี้ระยะเวลาลาศึกษาตอไมนับเปนระยะเวลาชดใชทุน 
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5.  การเปล่ียนแปลงสาขาวิชา 
 กรณีแพทยฯ ขอเปลี่ยนสาขาวิชาใหแตกตางไปจากท่ีไดรับอนุมัติไวเดิมภายในสวนราชการ/ 
หนวยงานเดียวกัน ใหสวนราชการ/หนวยงานตนสังกัดดําเนินการไปได โดยไมตองขออนุมัติคณะกรรมการฯ 
พิจารณากอนแลว แจงผลการดําเนินการใหคณะกรรมการฯ ทราบในภายหลงัโดยใหปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังนี้ 
 5.1 เปลี่ยนสาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานชดใชทุนจากสาขาปรีคลินิกเปนสาขาปรีคลินิกอ่ืน 
 5.2 เปลี่ยนสาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานชดใชทุนจากสาขาคลินิกเปนสาขาปรีคลินิก 
                5.3 เปลี่ยนสาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานชดใชทุนในสาขาคลินิกเปนสาขาคลินิกอ่ืน 
             5.4 เปลี่ยนสาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานชดใชทุนในสาขาขาดแคลนประเภทท่ี 1  
                     เปนสาขาขาดแคลนประเภทท่ี 1 ดวยกันได 
 5.5 เปลี่ยนสาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานชดใชทุนจากสาขาปรีคลินิกเปนสาขาคลินิก  

      ไมพิจารณาอนุมัติ 
 
6.  การเปล่ียนสถานท่ีปฏิบัติงานชดใชทุน (โอน) 

     กรณีแพทยฯ ขอเปลี่ยนสถานท่ีปฏิบัติงานชดใชทุน (โอน) ใหสวนราชการ/หนวยงานตนสังกัด
พิจารณาอนุมัติไปไดตามท่ีเห็นสมควร โดยไมตองขออนุมัติคณะกรรมการฯ กอน แลวแจงผลการดําเนินการให
คณะกรรมการฯ ทราบในภายหลัง (เฉพาะในกรณีการโอนดังกลาวตองไมเปนการโอนเพ่ือเขามาปฏิบัติงานใน
สวนกลาง) ซ่ึงไดแก กรณีโอนจากสวนราชการ/หนวยงานสวนกลางไปสูภูมิภาค หรือระหวางสวนราชการ/
หนวยงานในสวนกลางดวยกัน หรือระหวางสวนราชการ/หนวยงานสวนภูมิภาคดวยกัน โดยใหปฏิบัติตาม
เง่ือนไข ดังนี้ 

    6.1 ปฏิบัติงานในสวนราชการ/หนวยงานหนึ่งสาขาปรีคลินิก ขอโอนไปปฏิบัติงานในสวน
ราชการ/หนวยงานอ่ืนในสาขาปรีคลินิกเดียวกันหรือสาขาปรีคลินิกอ่ืน 
 6.2 ปฏิบัติงานในสวนราชการ/หนวยงานหนึ่งสาขาคลินิกขอโอนไปปฏิบัติงานในสวนราชการ/
หนวยงานอ่ืน ในสาขาปรีคลินิก      
               6.3 ปฏิบัติงานในสวนราชการ/หนวยงานหนึ่งสาขาคลินิก ขอโอนไปปฏิบัติงานในสวนราชการ/
หนวยงานอ่ืน ในสาขาคลินิก 
 6.4 กรณีพนักงานของรัฐ/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนขอเปลี่ยนสถานท่ีปฏิบัติ
ราชการ/ปฏิบัติงานท่ีสวนราชการ ซ่ึงจะตองใชวิธีลาออกแทนการโอน หนวยงานท้ังสองแหงจะตอง 
                    6.4.1 กําหนดใหแพทยปฏิบัติงานในหนวยงานแหงใหมติดตอกันทันทีท่ีออกจากราชการหรือ
หนวยงานเดิม โดยกอนลาออกจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสวนราชการ/หนวยงานตนสังกัด กรณี
หนวยงานตนสังกัดไมยินยอมใหไปปฏิบัติงานชดใชทุนตอเนื่อง การลาออกดังกลาวนั้น ถือวาเปนการไมปฏิบัติ
ตามสัญญาฯ ตองทําการปรับชดใชทุนทันที 
       6.4.2 สวนราชการ/หนวยงานตนสังกัดจะตองแจงใหหนวยงานท่ีบรรจุแพทยทราบวามีพันธะ 
ผูกพันตามสัญญา และใหหนวยงานแหงใหมติดตามดูแลใหเปนไปตามสัญญา หากมีการปฏิบัติผิดสัญญาจะตอง
แจงใหมหาวิทยาลัยคูสัญญาทราบ เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
                6.5 หากเปนการเปลี่ยนสถานท่ีปฏิบัติงานชดใชทุน ซ่ึงมีขอแตกตางจากขอ 6.1,6.2 และ 6.3 
โดยปกติคณะกรรมการฯ จะไมพิจารณาอนุมัติ  
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7.  การออกจากราชการ/หนวยงานระหวางปฏิบัติงานชดใชทุน   

 7.1 กรณีท่ีแพทยฯ ซ่ึงอยูระหวางปฏิบัติงานชดใชทุน ไมไดปฏิบัติงานตามปกติ เนื่องมาจาก
สาเหตุตางๆ เชนไมไปรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน หรือไดรับอนุมัติใหลาออก หรือมีคําสั่งใหพนจากงานไปแลว 
เปนตน ใหสวนราชการ/หนวยงานตนสังกัด แจงขอมูลท่ีจําเปนตองใชในการคิดคํานวณเงินชดใชทุนตามสัญญา 
ใหสถานศึกษาคูสัญญาทราบ ภายในเวลา 30 วันนับจากวันท่ีมีคําสั่งใหแพทยฯ ผูนั้น พนจากงานหรือกําหนด
วันท่ีรายงานตัว โดยมีรายละเอียดประกอบการเรียกเก็บเงินชดใชทุนของสถานศึกษาคูสัญญาไดอยางถูกตอง เชน 
   ก. กําหนดวันท่ีใหไปรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงานชดใชทุน 
   ข. วัน  เดือน  ป  ท่ีเริ่มปฏิบัติงานชดใชทุน 
   ค. วัน  เดือน  ป  ท่ีหยุดงานเพ่ือไปศึกษา/ฝกอบรม 
   ง. วัน  เดือน  ป  ท่ีสําเร็จการศึกษา/ฝกอบรม หรือยุติการศึกษา / ฝกอบรม 
   จ. วัน  เดือน  ป  ท่ีกลับเขาปฏิบัติงานหลังจากลาศึกษา/ฝกอบรม 

ฉ. วัน  เดือน  ป  ท่ีสวนราชการ/หนวยงานมีคําสั่งใหพนจากงาน   
ช. สําเนา ก.พ. 7 หรือสําเนาประวัติการรับราชการ/ปฏิบัติงาน 

                ท้ังนี้ใหสําเนาหนังสือแจงใหฝายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแตวันลาออก 

 7.2 เม่ือสถานศึกษาคูสัญญาไดรับทราบรายละเอียด (7.1) จากหนวยงานตนสังกัดแลว ใหคิด
คํานวณเงินท่ีจะตองเรียกเก็บเนื่องจากผิดสัญญา แลวแจงใหแพทยฯ ซ่ึงผิดสัญญาชําระเงินชดใชทุน ภายใน               
1 เดือน นับจากวันท่ีไดรับแจงจากสถานศึกษาและใหสถานศึกษาแจงผลการชําระเงินชดใชทุนหรือ
ใบเสร็จรับเงิน ไปใหฝายเลขานุการฯ ทราบภายใน 30 วัน 

 

8. การติดตามการชดใชทุน 
 ใหสถานศึกษาคูสัญญา รวบรวมรายชื่อแพทยคูสัญญา ซ่ึงพนจากงานกอนครบกําหนดเวลาชดใช

ทุน รวมท้ังปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะเก่ียวกับการเรียกเก็บเงินชดใชทุน ใหคณะกรรมการฯ  ทราบภายในเดือน
กรกฎาคมของทุกป     
 
 
 

 

 

 

  



ผลการจัดสรร"จํานวน"นักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญาฯ ประจําปีการศึกษา 2562 รอบที� 1

ลําดับ สถาบัน/หนวยงาน

ภาควิชา/สาขา/หนวยกอง/หนวย

สําหรับวพม.กอง/ฝายสําหรับวพม. จังหวัด สาขา

จัดสรร

(อัตรา) ประเภทสาขา

1

คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร กรุงเทพ กายวิภาคศาสตร 8 ปรีคลินิก

ภาควิชาสรีรวิทยา กรุงเทพ สรีรวิทยา 3 ปรีคลินิก

ภาควิชาเคมี กรุงเทพ ชีวเคมี 2 ปรีคลินิก

ภาควิชาเภสัชวิทยา กรุงเทพ เภสัชวิทยา 4 ปรีคลินิก

ภาควิชาพยาธิวิทยา กรุงเทพ พยาธิวิทยา 2 ปรีคลินิก

ภาควิชาจุลชีวิทยา กรุงเทพ จุลชีววิทยา 3 ปรีคลินิก

ภาควิชาปรสิตวิทยา กรุงเทพ ปรสิตวิทยา 2 ปรีคลินิก

ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม กรุงเทพ เวชศาสตรปองกันและสังคม 2 ปรีคลินิก

ภาควิชานิติเวชศาสตร กรุงเทพ นิติเวชศาสตร 2 ประเภทที่ 1

ภาควิชาเวชศาสตรชันสูตร กรุงเทพ เวชศาสตรชันสูตร 4 ประเภทที่ 1

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน กรุงเทพ เวชศาสตรฉุกเฉิน 4 ประเภทที่ 1

ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว กรุงเทพ เวชศาสตรครอบครัว 4 ประเภทที่ 1

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา กรุงเทพ วิสัญญีวิทยา 2 โครงการเกษียณ

ภาควิชาศัลยศาสตร กรุงเทพ ศัลศาสตรทั่วไป 2 โครงการเกษียณ

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา กรุงเทพ สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 2 โครงการเกษียณ

ภาควิชาอายุรศาสตร กรุงเทพ อายุรศาสตรทั่วไป 2 โครงการฯ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร กรุงเทพ กุมารเวชศาสตร 1 โครงการฯ

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู กรุงเทพ เวชศาสตรฟนฟู 1 โครงการฯ

รวม 50

2

คณะแพทยศาสตร

ศิริราชพยาบาล ภาควิชากายวิภาคศาสตร กรุงเทพฯ กายวิภาคศาสตร 12 ปรีคลินิก

ภาควิชาจุลชีวิทยา กรุงเทพฯ จุลชีววิทยา (ไวรัส) 3 ปรีคลินิก

ภาควิชาชีวเคมี กรุงเทพฯ ชีวเคมี 4 ปรีคลินิก

ภาควิชาปรสิตวิทยา กรุงเทพฯ ปรสิตวิทยา 2 ปรีคลินิก

ภาควิชาพยาธิวิทยา กรุงเทพฯ พยาธิวิทยา 2 ปรีคลินิก

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก กรุงเทพฯ พยาธิวิทยาคลินิก 2 ปรีคลินิก

ภาควิชาเภสัชวิทยา กรุงเทพฯ เภสัชวิทยา 3 ปรีคลินิก

ภาควิชาวิทยาภูมิคุมกัน กรุงเทพฯ วิทยาภูมิคุมกัน 2 ปรีคลินิก

ภาควิชาสรีรวิทยา กรุงเทพฯ สรีรวิทยา 5 ปรีคลินิก

ศูนยความเปนเลิศดานการศึกษา

วิทยาศาสตรสุขภาพ กรุงเทพฯ

ศูนยความเปนเลิศดาน

การศึกษาวิทยาศาสตร

สุขภาพ(ปการศึกษา60-64)

2

ปรีคลินิก

โครงการทุนนวเมธีศิริราช กรุงเทพฯ

โครงการทุนนวเมธีศิริราช

(ปการศึกษา57-62)

3

ปรีคลินิก/คลินิก

ภาควิชากุมารเวชศาสตร กรุงเทพฯ กุมารเวชศาสตร 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร กรุงเทพฯ ศัลยศาสตรหัวใจและทรวงอก 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาโสต นาสิกลาริงซวิทยา กรุงเทพฯ โสต นาสิกลาริงซ 1 ประเภทที่ 2



ผลการจัดสรร"จํานวน"นักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญาฯ ประจําปีการศึกษา 2562 รอบที� 1

ลําดับ สถาบัน/หนวยงาน

ภาควิชา/สาขา/หนวยกอง/หนวย

สําหรับวพม.กอง/ฝายสําหรับวพม. จังหวัด สาขา

จัดสรร

(อัตรา) ประเภทสาขา

ภาควิชาศัลยศาสตร กรุงเทพฯ ศัลยศาสตรทั่วไป 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาอายุรศาสตร กรุงเทพฯ อายุรศาสตร 1 ประเภทที่ 2

ศูนยการแพทย

กาญจนาภิเษก ฝายการแพทย นครปฐม นายแพทยทั่วไป

8

คลินิก

รวม 53



ผลการจัดสรร"จํานวน"นักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญาฯ ประจําปีการศึกษา 2562 รอบที� 1

ลําดับ สถาบัน/หนวยงาน

ภาควิชา/สาขา/หนวยกอง/หนวย

สําหรับวพม.กอง/ฝายสําหรับวพม. จังหวัด สาขา

จัดสรร

(อัตรา) ประเภทสาขา

3 คณะแพทยศาสตร โรงเรียนแพทยรามาธิบดี กรุงเทพฯ สรีรวิทยา 2 ปรีคลินิก

โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนแพทยรามาธิบดี กรุงเทพฯ เภสัชวิทยา 2 ปรีคลินิก

โรงเรียนแพทยรามาธิบดี กรุงเทพฯ กายวิภาคศาสตร 1 ปรีคลินิก

โรงเรียนแพทยรามาธิบดี กรุงเทพฯ จุลชีววิทยา 1 ปรีคลินิก

ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน กรุงเทพฯ เวชศาสตรชุมชน 1 โครงการฯป56-65

ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน กรุงเทพฯ ระบบสุขภาพ/อาชีวเวชศาสตร 1 โครงการฯป56-65

ภาควิชาศัลยศาสตร กรุงเทพฯ

ศัลยศาสตรทางเดินอาหาร

และศัลยศาสตรทั่วไป

1

โครงการฯป56-65

ภาควิชาศัลยศาสตร กรุงเทพฯ ประสาทศัลยศาสตร 1 โครงการฯป56-65

โรงเรียนแพทยรามาธิบดี กรุงเทพฯ อายุรศาสตร 1 โครงการฯป56-65

โรงเรียนแพทยรามาธิบดี กรุงเทพฯ พยาธิวิทยาคลินิก 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาพยาธิวิทยา กรุงเทพฯ เวชศาสตรบริการโลหิต 1 ประเภทที่ 1

โรงเรียนแพทยรามาธิบดี กรุงเทพฯ เวชศาสตรครอบครัว 1 ประเภทที่ 1

โครงการขอจัดสรร นศ.แพทยฯ เพื่อชวย

พัฒนางานบริการสถาบันการแพทยจักรี

นฤบดินทร สมุทรปราการ นายแพทยทั่วไป

10

โครงการฯ

(ป63-65)

โครงการตนกลารามาธิบดี คณะแพทย

ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ ปรีคลินิก หรือคลินิก

3 โครงการฯ

(ป63-67)

รวม 27

4

คณะแพทยศาสตร

วชิรพยาบาล ภาควิชาเวชศาสตรเขตเมือง กรุงเทพฯ เวชศาสตรครอบครัว 10 โครงการฯ

ภาควิชาเวชศาสตรเขตเมือง กรุงเทพฯ เวชศาสตรปองกัน 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา กรุงเทพฯ สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 1 โครงการฯ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร กรุงเทพฯ

กุมารเวชศาสตรดานพันธุ

ศาสตร 1 โครงการฯ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร กรุงเทพฯ

กุมารเวชศาสตรโรคขอและ

รูมาติสซึม 1 โครงการฯ

รวม 15

5

คณะแพทยศาสตร 

ม.ธรรมศาสตร  ทางพรีคลินิก ปทุมธานี สรีรวิทยา 1 ปรีคลินิก

โรงพยาบาลธรรมศาสตร

เฉลิมพระเกียรติ แพทยทางคลินิก ปทุมธานี เวชศาสตรฉุกเฉิน 4 ประเภทที่ 1

แพทยทางคลินิก ปทุมธานี เวชศาสตรครอบครัว 5 ประเภทที่ 1

แพทยทางคลินิก ปทุมธานี สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 4 ประเภทที่ 2

แพทยทางคลินิก ปทุมธานี ศัลยศาสตร 6 ประเภทที่ 2

แพทยทางคลินิก ปทุมธานี อายุรศาสตร 3 ประเภทที่ 2

แพทยทางคลินิก ปทุมธานี กุมารเวชศาสตร 2 ประเภทที่ 2



ผลการจัดสรร"จํานวน"นักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญาฯ ประจําปีการศึกษา 2562 รอบที� 1

ลําดับ สถาบัน/หนวยงาน

ภาควิชา/สาขา/หนวยกอง/หนวย

สําหรับวพม.กอง/ฝายสําหรับวพม. จังหวัด สาขา

จัดสรร

(อัตรา) ประเภทสาขา

แพทยทางคลินิก ปทุมธานี ออรโธปดิกส 3 ประเภทที่ 2

รวม 28



ผลการจัดสรร"จํานวน"นักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญาฯ ประจําปีการศึกษา 2562 รอบที� 1

ลําดับ สถาบัน/หนวยงาน

ภาควิชา/สาขา/หนวยกอง/หนวย

สําหรับวพม.กอง/ฝายสําหรับวพม. จังหวัด สาขา

จัดสรร

(อัตรา) ประเภทสาขา

6 คณะแพทยศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 - ศูนยการแพทยสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน นครนายก เวชศาสตรฉุกเฉิน 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชากุมารเวชศาสตร นครนายก กุมารเวชศาสตร 5 ประเภทที่ 2

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา นครนายก สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 6 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร นครนายก ศัลยศาสตร 4 ประเภทที่ 2

ภาควิชาออรโธปดิกส นครนายก ออรโธปดิกส 5 ประเภทที่ 2

ภาควิชาอายุรศาสตร นครนายก อายุรศาสตร 7 ประเภทที่ 2

รวม 28

 - ศูนยการแพทยปญญา

นันทภิกขุชลประทาน ภาควิชานิติเวชศาสตร นนทบุรี นิติเวชศาสตร 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค นนทบุรี พยาธิวิทยากายวิภาค 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน นนทบุรี เวชศาสตรฉุกเฉิน 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาอายุรศาสตร นนทบุรี อายุรศาสตร 5 ประเภทที่ 2

ภาควิชากุมารเวชศาสตร นนทบุรี กุมารเวชศาสตร 4 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร นนทบุรี ศัลยศาสตร 4 ประเภทที่ 2

ภาควิชาออรโธปดิกส นนทบุรี ออรโธปดิกส 3 ประเภทที่ 2

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา นนทบุรี สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 4 ประเภทที่ 2

รวม 23

รวมทั้งสิ้น 51

7 คณะแพทยศาสตร ภาควิชาเภสัชวิทยา เชียงใหม เภสัชวิทยา ปรีคลินิก

ม.เชียงใหม ภาควิชาสรีรวิทยา เชียงใหม สรีรวิทยา ปรีคลินิก

ภาควิชากายวิภาคศาสตร เชียงใหม กายวิภาคศาสตร ปรีคลินิก

ภาควิชาจุลชีววิทยา เชียงใหม จุลชีววิทยา 1 ปรีคลินิก

ภาควิชาชีวเคมี เชียงใหม ชีวเคมี ปรีคลินิก

ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค เชียงใหม พยาธิวิทยากายวิภาค ปรีคลินิก

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก เชียงใหม พยาธิวิทยาคลินิก ปรีคลินิก

ภาควิชาจิตเวชศาสตรทั่วไป เชียงใหม จิตเวชศาสตร 2 ประเภทที่ 1

ภาควิชาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน เชียงใหม จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชานิติเวชศาสตร เชียงใหม นิติเวชศาสตร 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เชียงใหม รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เชียงใหม เวชศาสตรนิวเคลียร 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว เชียงใหม เวชศาสตรครอบครัว 3 ประเภทที่ 1

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน เชียงใหม เวชศาสตรฉุกเฉิน 2 ประเภทที่ 1

ภาควิชาอายุรศาสตรมะเร็งวิทยา เชียงใหม อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาอายุรศาสตรโรคเลือด เชียงใหม อายุรศาสตรโรคเลือด 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชารังสีวินิจฉัย เชียงใหม รังสีวิทยาวินิจฉัย 4 ประเภทที่ 2



ผลการจัดสรร"จํานวน"นักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญาฯ ประจําปีการศึกษา 2562 รอบที� 1

ลําดับ สถาบัน/หนวยงาน

ภาควิชา/สาขา/หนวยกอง/หนวย

สําหรับวพม.กอง/ฝายสําหรับวพม. จังหวัด สาขา

จัดสรร

(อัตรา) ประเภทสาขา

ภาควิชาอายุรศาสตรทั่วไป เชียงใหม อายุรศาสตรทั่วไป 11 ประเภทที่ 2

ภาควิชาประสาทวิทยา เชียงใหม ประสาทวิทยา 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชากุมารเวชศาสตร เชียงใหม กุมารเวชศาสตร 7 ประเภทที่ 2

ภาควิชาจักษุวิทยา เชียงใหม จักษุวิทยา 3 ประเภทที่ 2

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา เชียงใหม วิสัญญีวิทยา 5 ประเภทที่ 2

ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา เชียงใหม สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 4 ประเภทที่ 2

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เชียงใหม โสต ศอ นาสิกวิทยา 4 ประเภทที่ 2

ภาควิชาออรโทปดิกส เชียงใหม ออรโทปดิกส 4 ประเภทที่ 2

ภาควิชากุมารศัลยศาสตร เชียงใหม กุมารศัลยศาสตร 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตรทั่วไป เชียงใหม ศัลยศาสตรทั่วไป 6 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตรยูโรวิทยา เชียงใหม ศัลยศาสตรยูโรวิทยา 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาประสาทศัลยศาสตร เชียงใหม ประสาทศัลยศาสตร 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตรทรวงอก หัวใจ และ

หลอดเลือด เชียงใหม

ศัลยศาสตรทรวงอก หัวใจ 

และหลอดเลือด 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู เชียงใหม เวชศาสตรฟนฟู 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน เชียงใหม เวชศาสตรชุมชน 0 ประเภทที่ 2

รวม 70

8 คณะแพทยศาสตร ภาควิชากายวิภาคศาสตร ขอนแกน กายวิภาคศาสตร 1 ปรีคลินิก

ม.ขอนแกน ภาควิชาชีวเคมี ขอนแกน ชีวเคมี 1 ปรีคลินิก

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอนแกน จุลชีววิทยา 1 ปรีคลินิก

ภาควิชาสรีรวิทยา ขอนแกน สรีรวิทยา 1 ปรีคลินิก

ภาควิชาปรสิตวิทยา ขอนแกน ปรสิตวิทยา 1 ปรีคลินิก

ภาควิชานิติเวชศาสตร ขอนแกน นิติเวชศาสตร 1 ปรีคลินิก

ภาควิชาพยาธิวิทยา ขอนแกน พยาธิวิทยา 3 ปรีคลินิก

ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน ขอนแกน เวชศาสตรชุมชน 1 ปรีคลินิก

คลังเลือดกลาง ขอนแกน เวชศาสตรการบริการโลหิต 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชารังสีวิทยา ขอนแกน รังสีและมะเร็งวิทยา 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาอายุรศาสตร ขอนแกน มะเร็งวิทยา 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาอายุรศาสตร ขอนแกน สาขาโรคเลือด 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน ขอนแกน เวชศาสตรครอบครัว 2 ประเภทที่ 1

ภาควิชาจิตเวชศาสตร ขอนแกน จิตเวชศาสตร 4 ประเภทที่ 1

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน ขอนแกน เวชศาสตรฉุกเฉิน 3 ประเภทที่ 1

ภาควิชารังสีวิทยา ขอนแกน เวชศาสตรนิวเคลียร 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชารังสีวิทยา ขอนแกน รังสีวินิจฉัย 5 ประเภทที่ 2

ภาควิชาอายุรศาสตร ขอนแกน ประสาทอายุรศาสตร 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชาอายุรศาสตร ขอนแกน อายุรศาสตรทั่วไป 11 ประเภทที่ 2

ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน ขอนแกน อาชีวเวชศาสตร 1 ประเภทที่ 2
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ลําดับ สถาบัน/หนวยงาน

ภาควิชา/สาขา/หนวยกอง/หนวย

สําหรับวพม.กอง/ฝายสําหรับวพม. จังหวัด สาขา

จัดสรร

(อัตรา) ประเภทสาขา

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ขอนแกน วิสัญญีวิทยา 7 ประเภทที่ 2

ภาควิชาจักษุวิทยา ขอนแกน จักษุวิทยา 4 ประเภทที่ 2

ภาควิชาสูติศาสตรฯ ขอนแกน สูติศาสตรฯ 5 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร ขอนแกน ศัลยศาสตรทั่วไป 10 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร ขอนแกน ประสาทศัลยศาสตร 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร ขอนแกน หัวใจและทรวงอก 4 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร ขอนแกน กุมารเวชศัลยกรรม 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาออรโธปดิกส ขอนแกน ออรโธปดิกส 6 ประเภทที่ 2

ภาควิชากุมารเวชศาสตร ขอนแกน กุมารเวชศาสตร 6 ประเภทที่ 2

ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ขอนแกน โสต ศอ นาสิก 5 ประเภทที่ 2

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู ขอนแกน เวชศาสตรฟนฟู 2 ประเภทที่ 2

รวม 94
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(อัตรา) ประเภทสาขา

9 คณะแพทยศาสตร ภาควิชาพยาธิวิทยา สงขลา พยาธิวิทยาคลินิก 1 ประเภทที่ 1

ม.สงขลานครินทร ภาควิชาพยาธิวิทยา สงขลา พยาธิวิทยากายวิภาค 2 ประเภทที่ 1

ภาควิชาจิตเวชศาสตร สงขลา จิตเวชศาสตร 3 ประเภทที่ 1

ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัวและ

เวชศาสตรปองกัน สงขลา เวชศาสตรครอบครัว 3 ประเภทที่ 1

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน สงขลา เวชศาสตรฉุกเฉิน 3 ประเภทที่ 1

ภาควิชารังสีวิทยา สงขลา เวชศาสตรนิวเคลียร 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชารังสีวิทยา สงขลา รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 2 ประเภทที่ 1

ภาควิชาอายุรศาสตร สงขลา อายุรศาสตรโรคเลือด 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาอายุรศาสตร สงขลา อายุรศาสตรมะเร็งวิทยา 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชากุมารเวชศาสตร สงขลา กุมารเวชศาสตร 8 ประเภทที่ 2

ภาควิชาจักษุวิทยา สงขลา จักษุวิทยา 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร สงขลา ศัลยศาสตรทั่วไป 8 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร สงขลา ประสาทศัลยศาสตร 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร สงขลา กุมารศัลยศาสตร 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาภาควิชาออรโธปดิกสและ

เวชศาสตรฟนฟู สงขลา ออรโธปดิกส 4 ประเภทที่ 2

ภาควิชาภาควิชาออรโธปดิกสและ

เวชศาสตรฟนฟู สงขลา เวชศาสตรฟนฟู 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา สงขลา วิสัญญีวิทยา 5 ประเภทที่ 2

ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัวและเวช

ศาสตรปองกัน สงขลา อาชีวเวชศาสตร 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชารังสีวิทยา สงขลา รังสีวิทยาวินิจฉัย 4 ประเภทที่ 2

ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา สงขลา สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 5 ประเภทที่ 2

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา สงขลา โสต ศอ นาสิกวิทยา 3 ประเภทที่ 2

ภาควิชาอายุรศาสตร สงขลา อายุรศาสตร 10 ประเภทที่ 2

ภาควิชาอายุรศาสตร สงขลา ประสาทวิทยา 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาชีวเวชศาสตร สงขลา ชีวเวชศาสตร 1 โครงการฯ

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย สงขลา วิศวกรรมชีวการแพทย 1 โครงการฯ

หนวยระบาดวิทยา สงขลา ระบาดวิทยา 2 โครงการฯ

รวม 76

10

คณะแพทยศาสตร

ม.มหาสารคาม แพทยศาสตรบัณฑิต มหาสารคาม นายแพทยไมระบุ (สาขา) 8 คลินิก

รวม 8

11 คณะแพทยศาสตร ม.นเรศวร ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน พิษณุโลก เวชศาสตรฉุกเฉิน 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว พิษณุโลก เวชศาสตรครอบครัว 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาจิตเวชศาสตร พิษณุโลก จิตเวชศาสตร 1 ประเภทที่ 1
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(อัตรา) ประเภทสาขา

ภาควิชาอายุรศาสตร พิษณุโลก อายุรศาสตร 14 ประเภทที่ 2

ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา พิษณุโลก สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 8 ประเภทที่ 2

ภาควิชากุมารเวชศาสตร พิษณุโลก กุมารเวชศาสตร 12 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร พิษณุโลก ศัลยศาสตร 10 ประเภทที่ 2

ภาควิชาออรโธปดิกส พิษณุโลก ออรโธปดิกส 8 ประเภทที่ 2

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา พิษณุโลก วิสัญญีวิทยา 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว พิษณุโลก ระบาดวิทยา 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาจักษุวิทยา พิษณุโลก จักษุวิทยา 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา พิษณุโลก โสต ศอ นาสิก 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู พิษณุโลก เวชศาสตรฟนฟู 1 ประเภทที่ 2

รวม 61

12

คณะแพทยศาสตร

ม.บูรพา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 10 คลินิก

รวม 10

13

คณะแพทยศาสตร

ม.นราธิวาสราชนครินทร ภาควิชาพยาธิวิทยา นราธิวาส พยาธิวิทยาทั่วไป 1 ปรีคลินิก

ภาควิชาอายุรศาสตร นราธิวาส อายุรศาสตร 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชากุมารเวชศาสตร นราธิวาส กุมารเวชศาสตร 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร นราธิวาส ศัลยศาสตร 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา นราธิวาส สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชารังสีวิทยา นราธิวาส รังสีวิทยาวินิจฉัย 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาออรโธปดิกส นราธิวาส ออรโธปดิกส 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาวิสัญญี นราธิวาส วิสัญญีวิทยา 1 ประเภทที่ 2

รวม 10

14

วิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข 

ม.อุบลราชธานี หลักสูตรแพทยศาสตร อุบลราชธานี พยาธิวิทยาทั่วไป 1 ปรีคลินิก

หลักสูตรแพทยศาสตร อุบลราชธานี พยาธิวิทยาคลินิก 1 ประเภทที่ 1

หลักสูตรแพทยศาสตร อุบลราชธานี นิติเวชศาสตร 1 ประเภทที่ 1

หลักสูตรแพทยศาสตร อุบลราชธานี เวชศาสตรครอบครัว 2 ประเภทที่ 1

หลักสูตรแพทยศาสตร อุบลราชธานี เวชศาสตรปองกัน 1 ประเภทที่ 2

หลักสูตรแพทยศาสตร อุบลราชธานี อายุรศาสตร 1 ประเภทที่ 2

หลักสูตรแพทยศาสตร อุบลราชธานี ศัลยศาสตร 1 ประเภทที่ 2

หลักสูตรแพทยศาสตร อุบลราชธานี แพทยศาสตรศึกษา 1 คลินิกทั่วไป/อื่นๆ

หลักสูตรแพทยศาสตร อุบลราชธานี Health Informatics 1 คลินิกทั่วไป/อื่นๆ

รวม 10

15

สํานักวิชาแพทยศาสตร 

ม.วลัยลักษณ ภาควิชาวิทยาศาสตรการแพทย นครศรีธรรมราช นายแพทยไมระบุ (สาขา) 10 คลินิก
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รวม 10

16 คณะแพทยศาสตร ภาควิชาเภสัช พะเยา เภสัชวิทยา 1 ปรีคลินิก

ม.พะเยา ภาควิชาจุลชีว พะเยา จุลชีววิทยา 1 ปรีคลินิก

ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน พะเยา เวชศาสตรฉุกเฉิน 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาอายุรศาสตร พะเยา อายุรศาสตร 3 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร พะเยา ศัลยศาสตร 4 ประเภทที่ 2

รวม 10

17 สํานักวิชาแพทยศาสตร 

ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัวและเวช

ศาสตรชุมชุน นครราชสีมา

เวชศาสตรครอบครัวและเวช

ศาสตรชุมชุน 1 ประเภทที่ 1

ม.เทคโนโลยีสุรนารี ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา นครราชสีมา สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร นครราชสีมา ศัลยศาสตร 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชาอายุรศาสตร นครราชสีมา อายุรศาสตร 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชากุมารเวชศาสตร นครราชสีมา กุมารเวชศาสตร 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชาออโธปดิกส นครราชสีมา ออโธปดิกส 2 ประเภทที่ 2

รวม 10

18 สํานักวิชาแพทยศาสตร ภาควิชาพยาธิกายวิภาค เชียงราย พยาธิกายวิภาค 1 ประเภทที่ 1

 ม.แมฟาหลวง ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน เชียงราย เวชศาสตรฉุกเฉิน 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาสูติศาสตร เชียงราย สูติศาสตร 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชาศัลยศาสตร เชียงราย ศัลยศาสตร 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชากุมารเวชศาสตร เชียงราย กุมารเวชศาสตร 2 ประเภทที่ 2

ภาควิชารังษีวินิจฉัย เชียงราย รังษีวินิจฉัย 1 ประเภทที่ 2

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เชียงราย โสต ศอ นาสิกวิทยา 1 ประเภทที่ 2

10

19

วิทยาลัยวิทยาศาสตร

การแพทย

เจาฟาจุฬาภรณ

กลุมงานปรีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา กทม. พยาธิวิทยา 2 ปรีคลินิก

ภาควิชาภูมิคุมกันวิทยา กทม. ภูมิคุมกันวิทยา 2 ปรีคลินิก

ภาควิชาสรีรวิทยา/สรีรวิทยาผูสูงอายุ กทม. สรีรวิทยา/สรีรวิทยาผูสูงอายุ 2 ปรีคลินิก

ภาควิชาเภสัชวิทยา กทม. เภสัชวิทยา 2 ปรีคลินิก

ภาควิชากายวิภาคศาสตร กทม. กายวิภาคศาสตร 2 ปรีคลินิก

กลุมงานคลินิก ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว กทม. เวชศาสตรครอบครัว 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชาพยาธิวิทยา กทม. พยาธิวิทยา 1 ประเภทที่ 1

ภาควิชานิติเวชศาสตร กทม. นิติเวชศาสตร 1 ประเภทที่ 1

แพทยไมระบุสาขา กทม. นายแพทยไมระบุ (สาขา) 10 คลินิก

แพทยไมระบุสาขา กทม. นายแพทยไมระบุ (สาขา) 2 โครงการ

รวม 25
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20

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง คณะแพทยศาสตร กทม. ปรีคลินิก 4 ปรีคลินิก

รวม 4

21 กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก (สวนภูมิภาค) กองพันเสนารักษที่ 1  ลพบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 2 คลินิก

กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค ลพบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 31

 รักษาพระองค ลพบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันเสนารักษที่ 2  กองพลทหารราบที่

 2 รักษาพระองค ปราจีนบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 2 คลินิก

กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค ปราจีนบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 

รักษาพระองค ปราจีนบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12

 รักษาพระองค สระแกว นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค ชลบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21

 รักษาพระองค ชลบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันเสนารักษ กรมสนับสนุน กองพล

ทหารราบที่ 9 กาญจนบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 2 คลินิก

กองพันทหารราบที 1 กรมทหารราบที 9 กาญจนบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหารราบที 1 กรมทหารราบที 19 กาญจนบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหารราบที 1 กรมทหารราบที 29 กาญจนบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันเสนารักษที่ 3 นครราชสีมา นายแพทยไมระบุ (สาขา) 2 คลินิก

กรมทหารราบที่ 3 สกลนคร นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ขอนแกน นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กรมทหารราบที่ 13 อุดรธานี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันเสนารักษที่ 6 รอยเอ็ด นายแพทยไมระบุ (สาขา) 2 คลินิก

กรมทหารราบที่  6 อุบลราชธานี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่  16 ยโสธร นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 สุรินทร นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันเสนารักษที่ 4 พิษณุโลก นายแพทยไมระบุ (สาขา) 2 คลินิก

กรมทหารราบที่ 14 พิษณุโลก นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหารราบที 3 กรมทหารราบที 14 ตาก นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 เชียงใหม นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 พะเยา นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันเสนารักษที่ 8 เพชรบูรณ นายแพทยไมระบุ (สาขา) 2 คลินิก
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กองพันทหารมาที่ 15 กรมทหารมาที่ 3 นาน นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันเสนารักษที่ 5 นครศรีธรรมราช นายแพทยไมระบุ (สาขา) 2 คลินิก

กรมทหารราบที่ 5 สงขลา นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ปตตานี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก
กองพนทหารราบท 2 กรมทหารราบท 15 นครศรีธรรมราช นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหารราบที 3 กรมทหารราบที 25 สุราษฎรธานี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันเสนารักษ กรมสนับสนุน

กองพลทหารราบที่ 15 สงขลา นายแพทยไมระบุ (สาขา) 2 คลินิก

กองพันทหาราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 นราธิวาส นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหาราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 นราธิวาส นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กรมทหารราบที่ 152 ยะลา นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหาราบที 1 กรมทหารราบที 152 นราธิวาส นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กรมทหารราบที่ 153 ปตตานี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันทหาราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 153 ปตตานี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 4 พิษณุโลก นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

กองพันรบพิเศษที่  1 กรมรบพิเศษที่ 5 เชียงใหม นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รพ.คายสุรสิงหนาท สระแกว นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รพ.คายวีรวัฒนโยธิน สุรินทร นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รพ.คายสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก บุรีรัมย นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รพ.คายศรีสองรัก เลย นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รพ.คายพระยอดเมืองขวาง นครพนม นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รพ.คายวชิรปราการ ตาก นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รพ.คายขุนเจืองธรรมิกราช พะเยา นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รพ.คายเม็งรายมหาราช เชียงราย นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รพ.คายเขตอุดมศักดิ์ ชุมพร นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รพ.คายอิงคยุทธบริหาร ปตตานี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รวม 61
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กองทัพบก 

ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน

 กองการศึกษา กรุงเทพฯ เวชศาสตรทหารและชุมชน 1 ปรีคลินิก

(กรมแพทยทหารบก ) ภาควิชาปาราสิตวิทยา กองการศึกษา กรุงเทพฯ ปาราสิตวิทยา 1 ปรีคลินิก

กองการปกครอง กรุงเทพฯ กองการปกครอง (ว.พระมงกุฎเ 1 ปรีคลินิก

รวม 3

กรมแพทยทหารเรือ

ฝายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ ชลุบรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 16 คลินิก

รวม 16

กรมแพทยทหารอากาศ

กองศัลยกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา 

กรมแพทยทหารอากาศ นครปฐม นายแพทยไมระบุ (สาขา) 4 คลินิก

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

 กรมแพทยทหารอากาศ นครปฐม นายแพทยไมระบุ (สาขา) 3 คลินิก
กองตรวจโรคผูปวยนอก โรงพยาบาล

จันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ นครปฐม นายแพทยไมระบุ (สาขา) 5 คลินิก

กองสูตินรีกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

 กรมแพทยทหารอากาศ นครปฐม นายแพทยไมระบุ (สาขา) 4 คลินิก
แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาล

จันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ นครปฐม นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก
แผนกวสญญและหองผาตด โรงพยาบาล

จันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ นครปฐม นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รวม 18

กองบัญชาการกองทัพไทย ตอนเสนารักษ ศรีสะเกษ นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

แผนกเวชกรรมปองกัน นครนายก นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รวม 2

รวมทั้งสิ้น 100

22 สถาบันนิติวิทยาศาสตร กองนิติวิทยาศาสตรบริการ กทม. พยาธิวิทยากายวิภาค 2 ประเภทที่ 1

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กองนิติวิทยาศาสตรบริการ กทม. จิตเวชศาสตร 1 ประเภทที่ 1

กองนิติวิทยาศาสตรบริการ กทม. นิติเวชศาสตร 1 ประเภทที่ 1

กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร กทม. นิติเวชศาสตร 1 ประเภทที่ 1

รวม 5

23

โรงพยาบาลตํารวจ

(สวนภูมิภาค) รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ นายแพทยไมระบุ (สาขา) 2 คลินิก

รวม 2

24 สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลสมเด็จ

พระบรมราชเทวี

ณ ศรีราชา รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา ชลบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 24 คลินิก

สนง.บรรเทาทุกขและ

ประชานามัยพิทักษ ฝายบริการทางการแพทย(หัวหิน)

สถานีกาชาด

หัวหินฯ นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก



ผลการจัดสรร"จํานวน"นักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญาฯ ประจําปีการศึกษา 2562 รอบที� 1

ลําดับ สถาบัน/หนวยงาน

ภาควิชา/สาขา/หนวยกอง/หนวย

สําหรับวพม.กอง/ฝายสําหรับวพม. จังหวัด สาขา

จัดสรร

(อัตรา) ประเภทสาขา

ฝายบริการทางการแพทย(นครราชสีมา) นครราชสีมา นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ภาคบริการโลหิตแหงชาติ ลพบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

ภาคบริการโลหิตแหงชาติ ราชบุรี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

ภาคบริการโลหิตแหงชาติ นครราชสีมา นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

ภาคบริการโลหิตแหงชาติ ขอนแกน นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

ภาคบริการโลหิตแหงชาติ อุบลราชธานี นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

ภาคบริการโลหิตแหงชาติ นครสวรรค นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

ภาคบริการโลหิตแหงชาติ พิษณุโลก นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

ภาคบริการโลหิตแหงชาติ เชียงใหม นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

ภาคบริการโลหิตแหงชาติ นครศรีธรรมราช นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

ภาคบริการโลหิตแหงชาติ สงขลา นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

ภาคบริการโลหิตแหงชาติ ภูเก็ต นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รวม 37

25 กรมราชทัณฑ นายแพทยไมระบุ (สาขา) 1 คลินิก

รวม 1

รวมทั้งสิ้น 777



 

 

 

 

สถานศึกษาส่งใบสมคัรของนกัศึกษา 

1. ให้หน่วยงานท่ี น.ศ. สมคัร 

2. ส่งสาํเนาใบสมคัร (ขอ้ 1) ให ้คกก. 

หน่วยงานท่ี น.ศ. สมคัร 

1. คดัเลือก น.ศ. 

2. ประกาศผลการคดัเลือก 

3. ส่งสาํเนาผลการคดัเลือก (ขอ้ 2 ) ให ้คกก. 

ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

 วิธีดําเนินการจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ ประจําปการศึกษา 2562  
 

 

1. การแสดงความจํานง 

          1        2          3           4  
 

 

 

 

 

 

2. การคัดเลือก 

                 1                      2  

 

  

 

 
  

 

3. การจัดสรร 
 

ก. จัดสรรนักศึกษาท่ีเลือก กระทรวงสาธารณสขุ  ไปปฏิบัติงานชดใชทุนท่ี กระทรวงสาธารณสุข (ภูมิภาค) 

ข. จัดสรร “ตัวบุคคล” ตามใบแสดงความจํานงของนักศึกษา และผลการคดัเลือกของหนวยงานท่ีไดรบัจัดสรร   

    ท่ีถูกตองตรงกัน  ดังน้ี 
 

หน่วยงานท่ีสมัคร การคดัเลือก/จัดสรร หมายเหตุ 

หน่วยงานที่คดัเลือก ผลการคดัเลือก หน่วยงานที่จดัสรร 

ก ก ผา่น ก ก = หน่วยงานท่ีไดรั้บจดัสรร 

ก ก ไม่ผา่น แสดงความจาํนง รอบ 2  

ก ไม่ไปสอบ - แสดงความจาํนง รอบ 2  

 

ค. กรณีใบแสดงความจํานงของนักศึกษาและผลการคัดเลือกของหนวยงานท่ีไดรับจดัสรร ท่ีไมถูกตองตรงกัน         

ดําเนินการจัดสรรดังน้ี 
 

หน่วยงานท่ีสมัคร การคดัเลือก/จัดสรร หมายเหตุ 

หน่วยงานที่คดัเลือก ผลการคดัเลือก หน่วยงานที่จดัสรร 

ก ข ผา่น/ไม่ผา่น แสดงความจาํนง รอบ 2 ก = หน่วยงานท่ีไดรั้บจดัสรร 

กสธ. ก/ข ผา่น/ไม่ผา่น กระทรวงสาธารณสุข ข = หน่วยงานท่ีไดรั้บจดัสรร 

 

 

หมายเหตุ    คกก. = คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสญัญาการเปนนักศึกษาแพทย 

                กสธ. = กระทรวงสาธารณสุข            

คกก. แจง้โควตาให้

สถานศึกษา 

สถานศกึษาแจง้ น.ศ. 
สมคัรตามโควตาทีจ่ดัสรร 

น.ศ. กรอกใบ สมคัร

เลอืกได ้1 แห่ง 

น.ศ. ส่งใบสมคัรคนื

สถานศกึษาภายในเวลาที่

กาํหนด 



 

คําแนะนําในการแสดงความจํานงเขาปฏิบัติงานชดใชทุนของ 

นักศึกษาแพทยผูทําสัญญาฯ รอบ 1 ปการศึกษา 2562 

 

                  

1. ศึกษารายละเอียดของหนวยงานท่ีสนใจสมัคร เพ่ือสิทธิประโยชนของนักศึกษา เก่ียวกับ 

- ตําแหนง 

- ลักษณะงาน/หนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 

- ความกาวหนาในอาชีพ/สายงาน 

- สิทธิประโยชนท่ีควรจะไดรับ เชน สวัสดิการ ฯลฯ 

- สถานท่ีตั้ง 

- การเดินทาง/ท่ีพัก 

- อ่ืนๆ 

 

2.  การกรอกใบแสดงความจํานง ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

- กรอกรายละเอียดใหครบถวน โดยเฉพาะท่ีอยูและเบอรโทรศัพท / โทรศัพทมือถือท่ี

สามารถติดตอได 

- เขียนดวยลายมือท่ีชัดเจน (ตัวสะกด/การันต,ตัวบรรจง) 

- กรอกใบแสดงความจํานงเพียง 1 ชุดเทานั้น 

- รอบ 1 นักศึกษาเลือกหนวยงานได 1 แหง โดยทําเครื่องหมาย × ในชอง � ท่ี

กําหนดใหเพียงแหงเดียว ถาทําหลายแหงจะถือเปนโมฆะ และใหแสดงความจํานงใหม 

รอบ 2 

                             นักศกึษาท่ีแสดงความจํานงเลือกกระทรวงสาธารณสุข จะไดรับการจัดสรรไป 

                  กระทรวงสาธารณสุข ทันที 

3. สงใบแสดงความจํานงคืนสถานศึกษา ภายในเวลาท่ีกําหนด 

           เม่ือนักศึกษากรอกขอมูลใบแสดงความจํานงเรียบรอยแลว ใหสงคืนสถานศึกษาภายในเวลาท่ี

กําหนด และเม่ือสถานศึกษาสงใบแสดงความจํานงของนักศึกษาไปยังหนวยงานท่ีสมัครแลว หาม

นักศึกษาขอแกไขเปลี่ยนแปลงใบแสดงความจํานง อีก 

4. ติดตามการนัดหมายไปรับการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีสมัคร 

 

ดวยความขอบคุณ 
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9/9/2019

ชื่อหนวยงาน สถานที่ติดตอ

1. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนราชดําริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-2564451 ตอ 14 

โทรสาร 02-2510515

2. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10700

โทร. 02-4198713

โทรสาร 02-4198864

3. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-2011644

โทรสาร 02-2012038

4. คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 681 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร 02-2443536

โทรสาร 02-2443019

5. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 02-9269662

โทรสาร 02-9269008

6. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 62 หมู 7 ต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก 26120

โทร. 037-395451-5 ตอ 60424, 60425 

และ 60240

     -ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - โทร. 037-395451

สยามบรมราชกุมารี

     -โรงพยาบาลชลประทาน โทร. 02-5022308

7. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง

จ.เชียงใหม 50200

โทร. 053-935213, 053-934817

โทรสาร 053-217144

8. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40002

โทร. 043-363699

โทรสาร 043-363319

รายชื่อหนวยงานที่ไดรับจัดสรรนักศึกษาแพทยฯ ปการศึกษา 2562 และสถานที่ติดตอ



2

9/9/2019

ชื่อหนวยงาน สถานที่ติดตอ

รายชื่อหนวยงานที่ไดรับจัดสรรนักศึกษาแพทยฯ ปการศึกษา 2562 และสถานที่ติดตอ

9. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

โทร. 074-451141-3 , 074-429893

โทรสาร 074-212900, 074-212903

10. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทร. 043-712981-83 ตอ 7748

โทรสาร 043-712991

11. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร.055-967938

โทรสาร 055-967927

12. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

20131

โทร. 038-103189,038-386554 ตอ 2224

โทรสาร 038-386557

13. คณะแพทยศาสตร อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร โทร 073-709030 ตอ 3900 หรือ 3961

มือถือ 088-7862848

14. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 85 ถ.สกลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34190

โทร 045-3533921, 084-3609770

15. สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ต.ไทยบุรี อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช

80161

โทร. 075-672801-6

โทรสาร 075-672807

16. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แมกา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

โทร 054-466666 ตอ 3458

มือถือ 091-8595514

โทรสาร 054-466698
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9/9/2019

ชื่อหนวยงาน สถานที่ติดตอ

รายชื่อหนวยงานที่ไดรับจัดสรรนักศึกษาแพทยฯ ปการศึกษา 2562 และสถานที่ติดตอ

17. สํานักวิชาแพทยศาสตร 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท 044-376682 โทรสาร 044-223920

มือถือ 080-1650329

18. สํานักวิชาแพทยศาสตร 333 หมู 1 ต.ทาสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง โทรศัพท 053-916590

 โทรสาร 053916570

19. เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 54 ถ.กําแพงเพชร 6  ตลาดบางเขน

เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-5766916 มือถือ 094-5515389

โทรสาร 025766904

20. ปลัดกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ 10200

โทร 02-2263141

21. ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร สถาบันนิติวิทยาศาสตร ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8  ถนนแจงวัฒนะ 

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร 02-1423481

โทรสาร 02-1439069

22. นายแพทยใหญ (สบ ๘) โรงพยาบาลตํารวจ

492/1 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

โทร/โทรสาร  02-2519847

23. เลขาธิการสภากาชาดไทย 1871 ถ.อังรีดูนังต แขวงวังใหม เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-2564053

โทรสาร 02-2527992
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9/9/2019

ชื่อหนวยงาน สถานที่ติดตอ

รายชื่อหนวยงานที่ไดรับจัดสรรนักศึกษาแพทยฯ ปการศึกษา 2562 และสถานที่ติดตอ

24. อธิบดีกรมราชทัณฑ (กองการเจาหนาที)่ 222 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02-9673437-8  

โทรสาร  02-9673435

25. ผูอํานวยการศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 999 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 73170

โทร. 02-8496600 ตอ 3066

โทรสาร 02-8796666

26. คณะแพทยศาสตร แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท: 02 329 8000

27. กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 -ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02-5901453

โทรสาร 02-5901355



 


	
	ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา ฯ
	ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2563)
	ลำดับที่
	รายการ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	ลำดับที่
	รายการ

	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	ลำดับที่
	20
	21
	22

	
	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับแพทย์คู่สัญญาระหว่างชดใช้ทุน

	
	Sheet1

	
	การคัดเลือก/จัดสรร
	การคัดเลือก/จัดสรร

	
	Sheet1




