๑

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ที่ ๓ / ๒๕๖๔
เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจาบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๒
-------------------------------------------ตามประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๖๔ เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านและการขอ
ขึ้ น ทะเบี ย นแพทย์ ใ ช้ ทุ น /แพทย์ ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การสอบวุ ฒิ บั ต ร ประจ าปี ก ารฝึ ก อบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๒
คณะผู้บริหาร สภาวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่
๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยระบบสื่อสารทางไกล ให้กาหนดการรับสมัครและการ
คัดเลือกผูส้ มัครเป็นแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ไว้ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครแพทย์ประจำบ้ำน สำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑.๑. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๑.๒. ผ่ า นการปฏิบั ติง านตามโครงการเพิ่ม พูน ทัก ษะแล้ ว หรือ อยู่ ร ะหว่า งการปฏิบั ติ งานตาม
โครงการ เพิ่มพูนทักษะ
๑.๓. ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน (กรณีสมัครโดยมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ ) หรือปลอดภาระการชดใช้ทุ นกับหน่วยงานของรัฐ (กรณี
สมัคร โดยไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ)
๒. กำหนดเวลำกำรคัดเลือกแพทย์ประจำบ้ำน
๒.๑ การคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านในวันที่ ๑๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. จำนวนตำแหน่ง/สถำบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร หลักเกณฑ์/วิธีกำรคัดเลือกผู้สมัครเข้ำรับกำร ฝึกอบรมเป็น
แพทย์ประจำบ้ำน ปฏิบัติงำนเพื่อกำรสอบวุฒิบัตรสำหรับปีกำรฝึกอบรม ๒๕๖๔
๓.๑. จานวนตาแหน่งแพทย์ประจาบ้านและจานวนที่สถาบันฝึกอบรมรับได้ สาหรับปีการฝึกอบรม
๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้
๓.๒. หลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้าน
๓.๒.๑. กาหนดตามนโยบายของแพทยสภาตามประกาศสานักงานเลขาแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๖๔
เรื่องการรับสมัครแพทย์ป ระจาบ้ านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน /แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร
ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ซึ่ง วฉท. กากับดูแลโดยให้สถาบันฝึกอบรมคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านที่

๒

ได้รับอนุมัติเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร โดยให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐก่อนผู้ที่ไม่มี
ต้นสังกัด และให้ความสาคัญแก่ผู้ที่ ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมานานกว่าก่อน ตามลาดับต่อไปนี้
ก. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อย กว่า ๓ ปี
หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลาดับแรก
ข. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อย กว่า ๒ ปี
หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลาดับถัดจาก ก
ค. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อย กว่า ๑ ปี
หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิซาชีพเวชกรรม เป็นลาดับถัดจาก ข
ง. ผู้ไม่มตี ้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วน้อย กว่า ๑ ปี
/ไม่ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุน หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลาดับถัดจาก ค.
วฉท. กาหนดนโยบายเพิ่มเติมให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ดังต่อไปนี้
ก. ให้ความสาคัญแก่ผู้มีต้นสังกัดจากโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหรือมีศักยภาพเป็น
สถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก สถาบันปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะ และโรงพยาบาลระดับรองลงมา ตามลาดับ
ข. กาหนดให้สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งกาหนดเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเช้ารับการฝึกอบรม
เพิ่มเติมได้ โดยต้องไม่ขัดกับข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของแพทยสภาและ วฉท. รวมทั้งไม่ขัดกับประกาศนี้
๔. ขั้นตอนกำรคัดเลือกแพทย์ประจำบ้ำนและแพทย์ปฏิบัติงำนเพื่อวุฒิบัตรสำขำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน
๔.๑ ผู้สมัครคัดเลือกติดต่อสถาบันฝึกอบรมโดยตรง และให้สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งกาหนดวัน เวลา
วิธีการสัมภาษณ์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ตามเห็นสมควร
๔.๒ สถาบันฝึกอบรมดาเนินการเรียบร้อย ให้แจ้งผลการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการให้ วฉท.ทราบ โดย
ส่งเข้า mail: tcep.tmc@gmail.com ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้ผู้สมัคร
ทราบและส่งเอกสารการสมัคร และหนั งสือรับรองการคัดเลือกที่เป็น ทางการมาที่ วิทยำลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย ชั้ น ๓ อำคำรเฉลิม พระเกีย รติ พ ระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่หั ว ๘๔ พรรษำ ๘๘/๔๐ หมู่ ที่ ๔
สำธำรณสุขซอย ๖ ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๔.๓ ให้แพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว กรอกใบสมัครด้วยตนเองลงทะเบียนที่ www.tmc.or.th/tcgme
และปฏิบัติตามประกาศสานักงานเลขาแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๖๔ เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านและการขอขึ้น
ทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ แล้วพิมพ์ลง
กระดาษเพื่อลงนาม
๔.๔ วฉท.(T2) ดาเนินการส่งหนังสือรับรองผลการคัดเลือกไปที่แพทยสภา และรับรองการคัดเลือกในเว็บ
www.tmc.or.th/tcgme ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓

๕. หลักฐำนแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
ก. สาเนาบัตรประชาชน
ข. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล)
ค. สาเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
ง. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จ. สาเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐาน แสดงว่ากาลังอยู่
ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๓๘ เป็นต้นมา
ฉ. หนั งสื อจากต้น สั งกัด ลงนามโดยผู้ บังคับบัญชาสู งสุ ดของหน่ว ยงานต้นสั งกัด อนุมัติให้ เข้า
ฝึกอบรมและรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบ
หนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กาหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์
ประจาบ้านของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช. หนั ง สื อแสดงประวั ติส่ ว นบุ คคล การศึก ษาฝึ กอบรม ผลงานวิ ช าการ และกิจ กรรม พิเ ศษ
(curriculum vitae) ของผู้สมัคร
ซ. สาเนาแสดงผลคะแนนสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (ศรว.) ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ (ถ้ามี)
ฌ. หนังสือแถลงเจตจานงส่วนบุคคล (personal statement of purpose) ของผู้สมัคร ในการ
เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ญ. หนังสือรับรอง/แนะนาผู้สมัคร จากผู้รับรอง/แนะนาอย่างน้อย ๒ คน ได้แก่ อาจารย์ประจา
โรงเรี ย นแพทย์ ที่ ผู้ ส มัค รส าเร็ จ การศึก ษาแพทย์ ศาสตร์ บัณ ฑิต อาจารย์ป ระจาโรงพยาบาลที่ผู้ ส มั ครผ่ า นการ
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะและผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่อยู่ใกล้ชิดที่สุด (เช่น หัวหน้าแผนก หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อานวย
การโรงพยาบาล เป็นต้น)
๖. กำรรำยงำนตัว และกำรเริ่มฝึกอบรม
๖.๑ ในกรณีที่แพทยสภาตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการคัดเลื อกขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ข้อใด แพทยสภาจะไม่ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจาบ้าน ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔
และผู้ไม่ได้รับการประกาศผลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ในปีการ'ฝึกอบรม ๒๕๖๔
๖.๒ ให้แพทย์ผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียน นาหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนซึ่งดาวน์
โหลดได้จาก website: http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อมหลักฐานแสดงการทาสัญญากับหน่วยงานต้น สังกัด
(กรณีมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการซดใช้ทุนหรือภาระอื่นกับ หน่วยงาน
ของรั ฐแล้ว (กรณีอิส ระ) ไปยื่ นต่อสถาบัน ฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กาหนดในหนังสื อแจ้งผลดังกล่าว และต้อง
รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบัน'ฝึกอบรม และเริ่มการฝึกอบรมภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๔

๗. กำรจำกัดสิทธิ์ในกำรสมัครแพทย์ประจำบ้ำนในกรณีผู้ได้ลงทะเบียนยืนยันตามที่กาหนดในข้อ ๖ แล้ว
ขาดจากการฝึ กอบรม วฉท. จะพิจ ารณาเสนอแพทยสภาให้ จากัดสิ ทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจาบ้านในปีการ
ฝึกอบรมถัดไป ในกรณี ต่อไปนี้
๗.๑. ไม่มารายงานตัว ณ สถาบัน'ฝึกอบรมตามกาหนดเวลา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๗.๒. ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากลงทะเบียนยืนยันตามที่กาหนดในข้อ ๖ หรือหลังจากเข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้าน/ปฏิบัติงานประจาสาขาเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯแล้วโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๗.๓. เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) ในระหว่างฝึกอบรม โดยให้ถือ
ว่าผู้นั้นสิ้นสุดการเป็นแพทย์ประจาบ้าน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับด้วย
๘. กำรเปลี่ยนสำขำหรือย้ำยสถำบันฝึกอบรม
แพทย์ผู้ได้ขึ้นทะเบียนหรือเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านแล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขาหรือ
ย้าย สถาบันฝึกอบรมได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) สถาบันฝึกอบรมทั้ง ๒ ฝ่าย
รวมทั้งได้รับความเห็นขอบจาก อฝส. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้าน ตาม เงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากาหนดไว้
๙. เงื่อนไขและข้อจำกัด
๙.๑. ผู้สมัครทุกคนต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง
ครบถ้วนหากตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะแม้ได้รับการ ประกาศ
ผลการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๖ แล้วก็ตาม ทั้งนี้ราชวิทยาลัยและแพทยสภาจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจ
เกิดขึ้น
๙.๒. การขึ้นทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ ถือเป็น
โมฆะ ในกรณีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนนั้นยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนก่อนวันเริ่มฝึกอบรม ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ดังต่อไปนี้
๙.๒.๑. ไม่ได้ทาสั ญญากับหน่ว ยงานต้นสังกัด (กรณีต้นสั งกัดจากหน่ว ยงานของรัฐ ) หรือยังไม่
ปลอดภาระการชดใช้ทุนหรือภาระอื่นกับหน่วยงานของรัฐ (กรณีอิสระ)
๙.๒.๒. ยังไม่ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่ มพูนทักษะครบถ้วนตามที่แพทยสภากาหนดก่อน
การเริ่มการฝึกอบรมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๙.๒.๓. ขาดคุณสมบัติอื่นตามที่แพทยสภาและ วฉท. กาหนดทั้งนี้ให้ถือว่า ผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔
๙.๓. ในประกาศนี้“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้หมาย
รวมถึงหน่วยงาน ในกากับของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นและองค์กรอื่นที่คณะกรรมการแพทย
สภาพิจารณา อนุมัติด้วย
“วฉท.” หมายความว่า วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

๕

“วุฒิบัตร”หมายความว่า วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน
๙.๔. การดาเนินการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และการดาเนินการอื่นใดในการคัดเลือกแพทย์
ประจาบ้ านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งมิได้ดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กาหนดในประกาศนี้และ
ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของแพทยสภา ให้ถือว่าการดาเนินการดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะ และกรณีมีหลักฐาน
เชื่อได้ว่ามีการกระทาอันจงใจฝ่าฝื นประกาศนี้ วฉท. อาจเสนอแพทยสภาให้พิ จารณาถอนสิทธิ์ในการรับแพทย์
ประจาบ้านของสถาบันฝึกอบรมนั้น หรือจากัดสิทธิ์แพทย์ผู้นั้นในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจาบ้านของ
สถาบันฝึกอบรมนั้น ก็ได้
๙.๕. กรณีใดซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง
การรับ สมัครแพทย์ประจาบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจาปี
การฝึกอบรม ๒๕๖๔ และบทแห่งประกาศนี้ให้ใช้ประกาศดังกล่าวนี้แทน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

(นายแพทย์ภานุวงส์ แสนสาราญใจ)
เลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ผู้ประกาศ

๖

ผนวก ก.
จานวนตาแหน่งแพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจาปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๒
รหัส

สถำบัน / หน่วยงำน

จำนวนตำแหน่งที่รับได้

101
102
105
106
107
109
110
118
119
122
203
204
216
217
218
219
224
230
233
237

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โรพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลชลบุรี สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลลาปาง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลสระบุรี สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รวมทุกสถาบันฝึกอบรม

3
1
3
4
3
1
1
3
6
9
4
3
1
6
4
3
2
4
4
3
68

