สำขำประเภทที่ 1 และ 2 ที่
แพทยสภำอนุมัต ิ ปี กำรฝึ กอบรม 2562 รอบ 1
จานวนแผนงานฝึ กอบรม ก (โปรแกรม)
ั
ศกยภาพการฝึ
กอบรมปี 2562
้ น/ปฏิบัตงิ านเพือ
จานวนแพทย์ใชทุ
่ วุฒบ
ิ ัตรฯ (แผน ข) ปี 2562
101 ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
102 จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์
ี งใหม่-คณะแพทยศาสตร์
103 ม.เชย
104 ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
105 ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์
106 ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์
107 พบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล ้า
108 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ-คณะแพทยศาสตร์
109 ม.ธรรมศาสตร์-คณะแพทยศาสตร์
110 ม.นวมินทราธิราช-คณะแพทยศาสตร์วชริ พยาบาล
111 ม.นเรศวร-คณะแพทยศาสตร์
112 ม.บูรพา-คณะแพทยศาสตร์113 ม.มหิดล-คณะเวชศาสตร์เขตร ้อน
114 พบ-โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
115 พบ-โรงพยาบาลอานันทมหิดล
116 พร-กรมแพทย์ทหารเรือ
117 พร-โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ ้าสริ ก
ิ ต
ิ ิ์
118 พร-โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล ้า
119 พอ-โรงพยาบาลภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
120 พอ-สถาบันเวชศาสตร์การบิน
121 สกท-โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
122 สตช-โรงพยาบาลตารวจ
123 กทม-สานักการแพทย์
124 กทม-โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ิ
125 กทม-โรงพยาบาลตากสน
201 กคร-สานักระบาดวิทยา
202 กพ-โรงพยาบาลราชวิถ ี
ิ
203 กพ-โรงพยาบาลเลิดสน
204 กพ-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
205 กพ-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
206 กพ-สถาบันประสาทวิทยา
207 กพ-สถาบันพยาธิวท
ิ ยา
208 กพ-สถาบันโรคทรวงอก
209 กพ-สถาบันโรคผิวหนัง
ิ ี
210 กพ-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชน
211 กรมอนามัย
212 กสจ-โรงพยาบาลศรีธัญญา
213 กสจ-สถาบันยุวประสารทไวทโยปถัมภ์
214 กสจ-สถาบันสมเด็จเจ ้าพระยา
215 สป-โรงพยาบาลขอนแก่น
216 สป-โรงพยาบาลเจ ้าพระยาอภัยภูเบศร
217 สป-โรงพยาบาลชลบุร ี
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สำขำประเภทที่ 1 และ 2 ที่
แพทยสภำอนุมัต ิ ปี กำรฝึ กอบรม 2562 รอบ 1
จานวนแผนงานฝึ กอบรม ก (โปรแกรม)
ั
ศกยภาพการฝึ
กอบรมปี 2562
ี งรายประชานุเคราะห์
218 สป-โรงพยาบาลเชย
219 สป-โรงพยาบาลนครพิงค์
220 สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
221 สป-โรงพยาบาลพระปกเกล ้า
ิ ราช
222 สป-โรงพยาบาลพุทธชน
223 สป-โรงพยาบาลพุทธโสธร
ี า
224 สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสม
225 สป-โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
226 สป-โรงพยาบาลมหาสารคาม
227 สป-โรงพยาบาลร ้อยเอ็ด
228 สป-โรงพยาบาลระยอง
229 สป-โรงพยาบาลราชบุร ี
230 สป-โรงพยาบาลลาปาง
ิ มหาราช
231 สป-โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ ้าตากสน
ิ ธิประสงค์
232 สป-โรงพยาบาลสรรพสท
233 สป-โรงพยาบาลสระบุร ี
234 สป-โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
235 สป-โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
236 สป-โรงพยาบาลสุรน
ิ ทร์
237 สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่
238 สป-โรงพยาบาลอุดรธานี
239 สป-โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
240 กพ-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
241 สป-สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
242 กคร-กรมควบคุมโรค
126 กทม-โรงพยาบาลกลาง
243 สป-โรงพยาบาลนครปฐม
244 สป-โรงพยาบาลยะลา
245 สป-โรงพยาบาลบุรรี ัมย์
246 สป-โรงพยาบาลพระนั่ งเกล ้า
247 สป-โรงพยาบาลตรัง
248 สป-โรงพยาบาลอานาจเจริญ
249 สป-โรงพยาบาลศรีสะเกษ
250 สป-โรงพยาบาลสกลนคร
127 มศว-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
252 สป-โรงพยาบาลสงขลา
253 สป-โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
254 สป-โรงพยาบาลวชริ ะภูเก็ต
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