
 
 

 

รายชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน ท่ีได้รับจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสญัญาฯ ปีการศึกษา 2565 และสถานท่ีติดต่อ 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน สถานท่ีติดต่อ 
1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 
  โทร. 02-2564451 ต่อ 14  
  โทรสาร 02-2510515 
2. คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10700 
  โทร. 02-4198713 
  โทรสาร 02-4198864 
3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี 270 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-2011644 
  โทรสาร 02-2012038 
4. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  681 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร 02-2443536 
  โทรสาร 02-2443019 
5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 62 หมู่ 7 ต.องครกัษ์ อ.องค์รกัษ์ จ.นครนายก 26120 
  โทร. 037-395451-5 ตอ่ 60424, 60425 และ 60240 
   - ศูนย์การแพทย์ปญัญานันทภิกขุ ชลประทาน  ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120 
  โทร. 02-5022308 
6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
  โทร. 053-935213, 053-934817 
  โทรสาร 053-217144 
7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
  โทร. 043-363699 
  โทรสาร 043-363319 
8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
  โทร. 074-451141-3 , 074-429893 
 โทรสาร 074-212900, 074-212903 
9. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
  โทร.055-967938 
  โทรสาร 055-967927 
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ส่วนราชการ/หน่วยงาน สถานท่ีติดต่อ 
10. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง  
 จ.นครราชสีมา 30000 
  โทรศัพท ์044-376682 โทรสาร 044-223920 
  มือถือ 080-1650329 
11. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 
  โทร. 075-672801-6 
  โทรสาร 075-672807 
12. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
  โทรศัพท ์053-916590 
  โทรสาร 053916570 
13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
  โทร 073-709030 ต่อ 3900 หรือ 3961 
  มือถือ 088-7862848 
14. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 56000 
  โทร 054-466666 ต่อ 3458 
  โทรสาร 054-466698 
15. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมอืง จ.มหาสารคาม 44000 
  โทร. 043-712981-83 ต่อ 7748 
  โทรสาร 043-712991 
16. เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 54 ถ.กำแพงเพชร 6  ตลาดบางเขน เขตหลักสี ่ 
 กรุงเทพมหานคร 10210 
  โทร. 02-5766916 มือถือ 094-5515389 
  โทรสาร 025766904 
17. คณะแพทยศาสตร์นานาชาติ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
  โทรศัพท:์ 02 329 8000 
20. ปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
  ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ 10200 
  โทร 02-2263141 
23. เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง 
     - กองแพทย์หลวง กรมสนบัสนุน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 10200 
  โทร./โทรสาร 02 281 4020 
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ส่วนราชการ/หน่วยงาน สถานท่ีติดต่อ 
24. เลขาธิการสภากาชาดไทย 1871 ถ.อังรีดูนังต ์แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทร. 02-2564053 
  โทรสาร 02-2527992 
26. ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
  อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 8  ถนนแจ้งวัฒนะ  
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรงุเทพฯ 10210 
  โทร 02-1423481 
  โทรสาร 02-1439069 
27. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 88/20 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
     - อธิบดีกรมสุขภาพจิต โทร. 02-1495555 - 60 
  โทรสาร 02-1495512 
28. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
     - อธิบดีกรมอนามัย โทร. 0-25906000 
  โทรสาร 02-5918253 

 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน (ท่ีอยู่) ประเภทโครงการ หมายเหต ุ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสขุ ปกต ิ นักศึกษาฯ ที่แสดงความจำนงเลอืก

หน่วยบริการในส่วนภูมิภาค      - ผู้อำนวยการกองบรหิารทรัพยากรบุคคล  
       ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

โทร. 02-5901453 
  โทรสาร 02-5901355 

2. สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิม่เพือ่ชาวชนบท ปกต ิ นักศึกษาฯ ที่แสดงความจำนงเลอืก
โครงการแพทย์พีเ่ลี่ยง 

     - ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

CPIRD/ODOD/ 
ข้าราชการ 
ลาศึกษา 

นักศึกษาฯ ที่แสดงความจำนงเลอืก
หน่วยบริการในส่วนภูมิภาค 

  อาคาร 5 ช้ัน 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบรุี 11000 

  โทร. 0 2590 1980 
3. สำนักสนบัสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปกติ/CPIRD/ 

ODOD/
ข้าราชการ 
ลาศึกษา 

นักศึกษาฯ ที่แสดงความจำนงเลอืก
โครงการแพทยป์ฏิบัติงานเพื่อการสอบ
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
(FAMMED) 

    - ผู้อำนวยการสำนักสนบัสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
   อาคาร 5 ช้ัน 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบรุี 11000 
   โทรศัพท์  02-5901937 

 


