
 

เรียน   เจ้ากรมแพทย์ทหารบก 
         เลขที่ 8 ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี           
         กรุงเทพมหานคร  10400 
         เบอร์  02-3544425 

เรียน   เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ    
         171/1 กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสายไหม  
         เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
         เบอร์  02-5342636 

 เรียน  เจ้ากรมก าลังพลทหาร 
         127 กองบัญชาการกองทัพไทย  
         กรมก าลังพลทหาร (อาคาร 1) ชั้น 2 
         ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
         กรุงเทพฯ 10210 
         เบอร์  02-5721116 

 เรียน  คุณจิระวรรณ พึ่งสกุล 
         เทศบาลนครสมุทรปราการ 
         ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒  ซอย 12 (เกษมสมุทร 2)     
         ต าบลปากน้ า  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
            จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
             เบอร ์ ๐๒-๓๘๙๑๓๘๔ 

เรียน   คุณณัฐวุฒิ  มณีกุล 
         เทศบาลนครนครราชสีมา 
         965  ถ.โพธิ์กลาง  ต าบลในเมือง  
         อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 30000                 
             เบอร ์ ๐๔๔-๒๓๐๗๖๖ 

เรียน   คุณศตพร  ประเทืองเกียรติ 
         เทศบาลนครแม่สอด กองการเจ้าหน้าที่ 
         99/99 ถนนสายเอเซีย ต าบลแม่สอด  
         อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110              
             เบอร ์ ๐๕๕-๕๔๗๔๔๙  ต่อ ๖๑๔ 

เรียน   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         ๖๓  หมู่ ๗ ถนนรังสิต – นครนายก 
         อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  ๒๖๑๒๐ 
         เบอร์ 037-395094-5 ต่อ 21528 
 

เรียน   ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ 
         ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ  
         โรงพยาบาลชลประทาน  
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ต าบลบางตลาด  
         อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 
          เบอร์  ๐๒-๕๐๒๒๓๔๕  

เรียน  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
         ๑๖๙ ถนน ลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข  
         อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๐ 
         เบอร์ 038-390401-5 ต่อ 5008 

เรียน   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
         169 ถนน ลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข  
         อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131 
         เบอร์   038-103177-๘ 

เรียน   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
         ๒๒๒ หมู่ ๑๐ ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา  
         จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ 
             เบอร ์ 075-672808-10 

เรียน   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
         ศูนย์รังสิต ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  
         จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 
             เบอร ์  02-๙๘๖๙๒๑๓ ต่อ ๔๓๔๕ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
            โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
         95   หมู่ 8   ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  
         จังหวัดปทุมธานี  12120 
             เบอร ์ 02-9269369 

เรียน   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
         ๘๕ ถนนวารินช าราบ-เดชอุดม ต าบลเมืองศรีไค  
         อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๑๔๙๐ 
         เบอร์  045-353624 

เรียน   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
         ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 
         จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ 
         เบอร์ ๐๔๓-๗๕๔๓๖๐  

เรียน   อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
         เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
         906 ถ.ก าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน  
         เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
         เบอร์   02-567-6663 

รายชื่อและสถานที่ติดต่อ ส่วนราชการ / หน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญาฯ ปีการศึกษา 256๔ (ปีงบ 256๕) 



 

 

 

 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีฯ 
       สภากาชาดไทย 
       290   ถนนเจิมจอมพล   อ าเภอศรีราชา  
       จังหวัดชลบุรี   20110 
          เบอร ์ 038-320200 ต่อ 3415-3419 

เรียน  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 
        ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 
        104 ถนนราชด าริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน    
         กรุงเทพมหานคร 10330 
         เบอร์  02-2516717 

เรียน  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
        (กลุ่มงานบริหารและพัฒนารูปแบบ 
         การจ้างงานทางเลือก) 
         ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
         88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 
         อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 
         เบอร์ 02-5901350 

เรียน  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
        (งานจัดสรรและคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล   
          กลุ่มงานสรรหาบุคคล) 
         ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
         88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 
         อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000 
         เบอร์ 02-590๒๘๓๖-๗ 

รายชื่อและสถานที่ติดต่อ ส่วนราชการ / หน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ท าสัญญาฯ ปีการศึกษา 256๔ (ปีงบ 256๕) 


