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ใบสมคัรแพทย์ประจ ำบ้ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
รำชวทิยำลยัโสต ศอ นำสิกแพทย์  แห่งประเทศไทย 

 
ใหก้รอกขอ้มูลโดยการพิมพ ์หรือเขียนดว้ยตวับรรจงและท าเคร่ืองหมาย หรือระบุตวัเลขในช่อง  ใหถู้กตอ้งตามความ
เป็นจริง เอกสารท่ีเป็นส าเนาจะตอ้งเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย 

ก. ช่ือ-สกุล ผู้สมัคร    นาย นาง  นางสาว .................................................................................................. 

 วนั เดือน ปี เกิด............................................................ เช้ือชาติ.................................... สัญชาติ............................... 

     เลขท่ีประประจ าตวัประชาชน  

 
ข. ทีอ่ยู่ของผู้สมัครทีส่ำมำรถติดต่อได้รวดเร็ว 

 เลขท่ี.............. หมู่บา้น.................................................หมู่ท่ี............ ถนน............................ ต  าบล........................... 

 อ าเภอ................................................ จงัหวดั............................................ รหสัไปรษณีย.์......................................... 

 โทรศพัท.์............................................... โทรศพัทมื์อถือ............................................................................................. 

   E-mail....................................................................................................................................................................             

(กรุณาเขียนภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

 

 

 

 

 

 

       รูปถ่าย 
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ค.  สำขำและสถำบันฝึกอบรมทีต้่องกสนเลอืกสมัคร 
๑. สำขำประเภทที ่๒ หมายถึงสาขาท่ีผูส้มคัรจะ ต้องผ่ำนกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรเพิม่พูนทกัษะ๑ ปี และได้

ปฏิบัติงำน/ ปฏิบัติงำนชดใช้ทุนตำมจ ำนวนปีทีแ่พทยสภำก ำหนด ไดแ้ก่สาขาต่อไปน้ี 
 สาขาโสต ศอ นาสิกกรรม 
๒. สำขำประเภทที ่๓ หมายถึง สาขาท่ีผูส้มคัรจะ ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำนในปีสุดท้ำยหรือได้รับ

หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสำขำทีก่ ำหนดเป็นสำขำหลกัก่อนแล้ว ไดแ้ก่อนุสาขาต่อไปน้ี 
 อนุสาขาศลัยศาสตร์ตกแต่ง และเสริมสร้างใบหนา้ 

ช่ือสถำบันฝึกอบรมทีต้่องกำรสมัครเข้ำเลอืกสมัครเป็นแพทย์ประจ ำบ้ำน  (สมคัรไดม้ากกวา่ 1 สถาบนั) 
 ล าดบั 1.................................................................................................................. 
 ล าดบั 2.................................................................................................................. 
 ล าดบั 3..................................................................................................................  
 ล าดบั 4.................................................................................................................. 
 ล าดบั 5.................................................................................................................. 
ง. คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ช่ือสถาบนัการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาวชิาแพทยศาสตร์............................................................ 
.............................................................................. ปี พ.ศ. ท่ีส าเร็จการศึกษา............................ เกรดเฉล่ีย.................... 
 
จ. ประสบกำรณ์กำรสมัคร/ กำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำน 
 ท่านเคยถูกตดัสิทธิในการสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นหรือไม่     ไม่เคย      เคย 
      (โปรดระบุเหตุผลและปี พ.ศ.ท่ีเคยถูกตดัสิทธิในการสมคัร)..................................................................................... 
 ท่านเคยเขา้รับการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นหรือไม่                            ไม่เคย      เคย     
    (ถา้เคย โปรดระบุสาขาและปี พ.ศ.ท่ีจบ หรือจะจบ................................................................................................... 
 

ฉ. ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนหลงัได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวชิำชีพเวชกรรม / ภำระกำรชดใช้ทุน 
 ขอใหร้ะบุขอ้มูลประสบการณ์การปฏิบติังานหลงัไดรั้บใบอนุญาตฯ/ ภาระการชดใช้ทุน จนถึงปัจจุบนั 
 โครงกำรเพิม่พูนทักษะปฏิบติังานท่ี โรงพยาบาล................................................................................................ 
 ตั้งแต่เดือน....................................... พ.ศ...................... ถึงเดือน......................................... พ.ศ......................... 
 ภำระกำรชดใช้ทุน (ใหน้บัรวมเวลาในการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะฯ) 
 มี  ปฏิบติัมาแลว้.............. ปี             ไม่มี ปฏิบติัชดใชค้รบถว้นแลว้ 3 ปี       ไม่มี ชดใชเ้งินแลว้ 

 ระยะเวลำปฏิบัติงำนหลงัได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม เป็นเวลา........... ปี   นบัจนถึง   
 ปัจจุบนั 
 สถำนทีท่ ำงำนปัจจุบัน.................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................   
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 รำยช่ือผู้ทีส่ำมำรถให้ข้อมูลกำรปฏิบัติงำนของผู้สมัคร จ านวน 2 คน (ขอให้เป็นผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือผูท่ี้เคย
ปฏิบติังานใกลชิ้ด) 
o ช่ือ-สกุล.......................................................................... ต  าแหน่ง............................................................... 
       ท่ีอยู.่.................................................................................................. โทรศพัท.์.......................................... 
o ช่ือ-สกุล.......................................................................... ต  าแหน่ง............................................................... 
       ท่ีอยู.่.................................................................................................. โทรศพัท.์.......................................... 

ช. สิทธ์ิในกำรสมัคร  
 ไม่มีตนัสังกดั     
 มีตน้สังกดั  ................................................................ ................................................................................. 
                                     (ระบุช่ือตน้สังกดั)                                                (ต าแหน่งของผูบ้งัคบับญัชาตน้สังกดั) 
 
หลกัฐำนทีผู้่สมัครทุกสำขำที่ใช้สิทธ์ิต้นสังกดั ต้องส่งส ำหรับหัวข้อนี้ 
 หนงัสือจากตน้สังกดัอนุมติัใหเ้ขา้ฝึกอบรมและรับรองวา่จะท าสัญญาเม่ือไดรั้บการคดัเลือก 
 
ซ. เอกสำร ในการสมคัร ผูส้มคัรจะตอ้งจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานดงัน้ี 
(๑)       ใบสมคัร ใหติ้ดรูปถ่ายขนาด ๒ น้ิวถ่าย ไม่เกนิ ๖ เดือน จ  านวน ๑ รูป 
(๒)       ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
(๓)       ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีเปล่ียนช่ือ - สกุล)  
(๔)       ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม 
(๕)       ส าเนาประกาศนียบตัร หรือหนงัสือรับรองเป็นผูผ้า่นโครงการเพิ่มพูนทกัษะ (เฉพาะผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ 

วชิาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นตน้ไป   
(๖)       หนงัสือจากตน้สังกดัอนุมติัให้เขา้ฝึกอบรมและรับรองวา่จะท าสัญญาเม่ือไดรั้บการคดัเลือกแลว้ (เฉพาะผูส้มคัรท่ีมี 

ตน้สังกดัส่งฝึกอบรม) โดยใชแ้บบหนงัสือรับรองตน้สังกดัตามแบบท่ีก าหนด 
(๗)  หนงัสือรับรอง /  แนะน าผูส้มคัร (ถา้มี) 
ผูส้มคัรจะตอ้งจดัท าใบสมคัรพร้อมเอกสารหลกัฐาน ส่งใหก้บัสถาบนัฝึกอบรมท่ีผูส้มคัรเลือกแห่งๆ ละ๑ชุดตามจ านวนท่ี
เลือกเพื่อตรวจสอบ   เอกสารท่ีถ่ายส าเนาใหผู้ส้มคัรเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบัดว้ย 
กำรแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงใบสมัคร  เม่ือกรอกใบสมคัรและยืน่พร้อมหลกัฐานต่อเจา้หนา้ท่ีแลว้ จะขอแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลง
ใบสมคัรมิได ้
        ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความและเอกสารท่ีใชส้มคัรถูกตอ้งทุกประการ หากปรากฎในภายหลงัวา่ขา้พเจา้ขาดคุณสมบติั  
ขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ขอ้ความท่ีไดแ้จง้ไวใ้นใบสมคัรเป็นเท็จ หรือหลกัฐานประกอบการสมคัรเป็น
เอกสารเท็จหรือปลอม ขา้พเจา้ยนิยอมใหต้ดัหรือเพิกถอนสิทธ์ิในการสมคัร แมว้า่จะผา่นการคดัเลือกแลว้ก็ตาม รวมทั้งทราบ
วา่อาจถูกด าเนินตามกฎหมาย 
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ลายเซ็นผูส้มคัร  
                                                                                                         วนัท่ี                เดือน                        พ.ศ. 
 
 
 หมำยเหตุ 

๑. แต่ละสถาบนัจะท าการสัมภาษณ์และคดัเลือกเป็นการภายในใหเ้สร็จส้ินภายในเวลาท่ีก าหนด (ก าหนดเป็นปี ๆ
ไป) พร้อมกนัทุกสถาบนั 

๒. แต่ละสถาบนัจะส่งขอ้มูลทั้งหมดใหก้บัประธานคณะอนุกรรมการฝึกบรม ฯ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางและ
ประสานในการรับสมคัร ฯ และประกาศผลใหท้ราบ 


