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ใบสมัครแพทย์ประจำบ้ำน (แผน ก.)
ประจำปี กำรฝึ กอบรม 2565 รอบที่ 2

ทีต่ ดิ รูปถ่าย
ขนาด 2 นิ้ว

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทย
สาขา / อนุสาขา อธ221 ออร์โธปิ ดกิ ส์

ก. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้า ชื่อ
นามสกุล
เกิดวันที่
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่

เลขประจาตัวประชาชน
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ออกให้เมือ่ วันที่

ข. ต้นสังกัดทีส่ ง่ เข้ำฝึ กอบรม
หน่วยงานรัฐ
กระทรวง
จังหวัด
อืน่ ๆ(โปรดระบุ)

กรม / มหาวิทยาลัย / บริษทั
โรงพยาบาล

ค. ทีอ่ ยูส่ ำมำรถติดต่อได้รวดเร็ว
เลขที่
แขวง/ตาบล
โทรศัพท์

หมูท่ ี่

หมูบ่ า้ น/อาคาร
เขต/อาเภอ
โทรศัพท์มือถือ

ซอย
จังหวัด
E-mail

ถนน
รหัสไปรษณีย์

ง. คุณวุฒกิ ำรศึกษำวิชำแพทยศำสตร์และกำรฝึ กอบรมในวิชำชีพเวชกรรม
(๑) ปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต จำกสถำบัน
ออกให้เมือ่ วันที่
ระดับคะแนนเฉลีย่ (GPA)
(๒) ผลคะแนนสอบประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
ขัน้ ตอนที่

วันทีส่ อบ

คะแนนทีไ่ ด้

คะแนนเฉลีย่

ค่ำเบีย่ งเบนมำตรฐำน (SD)

ผลการสอบขัน้ ตอนที 3 :
วันทีส่ อบ ขัน้ ตอนที่ 3 (OSCE) ผ่าน :
(๓) วุฒบิ ตั ร
หนังสืออนุมตั ิ สาขา
ออกให้เมือ่ วันที่
โดยผ่านการฝึ กอบรม/ปฏิบตั งิ านจากสถาบัน

จ. ประสบกำรณ์กำรปฏิบตั งิ ำนหลังได้รบั ใบอนุญำตเป็ นผูป้ ระกอบวิชำชีพเวชกรรม / ภำระกำรชดใช้ทุน
(ขอให้ระบุขอ้ มูลประสบการณ์การปฏิบตั งิ านหลังได้รบั ใบอนุญาตฯ / ภาระการชดใช้ทุน จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565)
ยังไม่ได้รบั ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ข้ามไปไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลข้อนี้)
(๑) กำรฝึ กอบรมแพทย์เพิม่ พูนทักษะ
ผ่านการฝึ กอบรมแพทย์เพิม่ พูนทักษะแล้ว
อยูร่ ะหว่างการฝึ กอบรมแพทย์เพิม่ พูนทักษะทีโ่ รงพยาบาล
จังหวัด
ตัง้ แต่วนั ที่
ถึงวันที่
(๒) กำรปฏิบตั งิ ำนหลังผ่ำนกำรอบรมเพิม่ พูนทักษะ
จังหวัด

ชือ่ สถำนทีป่ ฏิบตั งิ ำน

ตำแหน่ง

สำขำวิชำ

ตัง้ แต่

ถึง
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(๓) ภำระกำรชดใช้ทุน (นับรวมเวลำในกำรปฏิบตั งิ ำนตำมโครงกำรเพิม่ พูนทักษะฯ)
มี ปฏิบตั งิ านมาแล้ว(ปี )
ไม่มี ปฏิบตั งิ านชดใช้ทุนครบถ้วนแล้ว
ไม่มี ชดใช้เงินแล้ว
(๔) สถำนทีท่ ำงำนปัจจุบนั
สถานทีท่ างานปัจจุบนั
สถานทีต่ ง้ ั
(๕) ท่ำนเคยได้รบั กำรสอบสวนทำงวินยั หรือจริยธรรมหรือไม่
ไม่เคย
เคย สาเหตุ
เมือ่ พ.ศ

ทัง้ นีไ้ ด้แนบเอกสำรหลักฐำนมำตำมรำยกำรและได้ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนตำมทีร่ ะบุไว้ทำ้ ยใบสมัครนีแ้ ล้วอย่ำง
ครบถ้วนทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลทีข่ ำ้ พเจ้ำได้แจ้งไว้ในใบสมัครนีเ้ ป็ นจริงทุกประกำรและเอกสำรทีใ่ ช้ประกอบกำรสมัครถูกต้อง ตำมกฎหมำยทุกประกำร
หากในภายหลังปรากฏว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัตขิ อ้ ใดข้อหนึ่งหรือตรวจสอบพบว่าข้อความทีไ่ ม่เป็ นจริงหรือหลักฐานประกอบการสมัคร
เป็ นเอกสารปลอมข้าพเจ้ายินยอมให้ตดั หรือเพิกถอนสิทธิก์ ารขึ้นทะเบียนเป็ นแพทย์ประจาบ้าน แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกหรือเริ่มเข้ารับการฝึ กอบรมแล้วก็ตาม
รวมทัง้ ทราบว่าอาจจะถูกดาเนินการตามกฎหมายด้วย

ลงชื่อผู้ยื่นใบสมัคร
(. ................................................)
วันที.่ ...............เดือน.............................พ.ศ. 2565
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนและกำรดำเนินกำรประกอบกำรสมัคร
ของ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรมเลขที่
เอกสำรหลักฐำนทีต่ อ้ งยืน่ ในกำรสมัคร: ผูส้ มัครต้องยืน่ ใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำน โดยดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครข้างต้นด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วน
2. แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามรายการต่อไปนี้
สำหรับ
ผูส้ มัคร

รำยกำร

สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณี ทเี่ ปลี่ยนชื่อ-สกุล)
ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณี ทจี่ ดทะเบียนสมรสแล้ว)
สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการได้รบั ปริญญาบัตร (เฉพาะกรณีสาเร็จการศึกษาแพทยศาตรบัณฑิตแล้ว)
สาเนาระเบียนแสดงผลการผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หากผู้สมัครกาลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ ปี สุดท้ายให้
ส่งสาเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปี ปจั จุบนั พร้อมหนังสือรับรองว่าจะสาเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเป็ นผู้ผา่ นโครงการเพิม่ พูนทักษะ หรือหลักฐานแสดงว่ากาลังอยูร่ ะหว่างการปฏิบตั ิงานตาม
โครงการเพิ่มพูนทักษะ (ยกเว้นกรณี ได้รบั การคัดเลือกในสาขาประเภท ๑.๑)
หนังสือจากต้นสังกัดอนุมตั ิให้เข้าฝึ กอบรมและรับรองว่าจะทาสัญญาเมือ่ ได้รบั การคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผูส้ มัครทีม่ ีตน้ สังกัดส่งฝึ กอบรม)
เป็ นผู้ได้รบั การคัดเลือกให้รบั ต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึง่ กระทรวงสาธารณสุขได้
จัดส่งให้แพทยสภาโดยตรงแล้ว
สาเนาวุฒบิ ตั ร / หนังสืออนุมตั แิ สดงความรูค้ วามชาราญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม / หรือหนังสือรับรองว่ากาลังอยูร่ ะหว่าง
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน / ปฏิบตั รงานเฉพาะสาขาเพื่อวุฒบิ ตั ร / หนังสืออนุมตั ฯิ ปี สุดท้าย (เฉพาะผู้ขอขึน้ ทะเบียนประเภทที่ ๓
(อนุสาขา))
หลักฐำนกำรโอนเงิน 1,400 บำท (หนึง่ พันสีร่ อ้ ยบำทถ้วน) ตำมทีร่ ำชวิทยำลัยกำหนด (ยกเว้นมำสมัตรด้วยตนเอง จ่ำยเป็ นเงินสดได้)
(**เลขทีบ่ ญ
ั ชีสำหรับกำรโอนเงิน ติดต่อทีร่ ำชวิทยำลัยทีส่ มัคร)
หนังสือแสดงประวัตสิ ่วนบุคคล การศึกษาฝึ กอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผูส้ มัคร
หนังสือรับรอง/แนะนาผูส้ มัครจานวน

ฉบับ (ตามที่ราชวิทยาลัยกาหนด)

หนังสือแถลงเจตจานงส่วนบุคคล (personal statement of purpose) ของผูส้ มัครในการเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ในสาขา/อนุสาขา นั้น
เอกสารหลักฐานอื่นที่ราชวิทยาลัยและสถาบันฝึ กอบรมกาหนดเพิ่มเติม

ทีอ่ ยูส่ ำหรับจัดส่งเอกสำร ::
รำชวิทยำลัยแพทย์ออร์โธปิ ดกิ สแ์ ห่งประเทศไทย
ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
เขต/อาเภอ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2716-5436-7 โทรสาร 0-2716-5440
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rcost.or.th

ลงชื่อผู้สมัคร
(. ................................................)
วันที.่ ......................เดือน.............................พ.ศ. 2565

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
มี

ไม่ม ี
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ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทย

แบบเลือกสถำบันฝึ กอบรมแพทย์ประจำบ้ำน
สาขา / อนุสาขา อธ221 ออร์โธปิ ดกิ ส์
ประจาปี การฝึ กอบรม 2565
วันที.่ ..........เดือน.............................พ.ศ..................
ชื่อ - นามสกุล ผู้สมัคร
เลขประจาตัวประชาชน
สถาบันฝึ กอบรมทีต่ อ้ งการสมัคร

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่
ชือ่ สถำบัน

ลำดับ รหัสสถำบัน
1
2
3
4
5

สถานทีท่ ตี่ ดิ ต่อได้อย่างรวดเร็ว
เลขที่
หมูท่ ี่
หมูบ่ ้าน/อาคาร
แขวง/ตาบล
เขต/อาเภอ
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

ซอย
จังหวัด
E-mail

ถนน
รหัสไปรษณีย์

ลงชื่อผู้สมัคร
(. ..............................................)
วันที.่ ..................เดือน.................................พ.ศ. 2565

