ประกาศ
ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ ฟื้นฟูแห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรั บสมัครแพทย์ ประจาบ้ าน ประจาปี การฝึ กอบรม 2562
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูแห่งประเทศไทย จะดาเนินการรับสมัครแพทย์ประจาบ้ าน สาขา
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ประจาปี การฝึ กอบรม 2562 โดยมีกาหนดการและหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. กาหนดเวลาการรับสมัคร
ยื่นใบสมัครและหลักฐานโดยตรงภายในวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 ที่สถาบันฝึ กอบรมที่ต้องการสมัคร
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ของแพทยสภา (http://www.tmc.or.th/tcgme)
2. ผู้สมัครจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภาดังนี ้
2.1) เป็ นผู้ที่ได้ รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
2.2) เป็ นผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
2.3) เป็ นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่อยูใ่ นรายชื่อของผู้ถกู ตัดสิทธิ์การสมัครแพทย์ประจาบ้ านในปี การศึกษา 2562
2.4) ผ่านการปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี และได้ ปฏิบตั งิ านชดใช้ ทนุ ตามที่แพทยสภากาหนด
2.5) เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผ่านการปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้ วหรื อ
อยูร่ ะหว่างการปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ซึง่ มีต้นสังกัดจากหน่ วยงานของรัฐ
2.6) ในกรณีที่ไม่ มีต้นสังกัดจากหน่ วยงานของรัฐ ต้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่าน
การปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้ ว รวมทังได้
้ ปฏิบตั งิ านหรื อปฏิบตั งิ านชดใช้ ทนุ เพิ่มอีก 1 ปี แล้ ว
(ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี )
3.หลักฐานและเอกสารการสมัคร จานวน 3 ชุด
3.1) ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วน พร้ อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือนซึง่ สามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ของแพทยสภา (http://www.tmc.or.th/tcgme)
3.2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3.3) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล / ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
3.4) สาเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
3.5) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.6) สาเนาประกาศนียบัตร หรื อหนังสือรับรองเป็ นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
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3.7) หนังสือจากต้ นสังกัดอนุมตั ใิ ห้ เข้ าฝึ กอบรมและรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้ รับการคัดเลือกแล้ ว (เฉพาะผู้สมัคร
ที่มีต้นสังกัดส่งฝึ กอบรม) โดยใช้ แบบหนังสือรับรองต้ นสังกัดตามแบบที่กาหนด ยกเว้ นผู้ได้ รับการคัดเลือกให้ รับ
ต้ นสังกัดเพื่อเข้ าศึกษาฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.8) หนังสือรับรอง/แนะนาผู้สมัคร (ปิ ดผนึก)
3.8.1 อาจารย์โรงเรี ยนแพทย์ที่ผ้ สู มัครเคยศึกษา
3.8.2 ผู้บงั คับบัญชาในปั จจุบนั หรื อเคยปฏิบตั ิงาน
3.8.3 แพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูที่ราชวิทยาลัยฯ ให้ การรับรองหรื ออาจเป็ นแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านอื่น
กรณีไม่สามารถหาแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูรับรองได้
** ผู้สมัครสามารถยื่นหลักฐานและใบสมัครได้ มากกว่า 1 สถาบัน
4. ผลการสอบศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ขันที
้ ่1
5. การยื่นใบสมัคร : ให้ ยื่นใบสมัคร และหลักฐานต่างๆ พร้ อมชาระเงินค่ าธรรมเนียมจานวน 700 บาท
(เจ็ดร้ อยบาทถ้ วน) ณ สถาบันฝึ กอบรมที่ต้องการสมัคร
** ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่ คืนเงินไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
6. กาหนดการสอบคัดเลือก
6.1)
วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
6.2)
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

สถาบันฝึ กอบรมในส่วนภูมิภาค
สถาบันฝึ กอบรมในกรุงเทพมหานคร

**ทัง้ นีผ้ ้ ูท่ ไี ด้ รับการคัดเลือกแล้ วจากสถาบันส่ วนภูมิภาคจะหมดสิทธิ์การสอบคัดเลือกที่สถาบันใน
กรุงเทพมหานคร
7. การประกาศผลการคัดเลือก
ราชวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการขึ ้นทะเบียนเป็ นแพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒิบตั ร ประจาปี การ
ฝึ กอบรม 2562 รอบที่ 1 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ http://rehabmed.or.th/main/
8. การจากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ ประจาบ้ าน
ราชวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจาบ้ านในปี การฝึ กอบรมถัดไป ของผู้ที่ได้ รับการ
คัดเลือกแล้ วขาดการฝึ กอบรม ในกรณีตอ่ ไปนี ้
8.1) ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึ กอบรมตามกาหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8.2) ลาออกจากการฝึ กอบรมหลังจากยืนยันการตอบรับการเป็ นแพทย์ประจาบ้ านหรื อเข้ ารับการฝึ กอบรมแล้ ว
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
8.3) เปลี่ยนต้ นสังกัดหรื อลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) ในระหว่างฝึ กอบรม
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หมายเหตุ:
(ก) ผู้สมัครทุกคนจะต้ องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัตขิ องตนเองให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนหากตรวจ
พบในภายหลังว่ าไม่ ถูกต้ องหรื อไม่ ครบถ้ วน จะถือว่ าการสมัครเป็ นโมฆะถึงแม้ จะประกาศผลการคัดเลือกแล้ ว
ก็ตาม และราชวิทยาลัยฯ ไม่ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้
(ข) ต้ นสังกัด หมายถึง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทัง้ หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรอื่นที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมตั ิ
จึงประกาศให้ ทราบโดยทัว่ กัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561

(รศ.พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ)
ประธานคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
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การยื่นใบสมัคร
ในปี การฝึ กอบรม 2562 มีสถาบันฝึ กอบรมสาขาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู จานวน 9 สถาบัน
สถาบันฝึ กอบรม
สถาบันฝึ กอบรมของกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็ นความร่ วมมือของ
สถาบันสิรินธรและโรงพยาบาลราชวิถี

จานวน
รับรวม
แพทย์ใช้ ทนุ

ติดต่อ

2

คุณศิวพร กาวกาเหนิด (นักวิชาการศึกษา)
สานักงานองค์กรแพทย์สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
88/26 หมู่ 4 ซ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-591-5455, 02-591-4242 ต่อ 6728, 6729
มือถือ 090-1690995

สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2

คุณณัฐริ ยาพร ทองปอ
กลุม่ งานเวชกรรมฟื น้ ฟู
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เลขที่ 49 ถ.ช้ างเผือก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044 - 235136 มือถือ 087 - 9621369

ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์

5

คุณสุจิตรา หุ่นดี
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053 936322
มือถือ 083-2060544

ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์

6

คุณอรสา กอมาตร, คุณปราณี สินนา
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-366123-4
มือถือ 084-6837897 (อรสา)
มือถือ 087-4919505 (ปราณี)

หมายเหตุ : ให้ เลือกโรงพยาบาลราชวิถีเป็ นสถาบันหลัก
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ม.สงขลานคริ นทร์ -คณะแพทยศาสตร์

2

คุณนวรัตน์ มานะ
สาขาวิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ชัน้ 9 อาคารศรี เวชวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานคริ นทร์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451603
มือถือ 088-4564439

ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

10

คุณกานดา สังฆรักษ์
คุณวราภรณ์ กันทะเนตร
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ตึกศรี สงั วาลย์ ชัน้ 9 เลขที่ 2 ถ.พรานนก
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย กทม.10700
โทร. 02-4197508 02-4198627
โทรสาร. 02-4114813

จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์

8

คุณพรพิมล ชูบญ
ุ
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.10330
โทร. 02-2564231 ต่อ 110
มือถือ 089-4464326

ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

5

คุณเกษริ นทร์ ไมตรี แพน
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กทม. 10400
โทร. 02-201-2717
มือถือ 086-8810981

พบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

6

ส.อ.พงศธรร์ เวชบุล
กองเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า
315ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
โทร. 02-3547731
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