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ประกาศ 
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการฝึกอบรม 2562 
  
  

  ราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูหง่ประเทศไทย จะด าเนินการรับสมคัรแพทย์ประจ าบ้าน  สาขา 
เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูประจ าปีการฝึกอบรม 2562 โดยมีก าหนดการและหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.     ก าหนดเวลาการรับสมัคร     
 ย่ืนใบสมคัรและหลกัฐานโดยตรงภายในวันที่ 1 - 31  ตุลาคม 2561  ที่สถาบันฝึกอบรมที่ต้องการสมัคร 

 สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรได้ทางเว็บไซต์ของแพทยสภา (http://www.tmc.or.th/tcgme) 
 

2.   ผู้สมัครจะต้องมีคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานเลขาธิการแพทยสภาดงันี ้
2.1) เป็นผู้ ท่ีได้รับปริญญาบตัรแพทยศาสตร์บณัฑิต 

2.2)  เป็นผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525  

2.3)  เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤตดีิและไมอ่ยูใ่นรายช่ือของผู้ถกูตดัสิทธ์ิการสมคัรแพทย์ประจ าบ้านในปีการศกึษา 2562 

2.4)  ผา่นการปฏิบตังิานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะ 1 ปี และได้ปฏิบตังิานชดใช้ทนุตามท่ีแพทยสภาก าหนด 

2.5)   เป็นผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผา่นการปฏิบตังิานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะแล้วหรือ 

 อยูร่ะหว่างการปฏิบตังิานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะ ซึง่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ 

 2.6) ในกรณีท่ีไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผา่น

การปฏิบตังิานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะแล้ว รวมทัง้ได้ปฏิบตังิานหรือปฏิบตังิานชดใช้ทนุเพิ่มอีก 1 ปีแล้ว 

(ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 2 ปี) 
 

3.หลักฐานและเอกสารการสมัคร จ านวน 3 ชุด 

3.1)  ใบสมคัรท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิว้ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือนซึง่สามารถดาวน์โหลด 
 ใบสมคัรได้ทางเว็บไซต์ของแพทยสภา (http://www.tmc.or.th/tcgme) 
3.2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
3.3)  ส าเนาใบเปล่ียนช่ือสกลุ / ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ) 
3.4) ส าเนาใบแสดงผลการศกึษาตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตร์บณัฑิต 
3.5) ส าเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
3.6)  ส าเนาประกาศนียบตัร หรือหนงัสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพนูทกัษะ 

http://www.tmc.or.th/tcgme
http://www.tmc.or.th/tcgme
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3.7) หนงัสือจากต้นสงักดัอนมุตัใิห้เข้าฝึกอบรมและรับรองวา่จะท าสญัญาเม่ือได้รับการคดัเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมคัร
ท่ีมีต้นสงักดัสง่ฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนงัสือรับรองต้นสงักดัตามแบบท่ีก าหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคดัเลือกให้รับ
ต้นสงักดัเพ่ือเข้าศกึษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  

3.8)  หนงัสือรับรอง/แนะน าผู้สมคัร (ปิดผนกึ)  
               3.8.1 อาจารย์โรงเรียนแพทย์ท่ีผู้สมคัรเคยศกึษา 
               3.8.2 ผู้บงัคบับญัชาในปัจจบุนัหรือเคยปฏิบตัิงาน 
               3.8.3 แพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟท่ีูราชวิทยาลยัฯ ให้การรับรองหรืออาจเป็นแพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านอ่ืน  
  กรณีไมส่ามารถหาแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟรัูบรองได้  
** ผู้สมคัรสามารถย่ืนหลกัฐานและใบสมคัรได้มากกวา่ 1 สถาบนั 
4.  ผลการสอบศนูย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ขัน้ท่ี 1 
5.  การย่ืนใบสมัคร : ให้ย่ืนใบสมคัร และหลกัฐานตา่งๆ พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมจ านวน 700 บาท  

     (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ณ สถาบนัฝึกอบรมท่ีต้องการสมคัร  
** คา่ธรรมเนียมการสมคัรจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
      

6.  ก าหนดการสอบคัดเลือก 
 6.1)   วนัศกุร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2561  สถาบนัฝึกอบรมในสว่นภมูิภาค   
 6.2)   วนัจนัทร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2561  สถาบนัฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร 
 

**ทัง้นีผู้้ท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วจากสถาบันส่วนภูมิภาคจะหมดสิทธ์ิการสอบคัดเลือกที่สถาบันใน
กรุงเทพมหานคร 
 

7.  การประกาศผลการคัดเลือก  
 ราชวิทยาลยัฯ จะประกาศผลการขึน้ทะเบียนเป็นแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ปฏิบตัิงานเพื่อวฒุิบตัร ประจ าปีการ
 ฝึกอบรม 2562 รอบที่ 1 ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เว็บไซต์ของราชวิทยาลยัฯ http://rehabmed.or.th/main/ 
 

8. การจ ากัดสิทธ์ิในการสมัครแพทย์ประจ าบ้าน 
 ราชวิทยาลยัฯ จะพิจารณาจ ากดัสิทธ์ิในการสมคัรแพทย์ประจ าบ้านในปีการฝึกอบรมถดัไป ของผู้ ท่ีได้รับการ 
คดัเลือกแล้วขาดการฝึกอบรม ในกรณีตอ่ไปนี ้
 8.1)  ไมม่ารายงานตวั ณ สถาบนัฝึกอบรมตามก าหนดเวลาโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 
 8.2)  ลาออกจากการฝึกอบรมหลงัจากยืนยนัการตอบรับการเป็นแพทย์ประจ าบ้านหรือเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว  
  โดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 
 8.3)  เปล่ียนต้นสงักดัหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีท่ีมีต้นสงักดั) ในระหวา่งฝึกอบรม 

http://rehabmed.or.th/main/%20หลัง
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หมายเหตุ: 
(ก)   ผู้สมคัรทกุคนจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมคัร เอกสาร และคณุสมบตัขิองตนเองให้ถกูต้อง ครบถ้วนหากตรวจ
พบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะถงึแม้จะประกาศผลการคัดเลือกแล้ว
ก็ตาม และราชวิทยาลัยฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ 
 
(ข)   ต้นสังกัด หมายถึง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทัง้หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่
หนว่ยงานของรัฐ และองค์กรอ่ืนท่ีคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนมุตัิ 
  
 จงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 
 
 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  21 กนัยายน  พ.ศ.2561 

  

 

                                             (รศ.พญ.กมลทิพย์   หาญผดงุกิจ) 

     ประธานคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
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การย่ืนใบสมัคร 
ในปีการฝึกอบรม 2562 มีสถาบันฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู จ านวน 9 สถาบัน 

สถาบนัฝึกอบรม 
จ านวน 
รับรวม 

แพทย์ใช้ทนุ 
ติดตอ่ 

สถาบนัฝึกอบรมของกรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่เป็นความร่วมมือของ 
สถาบนัสิรินธรและโรงพยาบาลราชวิถี  
 
หมายเหตุ : ให้เลอืกโรงพยาบาลราชวิถีเป็นสถาบนัหลกั 

2 คณุศิวพร  กาวก าเหนิด (นกัวิชาการศกึษา) 
ส านกังานองค์กรแพทย์สถาบนัสิรินธรเพ่ือการฟืน้ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  
88/26 หมู ่4 ซ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวญั อ.เมือง  
จ.นนทบรีุ 11000 
โทร.  02-591-5455, 02-591-4242 ตอ่ 6728, 6729  
มือถือ 090-1690995  

สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2 คณุณฐัริยาพร ทองปอ  
กลุม่งานเวชกรรมฟืน้ฟ ู 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา  
เลขท่ี 49 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000  
โทร 044 - 235136  มือถือ 087 - 9621369  

ม.เชียงใหม-่คณะแพทยศาสตร์ 5 คณุสจิุตรา หุ่นดี  
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเขียงใหม ่อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50200  
โทร. 053 936322  
มือถือ 083-2060544 

ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์ 6 คณุอรสา กอมาตร, คณุปราณี สินนา 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 40002 
โทรศพัท์ 043-366123-4 
มือถือ 084-6837897 (อรสา) 
มือถือ 087-4919505 (ปราณี) 
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ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์ 2 คณุนวรัตน์  มานะ  
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูชัน้ 9 อาคารศรีเวชวฒัน์  
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110  
โทร. 074-451603  
มือถือ 088-4564439 

ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 10 คณุกานดา สงัฆรักษ์ 
คณุวราภรณ์ กนัทะเนตร 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ตกึศรีสงัวาลย์ ชัน้ 9 เลขท่ี 2 ถ.พรานนก 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.10700 
โทร. 02-4197508 02-4198627 
โทรสาร. 02-4114813 

จฬุาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์ 8 คณุพรพิมล ชบูญุ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  กทม.10330  
โทร. 02-2564231 ตอ่ 110  
มือถือ 089-4464326 

ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 5 คณุเกษรินทร์  ไมตรีแพน 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท  กทม.  10400 
โทร. 02-201-2717  
มือถือ 086-8810981 

พบ-วิทยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 6 ส.อ.พงศธรร์  เวชบลุ   
กองเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู 
โรงพยาบาลพระมงกฏุเกล้า  
315ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กทม. 10400 
โทร. 02-3547731 

 


