ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ ฟื้นฟูแห่ งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ ประจําบ้ าน ประจําปี การฝึ กอบรม ๒๕๖๓
ตามประกาศสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๓๐/ ๒๕๖๒ เรื่ องการรับสมัครแพทย์ประจําบ้ านและ
การขอขึ ้นทะเบียนแพทย์ใช้ ทนุ /แพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบวุฒิบตั รฯ ประจําปี การฝึ กอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ นั ้น
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูแห่งประเทศไทย ได้ กําหนดการรับสมัครแพทย์ประจําบ้ านเพื่อการสอบวุฒิบตั รฯ
สาขาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ประจําปี การฝึ กอบรม ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี ้
๑. กําหนดเวลาการรับสมัคร
ยื่นใบสมัครและหลักฐานโดยตรง ณ สถาบันฝึ กอบรมที่ต้องการสมัครตัง้ แต่ วนั ที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ของแพทยสภา (http://www.tmc.or.th/tcgme)
๒. ผู้สมัครจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาดังนี ้
๒.๑ เป็ นผู้ที่ได้ รับปริ ญญาบัตรแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
๒.๒ เป็ นผู้ที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
๒.๓ เป็ นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่อยู่ในรายชื่อของผู้ถกู ตัดสิทธิ์การสมัครแพทย์ประจําบ้ านในปี การฝึ กอบรม
๒๕๖๓
๒.๔ ผ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ๑ ปี และได้ ปฏิบตั ิงานชดใช้ ทนุ ตามที่แพทยสภากําหนด
๒.๕ เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้ ว
หรื ออยูร่ ะหว่างการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิม่ พูนทักษะ ซึง่ มีต้นสังกัดจากหน่ วยงานของรัฐ
๒.๖ ในกรณีที่ไม่ มีต้นสังกัดจากหน่ วยงานของรัฐ ต้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
ผ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิม่ พูนทักษะแล้ ว รวมทั ้งได้ ปฏิบตั ิงานหรื อปฏิบตั ิงานชดใช้ ทนุ เพิ่มอีก ๑
ปี แล้ ว (ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้ วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี )
๓. หลักฐานและเอกสารการสมัคร จํานวน ๓ ชุด
๓.๑ ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้ วน พร้ อมติดรูปถ่ายหน้ าตรง(ขนาด ๒ นิ ้วถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ในกรอบ
ที่กําหนด
๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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๓.๓ สําเนาใบเปลีย่ นชื่อสกุล / ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล)
๓.๔ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
๓.๕ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรื อหนังสือรับรองการขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
๓.๖ สําเนาประกาศนียบัตรหรื อหนังสือรับรองเป็ นผู้ผา่ นโครงการเพิ่มพูนทักษะ
๓.๗ หนังสือจากต้ นสังกัดอนุมตั ใิ ห้ เข้ าฝึ กอบรมและรับรองว่าจะทําสัญญาเมื่อได้ รับการคัดเลือกแล้ ว (เฉพาะ
ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึ กอบรม) โดยใช้ แบบหนังสือรับรองต้ นสังกัดตามแบบที่กําหนด ยกเว้ นผู้ได้ รับการ
คัดเลือกให้ รับต้ นสังกัดเพื่อเข้ าศึกษาฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓.๘ ผลการสอบศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ขันที
้ ่๑
๓.๙ หนังสือรับรอง/แนะนําผู้สมัคร (ปิ ดผนึก)
๓.๙.๑ อาจารย์ประจําโรงเรี ยนแพทย์ที่ผ้ สู มัครสําเร็ จการศึกษาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
๓.๙.๒ ผู้บงั คับบัญชาในปั จจุบนั หรื อเคยปฏิบตั ิงาน
๓.๙.๓ แพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูที่ราชวิทยาลัยฯ ให้ การรับรองหรื ออาจเป็ นแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านอืน่ กรณีไม่
สามารถหาแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูรับรองได้
** ผู้สมัครสามารถยื่นหลักฐานและใบสมัครได้ มากกว่า 1 สถาบัน
๓.๑๐ เอกสารหลักฐานอื่นที่สถาบันฝึ กอบรมกําหนดเพิ่มเติม
๔. การยื่นใบสมัคร : ให้ ยื่นใบสมัคร และหลักฐานต่างๆ พร้ อมชําระเงินค่ าธรรมเนียมจํานวน ๗๐๐ บาท
(เจ็ดร้ อยบาทถ้ วน) ณ สถาบันฝึ กอบรมที่ต้องการสมัคร
** ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่ คนื เงินไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
๕. กําหนดการสอบคัดเลือก
๕.๑ วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๕.๒ วันจันทร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สถาบันฝึ กอบรมในส่วนภูมิภาค
สถาบันฝึ กอบรมในกรุงเทพมหานคร

**ทัง้ นีผ้ ้ ทู ่ ไี ด้ รับการคัดเลือกแล้ วจากสถาบันส่ วนภูมภิ าคจะหมดสิทธิ์การสอบคัดเลือกที่สถาบันใน
กรุ งเทพมหานคร
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๖. การประกาศผลการคัดเลือก
ราชวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการขึ ้นทะเบียนเป็ นแพทย์ประจําบ้ านและแพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒิบตั รฯ ประจําปี
การฝึ กอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑
ภายในวั น ที่ ๑
มี น าคม ๒๕๖๓
เว็บ ไซต์ ข องราชวิ ท ยาลัย ฯ
http://rehabmed.or.th/main/
๗. การจํากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ ประจําบ้ าน
ราชวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจํากัดสิทธิ์ ในการสมัครแพทย์ ประจําบ้ านในปี การฝึ กอบรมถัดไป ของผู้ที่ได้ รับการ
คัดเลือกแล้ วขาดการฝึ กอบรม ในกรณีตอ่ ไปนี ้
๗.๑ ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึ กอบรมตามกําหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๗.๒ ลาออกจากการฝึ กอบรมหลังจากยืนยันการตอบรับการเป็ นแพทย์ประจําบ้ านหรื อเข้ ารับการฝึ กอบรมแล้ ว
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๗.๓ เปลีย่ นต้ นสังกัดหรื อลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) ในระหว่างฝึ กอบรม
หมายเหตุ:
(ก) ผู้สมัครทุกคนจะต้ องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน หาก
ตรวจพบในภายหลังว่ าไม่ ถูกต้ องหรื อไม่ ครบถ้ วน จะถือว่ าการสมัครเป็ นโมฆะถึงแม้ จะประกาศผลการ
คัดเลือกแล้ วก็ตาม และราชวิทยาลัยฯ ไม่ รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้
(ข) ต้ นสังกัด หมายถึง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกํากับของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทั ้งหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรอื่นที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมตั ิ
จึงประกาศให้ ทราบโดยทัว่ กัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ)
ประธานคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
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การยื่นใบสมัคร
ในปี การฝึ กอบรม ๒๕๖๓ มีสถาบันฝึ กอบรมสาขาเวชศาสตร์ ฟื้นฟู จํานวน ๙ สถาบัน
สถาบันฝึ กอบรม

จํานวน
รับรวม
แพทย์ใช้ ทนุ

ติดต่อ

สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๒

คุณณัฐริ ยาพร ทองปอ
กลุม่ งานเวชกรรมฟื น้ ฟู
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เลขที่ ๔๙ ถ.ช้ างเผือก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร ๐๔๔ – ๒๓๕๑๕๘
มือถือ ๐๘๗ – ๙๖๒๑๓๖๙

ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์

๕

คุณสุจิตรา หุน่ ดี
คุณสิริพิม วสันต์สขุ ิตกุล
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทร. ๐๕๓-๙๓๖๓๒๒
มือถือ ๐๘๓-๒๐๖๐๕๔๔ (สุจิตรา)
มือถือ ๐๘๔-๒๒๒๙๔๑๗ (สิริพิม)

ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์

๖

คุณอรสา กอมาตร
คุณปราณี สินนา
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๔๐๐๐๒
โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๖๖๑๒๓-๔
มือถือ ๐๘๔-๖๘๓๗๘๙๗ (อรสา)
มือถือ ๐๘๗-๔๙๑๙๕๐๕ (ปราณี)
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ม.สงขลานครินทร์ -คณะแพทยศาสตร์

๒

คุณนวรัตน์ มานะ
สาขาวิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู อาคารศรี เวชวัฒน์ ชัน้ ๙
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทร. ๐๗๔-๔๕๑๖๐๓
มือถือ ๐๘๘-๔๕๖๔๔๓๙

ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

๑๐

คุณกานดา สังฆรักษ์
คุณวราภรณ์ กันทะเนตร
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ตึกศรี สงั วาลย์ ชัน้ ๙ เลขที่ ๒ ถ.พรานนก
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย กทม.๑๐๗๐๐
โทร. ๐๒-๔๑๙๗๕๐๘, ๐๒-๔๑๙๘๖๒๗
โทรสาร. ๐๒-๔๑๑๔๘๑๓

จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์

๘

คุณพรพิมล ชูบญ
ุ
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.๑๐๓๓๐
โทร. ๐๒-๒๕๖๔๒๓๑ ต่อ ๑๑๐
มือถือ ๐๘๙-๔๔๖๔๓๒๖

ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

๕

คุณเกษริ นทร์ ไมตรี แพน
คุณเทอดพงศ์ ขุนพัฒน์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๒๐๑๒๗๑๗
มือถือ ๐๘๖-๘๘๑๐๙๘๑ (เกษริ นทร์ )
มือถือ ๐๘๔-๗๕๙๓๐๑๔ (เทอดพงศ์)
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พบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า

๖

ส.อ.พงศธรร์ เวชบุล
กองเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า
๓๑๕ ถ.ราชวิถี แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กทม. ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๓๕๔๗๗๓๑

สถาบันฝึ กอบรมของกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็ นความร่วมมือของ
สถาบันสิรินธรและโรงพยาบาลราชวิถี

๒

คุณศิวพร กาวกําเหนิด (นักวิชาการศึกษา)
สํานักงานองค์กรแพทย์สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
๘๘/๒๖ หมู่ ๔ ซ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐๒-๕๙๑๕๔๕๕, ๐๒-๕๙๑๔๒๔๒ ต่อ ๖๗๒๘,
๖๗๒๙
มือถือ ๐๙๐-๑๖๙๐๙๙๕
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