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ประกาศราชวทิยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การรับสมัครแพทย์ประจาํบ้าน ประจาํปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ 
  
  

  ตามประกาศสาํนกังานเลขาธิการแพทยสภาท่ี ๓๐/ ๒๕๖๒ เร่ืองการรับสมคัรแพทย์ประจําบ้านและ

การขอขึน้ทะเบียนแพทย์ใช้ทนุ/แพทย์ปฏิบติังานเพ่ือการสอบวฒิุบตัรฯ ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบท่ี ๑ นัน้ 

ราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟแูหง่ประเทศไทย   ได้กําหนดการรับสมคัรแพทย์ประจําบ้านเพ่ือการสอบวฒุิบตัรฯ 

สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ ดงัตอ่ไปนี ้

 
๑.     กาํหนดเวลาการรับสมัคร     

 ย่ืนใบสมคัรและหลกัฐานโดยตรง ณ สถาบนัฝึกอบรมที่ต้องการสมคัรตัง้แต่วนัที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒   

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

๒.   ผู้สมัครจะต้องมีคณุสมบติัตามประกาศสาํนกังานเลขาธิการแพทยสภาดงันี ้

๒.๑  เป็นผู้ ท่ีได้รับปริญญาบตัรแพทยศาสตร์บณัฑิต 

๒.๒  เป็นผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒.๓  เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤติดีและไมอ่ยู่ในรายช่ือของผู้ถกูตดัสทิธ์ิการสมคัรแพทย์ประจําบ้านในปีการฝึกอบรม   

         ๒๕๖๓ 

๒.๔  ผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ ๑ ปี และได้ปฏิบติังานชดใช้ทนุตามท่ีแพทยสภากําหนด 

๒.๕ เป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพ่ิมพนูทกัษะแล้ว 

       หรืออยูร่ะหวา่งการปฏิบติังานตามโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ ซึง่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ 

๒.๖ ในกรณีท่ีไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ 

       ผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพ่ิมพนูทกัษะแล้ว รวมทัง้ได้ปฏิบติังานหรือปฏิบติังานชดใช้ทนุเพ่ิมอีก ๑  

       ปีแล้ว (ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ ๒ ปี) 
 

๓.   หลักฐานและเอกสารการสมัคร จาํนวน ๓ ชุด 

๓.๑  ใบสมคัรท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง(ขนาด ๒ นิว้ถ่ายไมเ่กิน ๖ เดือน) ในกรอบ 

  ท่ีกําหนด  

๓.๒  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน  
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๓.๓  สาํเนาใบเปลีย่นช่ือสกลุ / ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ) 

๓.๔  สาํเนาระเบียนแสดงผลการศกึษาตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตร์บณัฑิต 

๓.๕  สาํเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนงัสอืรับรองการขึน้ทะเบยีนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  

        เวชกรรม 

๓.๖  สาํเนาประกาศนียบตัรหรือหนงัสือรับรองเป็นผู้ผา่นโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ 

๓.๗  หนงัสือจากต้นสงักดัอนมุตัใิห้เข้าฝึกอบรมและรับรองวา่จะทําสญัญาเมื่อได้รับการคดัเลอืกแล้ว (เฉพาะ 

  ผู้สมคัรท่ีมีต้นสงักดัสง่ฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนงัสือรับรองต้นสงักดัตามแบบท่ีกําหนด ยกเว้นผู้ ได้รับการ   

  คดัเลอืกให้รับต้นสงักดัเพ่ือเข้าศกึษาฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านของสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  

 ๓.๘  ผลการสอบศนูย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ขัน้ท่ี ๑ 

 ๓.๙  หนงัสือรับรอง/แนะนําผู้สมคัร (ปิดผนกึ)  

               ๓.๙.๑  อาจารย์ประจําโรงเรียนแพทย์ท่ีผู้สมคัรสาํเร็จการศกึษาแพทยศาสตร์บณัฑิต 

               ๓.๙.๒  ผู้บงัคบับญัชาในปัจจบุนัหรือเคยปฏิบติังาน 

               ๓.๙.๓  แพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟท่ีูราชวิทยาลยัฯ ให้การรับรองหรืออาจเป็นแพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านอ่ืน กรณีไม ่

     สามารถหาแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟรัูบรองได้  

** ผู้สมคัรสามารถย่ืนหลกัฐานและใบสมคัรได้มากกวา่ 1 สถาบนั 

๓.๑๐  เอกสารหลกัฐานอ่ืนท่ีสถาบนัฝึกอบรมกําหนดเพ่ิมเติม 
 

๔.  การย่ืนใบสมัคร : ให้ยื่นใบสมคัร และหลกัฐานตา่งๆ พร้อมชาํระเงนิค่าธรรมเนียมจาํนวน ๗๐๐ บาท  

     (เจด็ร้อยบาทถ้วน) ณ สถาบนัฝึกอบรมท่ีต้องการสมคัร  

** คา่ธรรมเนียมการสมคัรจะไม่คืนเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
      

๕.  กาํหนดการสอบคัดเลือก 

      ๕.๑   วนัศกุร์ท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  สถาบนัฝึกอบรมในสว่นภมูิภาค   

      ๕.๒   วนัจนัทร์ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  สถาบนัฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร 
 

**ทัง้นีผู้้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจากสถาบนัส่วนภมูภิาคจะหมดสทิธ์ิการสอบคัดเลือกที่สถาบนัใน

กรุงเทพมหานคร 
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๖.  การประกาศผลการคัดเลือก  

  ราชวิทยาลยัฯ จะประกาศผลการขึน้ทะเบียนเป็นแพทย์ประจําบ้านและแพทย์ปฏิบติังานเพ่ือวฒิุบตัรฯ ประจําปี
การฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ 
http://rehabmed.or.th/main/ 
 

๗.  การจาํกดัสทิธ์ิในการสมัครแพทย์ประจาํบ้าน 

  ราชวิทยาลยัฯ จะพิจารณาจํากัดสิทธ์ิในการสมัครแพทย์ประจําบ้านในปีการฝึกอบรมถัดไป ของผู้ ท่ีได้รับการ

คดัเลอืกแล้วขาดการฝึกอบรม ในกรณีตอ่ไปนี ้

  ๗.๑   ไมม่ารายงานตวั ณ สถาบนัฝึกอบรมตามกําหนดเวลาโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 

  ๗.๒   ลาออกจากการฝึกอบรมหลงัจากยืนยนัการตอบรับการเป็นแพทย์ประจําบ้านหรือเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว  

    โดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 

  ๗.๓   เปลีย่นต้นสงักดัหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีท่ีมีต้นสงักดั) ในระหวา่งฝึกอบรม 

  

หมายเหตุ: 

(ก)   ผู้สมคัรทกุคนจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมคัร เอกสาร และคณุสมบติัของตนเองให้ถกูต้องครบถ้วน หาก

ตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะถึงแม้จะประกาศผลการ

คัดเลือกแล้วกต็าม และราชวทิยาลัยฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกดิขึน้ 
 

(ข)   ต้นสังกัด หมายถงึ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกํากบัของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทัง้หนว่ยงานอ่ืนท่ีไมใ่ช่

หน่วยงานของรัฐ และองค์กรอ่ืนท่ีคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนมุติั 
  

 จงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 

 
 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
                                             

        (ผศ.พญ.วิภาวรรณ  ลีลาสาํราญ) 
     ประธานคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
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การย่ืนใบสมัคร 
ในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ มีสถาบันฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู จาํนวน ๙ สถาบัน 

สถาบนัฝึกอบรม 

จํานวน 
รับรวม 

แพทย์ใช้ทนุ 

ติดตอ่ 

สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ๒ คณุณฐัริยาพร  ทองปอ  
กลุม่งานเวชกรรมฟืน้ฟ ู 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
เลขท่ี ๔๙ ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสมีา ๓๐๐๐๐  
โทร ๐๔๔ – ๒๓๕๑๕๘   
มือถือ ๐๘๗ – ๙๖๒๑๓๖๙  

ม.เชียงใหม-่คณะแพทยศาสตร์ ๕ คณุสจิุตรา หุน่ด ี 
คณุสริิพิม วสนัต์สขิุตกลุ 
ภาควชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเขียงใหม ่อ.เมือง จ.เชียงใหม ่๕๐๒๐๐ 
โทร. ๐๕๓-๙๓๖๓๒๒  
มือถือ ๐๘๓-๒๐๖๐๕๔๔ (สจิุตรา) 
มือถือ ๐๘๔-๒๒๒๙๔๑๗ (สริิพิม) 
 

ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์ ๖ คณุอรสา กอมาตร 
คณุปราณี สนินา 
ภาควชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ๔๐๐๐๒ 
โทรศพัท์ ๐๔๓-๓๖๖๑๒๓-๔ 
มือถือ ๐๘๔-๖๘๓๗๘๙๗ (อรสา) 
มือถือ ๐๘๗-๔๙๑๙๕๐๕ (ปราณี) 
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ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์ ๒ คณุนวรัตน์  มานะ  
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูอาคารศรีเวชวฒัน์ ชัน้ ๙ 
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐  
โทร. ๐๗๔-๔๕๑๖๐๓  
มือถือ ๐๘๘-๔๕๖๔๔๓๙ 

ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๑๐ คณุกานดา สงัฆรักษ์ 
คณุวราภรณ์ กนัทะเนตร 
ภาควชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ตกึศรีสงัวาลย์ ชัน้ ๙ เลขท่ี ๒ ถ.พรานนก 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.๑๐๗๐๐ 
โทร. ๐๒-๔๑๙๗๕๐๘, ๐๒-๔๑๙๘๖๒๗ 
โทรสาร. ๐๒-๔๑๑๔๘๑๓ 

จฬุาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์ ๘ คณุพรพิมล ชบูญุ 
ภาควชิาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  กทม.๑๐๓๓๐  
โทร. ๐๒-๒๕๖๔๒๓๑ ตอ่ ๑๑๐  
มือถือ ๐๘๙-๔๔๖๔๓๒๖ 

ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ๕ คณุเกษรินทร์  ไมตรีแพน 
คณุเทอดพงศ์  ขนุพฒัน์  
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท  กทม.  ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐๒-๒๐๑๒๗๑๗  
มือถือ ๐๘๖-๘๘๑๐๙๘๑ (เกษรินทร์) 
มือถือ ๐๘๔-๗๕๙๓๐๑๔ (เทอดพงศ์) 
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พบ-วิทยาลยัแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า ๖ ส.อ.พงศธรร์  เวชบลุ   
กองเวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู 
โรงพยาบาลพระมงกฏุเกล้า  
๓๑๕ ถ.ราชวิถี แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี  
กทม. ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐๒-๓๕๔๗๗๓๑ 

สถาบนัฝึกอบรมของกรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่เป็นความร่วมมือของ 
สถาบนัสริินธรและโรงพยาบาลราชวถีิ  
 
หมายเหตุ : ให้เลือกโรงพยาบาลราชวิถีเป็นสถาบนัหลกั 

๒ คณุศิวพร  กาวกําเหนิด (นกัวิชาการศกึษา) 
สาํนกังานองค์กรแพทย์สถาบนัสริินธรเพ่ือการฟืน้ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาต ิ 
๘๘/๒๖ หมู ่๔ ซ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวญั อ.เมือง  
จ.นนทบรีุ ๑๑๐๐๐ 
โทร.  ๐๒-๕๙๑๕๔๕๕, ๐๒-๕๙๑๔๒๔๒ ตอ่ ๖๗๒๘, 
๖๗๒๙  
มือถือ ๐๙๐-๑๖๙๐๙๙๕  

 


