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    ประกาศราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแหง่ประเทศไทย 

     เร่ือง  การรับสมัครแพทยป์ระจ าบา้น ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ 
  
  

  ตามประกาศส านกังานเลขาธิการแพทยสภาท่ี ๒๖/๒๕๖๓ เรื่องการรบัสมัครแพทยป์ระจ าบา้นและ

การขอขึน้ทะเบียนแพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ฏิบติังานเพื่อการสอบวุฒิบตัรฯ ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบท่ี ๑ นัน้ 

ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูแหง่ประเทศไทย   ไดก้ าหนดการรบัสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อการสอบวฒุิบตัรฯ 

สาขาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ ดงัตอ่ไปนี ้

๑.     ก าหนดเวลาการรับสมัคร     

 ยื่นใบสมคัรและหลกัฐานโดยตรง ณ สถาบันฝึกอบรมที่ต้องการสมัครตัง้แต่วนัที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓   

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

๒.   ผู้สมัครจะตอ้งมีคณุสมบติัตามประกาศส านกังานเลขาธิการแพทยสภาดงันี ้

๒.๑  เป็นผูท่ี้ไดร้บัปรญิญาบตัรแพทยศาสตรบ์ณัฑิต 

๒.๒  เป็นผูท่ี้ไดร้บัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒.๓  เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดีและไม่อยูใ่นรายช่ือของผูถ้กูตดัสทิธ์ิการสมคัรแพทยป์ระจ าบา้นในปีการฝึกอบรม    

         ๒๕๖๔ 

๒.๔ ผา่นการปฏิบตัิงานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะ ๑ ปี และไดป้ฏิบติังานชดใชท้นุตามท่ีแพทยสภาก าหนด 

๒.๕ เป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผา่นการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะแลว้หรอื    

        อยูร่ะหวา่งการปฏิบตัิงานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะ ซึ่งมีตน้สังกัดจากหน่วยงานของรัฐ 

๒.๖ ในกรณีที่ไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ 

        ผา่นการปฏิบตัิงานตามโครงการเพิ่มพนูทกัษะแลว้ รวมทัง้ไดป้ฏิบติังานหรอืปฏิบติังานชดใชท้นุเพิ่มอีก                    

        ๑ ปี (ไดร้บัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี) 
 

๓.   หลักฐานและเอกสารการสมัคร จ านวน ๓ ชุด 

๓.๑  ใบสมคัรท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้น พรอ้มติดรูปถ่ายหนา้ตรง(ขนาด ๒ นิว้ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ในกรอบท่ี    

        ก าหนด  

๓.๒  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

http://www.tmc.or.th/tcgme
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๓.๓  ส  าเนาใบเปลี่ยนช่ือสกลุ / ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ) 

๓.๔  ส  าเนาระเบียนแสดงผลการศกึษาตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑิต 

๓.๕  ส  าเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรอืหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ                     

         เวชกรรม 

๓.๖  ส  าเนาประกาศนียบตัรหรอืหนงัสอืรบัรองเป็นผูผ้า่นโครงการเพิ่มพนูทกัษะ 

๓.๗  หนงัสอืจากตน้สงักดัอนมุติัใหเ้ขา้ฝึกอบรมและรบัรองวา่จะท าสญัญาเม่ือไดร้บัการคดัเลอืกแลว้ (เฉพาะ   

        ผูส้มคัรที่มีตน้สงักดัสง่ฝึกอบรม) โดยใชแ้บบหนงัสอืรบัรองตน้สงักดัตามแบบท่ีก าหนด ยกเวน้ผูไ้ดร้บัการ 

        คดัเลอืกใหร้บัตน้สงักดัเพื่อเขา้ศกึษาฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นของส  านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  

 ๓.๘  ผลการสอบศนูยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ขัน้ท่ี ๑ 

 ๓.๙  หนงัสอืรบัรอง/แนะน าผูส้มคัร (ปิดผนกึ) ขอใหผู้ส้มคัรเตรยีมซองจดหมายพรอ้มคา่ลงทะเบียนจดัสง่  

     จ่าหนา้ซองถึงสถาบนัฝึกอบรมที่ตอ้งการสมคัรมอบแก่อาจารยผ์ูอ้อกหนงัสอืรบัรองแนะน าผูส้มคัร  เพื่อ  

               ด  าเนินการสง่จดหมายใหแ้ก่สถาบนัท่ีตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรมโดยตรง หากผูส้มคัรถือหนงัสอืรบัรองมาเอง  

               จะไม่ไดร้บัการพิจารณา  โดยหนงัสอืรบัรอง/แนะน าผูส้มคัร ประกอบดว้ย  

          ๓.๙.๑  อาจารยป์ระจ าโรงเรยีนแพทยท่ี์ผูส้มคัรส  าเรจ็การศกึษาแพทยศาสตรบ์ณัฑิต 

           ๓.๙.๒  ผูบ้งัคบับญัชาในปัจจุบนัหรอืเคยปฏบิติังาน 

          ๓.๙.๓  แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูท่ีราชวิทยาลยัฯ ใหก้ารรบัรองหรอือาจเป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นอ่ืน กรณีไม ่

   สามารถหาแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟูรบัรองได ้ 

๓.๑๐  เอกสารหลกัฐานอ่ืนท่ีสถาบนัฝึกอบรมก าหนดเพิ่มเติม 

** ผูส้มคัรสามารถยื่นหลกัฐานและใบสมคัรไดม้ากกวา่ 1 สถาบนั 
 

๔.  การย่ืนใบสมัคร : ใหย้ื่นใบสมคัร และหลกัฐานตา่งๆ พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมจ านวน ๑,๔๐๐ บาท 

(หน่ึงพันส่ีร้อยบาทถ้วน) ณ สถาบนัฝึกอบรมท่ีตอ้งการสมคัร  

** คา่ธรรมเนียมการสมคัรจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้  
      

๕.  ก าหนดการสอบคัดเลือก 

      ๕.๑   วนัศกุรท์ี่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  สถาบนัฝึกอบรมในสว่นภมิูภาค   

      ๕.๒   วนัจนัทรท่ี์ ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  สถาบนัฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร 
 

**ทั้งนีผู้้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกแล้วจากสถาบันส่วนภมูิภาคจะหมดสิทธิก์ารสอบคัดเลือกทีส่ถาบันใน

กรุงเทพมหานคร 
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๖.  การประกาศผลการคัดเลือก  

  ราชวิทยาลยัฯ จะประกาศผลการขึน้ทะเบียนเป็นแพทยป์ระจ าบา้นและแพทยป์ฏิบติังานเพื่อวฒุิบตัรฯ ประจ าปี

การฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เว็บไซตข์องราชวิทยาลยัฯ  
 

๗.  การจ ากัดสิทธิใ์นการสมัครแพทยป์ระจ าบ้าน 

  ราชวิทยาลยัฯ จะพิจารณาจ ากัดสิทธ์ิในการสมัครแพทยป์ระจ าบา้นในปีการฝึกอบรมถัดไป ของผูท่ี้ไดร้บัการ

คดัเลอืกแลว้ขาดการฝึกอบรม ในกรณีตอ่ไปนี ้

  ๗.๑   ไม่มารายงานตวั ณ สถาบนัฝึกอบรมตามก าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

  ๗.๒   ลาออกจากการฝึกอบรมหลงัจากยืนยนัการตอบรบัการเป็นแพทยป์ระจ าบา้นหรอืเขา้รบัการฝึกอบรมแลว้

โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

  ๗.๓   เปลี่ยนตน้สงักดัหรอืลาออกจากราชการ (ในกรณีท่ีมีตน้สงักดั) ในระหวา่งฝึกอบรม 

  

หมายเหต:ุ 

(ก)   ผูส้มคัรทกุคนจะตอ้งรบัผิดชอบตรวจสอบใบสมคัร เอกสาร และคณุสมบตัิของตนเองใหถ้กูตอ้งครบถว้น หาก

ตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะถงึแม้จะประกาศผลการ

คัดเลือกแล้วก็ตาม และราชวทิยาลัยฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ 
 

(ข)   ต้นสังกัด หมายถึง หนว่ยงานของรฐั หนว่ยงานในก ากบัของรฐั และสภากาชาดไทย รวมทัง้หนว่ยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่

หนว่ยงานของรฐั และองคก์รอ่ืนท่ีคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนมุติั 
  

 จึงประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั 

 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
                                             

        (ผศ.พญ.วิภาวรรณ  ลลีาส  าราญ) 
     ประธานคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
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การยื่นใบสมัคร 

ในปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ มสีถาบันฝึกอบรมสาขาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู จ านวน ๙ สถาบัน 

สถาบนัฝึกอบรม 

จ านวน 
รบัรวม 

แพทยใ์ชท้นุ 

ติดต่อ 

สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ๒ คณุณัฐริยาพร  ทองปอ  
กลุม่งานเวชกรรมฟ้ืนฟ ู 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา  
เลขท่ี ๔๙ ถ.ชา้งเผือก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสมีา 
จ.นครราชสมีา ๓๐๐๐๐  
โทร ๐๔๔ – ๒๓๕๑๕๘   
มือถือ ๐๘๗ – ๙๖๒๑๓๖๙  

ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร ์ ๕ คณุสจุิตรา หุ่นดี  
คณุสริิพิม วสนัตส์ขุิตกลุ 
ภาควิชาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู คณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเขียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
โทร. ๐๕๓-๙๓๖๓๒๒  
มือถือ ๐๘๓-๒๐๖๐๕๔๔ (สจุิตรา) 
มือถือ ๐๘๔-๒๒๒๙๔๑๗ (สริิพิม) 
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ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร ์ ๖ คณุอรสา กอมาตร 
คณุปราณี สนินา 
ภาควิชาเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูคณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๔๐๐๐๒ 
โทรศพัท ์๐๔๓-๓๖๖๑๒๓-๔ 
มือถือ ๐๘๔-๖๘๓๗๘๙๗ (อรสา) 
มือถือ ๐๘๗-๔๙๑๙๕๐๕ (ปราณี) 

ม.สงขลานครินทร-์คณะแพทยศาสตร ์ ๓ คณุนวรตัน ์ มานะ  
สาขาวิชาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู อาคารศรีเวชวฒัน ์ชัน้ ๙ 
คณะแพทยศาสตร ์ม.สงขลานครินทร ์อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐  
โทร. ๐๗๔-๔๕๑๖๐๓  
มือถือ ๐๘๘-๔๕๖๔๔๓๙ 

ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ๑๐ คณุกานดา สงัฆรกัษ ์
คณุวราภรณ ์กนัทะเนตร 
ภาควิชาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู คณะแพทยศาสตรศิ์ริราช
พยาบาล ตกึศรีสงัวาลย ์ชัน้ ๙ เลขท่ี ๒ ถ.พรานนก 
แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กทม.๑๐๗๐๐ 
โทร. ๐๒-๔๑๙๗๕๐๘, ๐๒-๔๑๙๘๖๒๗ 
โทรสาร. ๐๒-๔๑๑๔๘๑๓ 
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จฬุาลงกรณ ์ม.-คณะแพทยศาสตร ์ ๘ คณุพรพมิล ชบูญุ 
ภาควิชาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู 
อาคารศนูยว์ิชาการกา้วหนา้ทางวิชาการ ชัน้ 6 
คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
โทรศพัท ์: ๐๒-๒๕๖๔๐๐๐ ต่อ ๖๐๖๐๒ 
มือถือ : 089-4464326 

ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ๖ คณุเกษรินทร ์ ไมตรีแพน 
คณุเทอดพงศ ์ ขนุพฒัน ์ 
ภาควิชาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท  กทม.  ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐๒-๒๐๑๒๗๑๗  
มือถือ ๐๙๙-๓๙๔๑๕๔๒ (เกษรินทร)์ 
มือถือ ๐๘๔-๗๕๙๓๐๑๔ (เทอดพงศ)์ 

พบ-วิทยาลยัแพทยศาสตร/์โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ๖ ส.อ.พงศธรร ์ เวชบลุ   
กองเวชศาสตรฟ้ื์นฟู  
โรงพยาบาลพระมงกฏุเกลา้  
๓๑๕ ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กทม. ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐๒-๓๕๔๗๗๓๑ 
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สถาบนัฝึกอบรมของกรมการแพทย ์ 
กระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งเป็นความร่วมมอืของ 
สถาบนัสริินธรและโรงพยาบาลราชวิถี  
 
หมายเหตุ : ใหเ้ลือกโรงพยาบาลราชวถีิเป็นสถาบนัหลกั 

๒ คณุศิวพร  กาวก าเหนิด (นกัวิชาการศกึษา) 
ส านกังานองคก์รแพทยส์ถาบนัสริินธรเพื่อการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ  
๘๘/๒๖ หมู่ ๔ ซ.ติวานนท ์๑๔ ต.ตลาดขวญั อ.เมือง  
จ.นนทบรุี ๑๑๐๐๐ 
โทร.  ๐๒-๕๙๑๕๔๕๕, ๐๒-๕๙๑๔๒๔๒  
         ต่อ ๖๗๒๘, ๖๗๒๙  
มือถือ ๐๙๐-๑๖๙๐๙๙๕  

 


