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ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตรฟ์ื้นฟูแหง่ประเทศไทย 

เรื่อง  การรบัสมัครแพทยป์ระจ าบ้าน ประจ าปีการฝกึอบรม ๒๕๖๔ 

รอบที่ ๒ 

  
  

 ตามประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๖๔ เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านและการขอข้ึน

ทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒบิัตรฯ ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ นั้น  ราชวิทยาลัย

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  ได้ก าหนดการรับสมัครแพทยป์ระจ าบ้านเพื่อการสอบวุฒบิัตรฯ สาขาเวชศาสตร์

ฟื้นฟู ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี ้

๑.   ก าหนดเวลาการรับสมัคร     

ยื่นใบสมัครและหลักฐานโดยตรง ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔   
 

๒.   ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภาดังนี้ 

๒.๑  เป็นผู้ที่ได้รับปรญิญาบัตรแพทยศาสตรบ์ัณฑิต 

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

๒.๓  เป็นผู้ทีม่ีความประพฤติดีและไมอ่ยู่ในรายช่ือของผู้ถูกตัดสิทธ์ิการสมัครแพทย์ประจ าบ้านในปกีารฝึกอบรม   

         ๒๕๖๔ 

๒.๔  ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิม่พูนทักษะ ๑ ปี และได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามที่แพทยสภาก าหนด 

๒.๕ เป็นผู้ไดร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผ่านการปฏิบัตงิานตามโครงการเพิม่พูนทักษะแล้ว 

       หรอือยู่ระหว่างการปฏิบัตงิานตามโครงการเพิม่พูนทักษะ ซึ่งมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ 

๒.๖ ในกรณีที่ไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ 

       ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้ว รวมทั้งได้ปฏิบัตงิานหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพิ่มอีก ๑  

       ปีแล้ว (ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ป)ี 
 

๓.   หลักฐานและเอกสารการสมัคร จ านวน ๓ ชุด 

๓.๑  ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรปูถ่ายหน้าตรง(ขนาด ๒ นิ้วถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ในกรอบที่    

        ก าหนด  

๓.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

๓.๓  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือสกลุ / ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลีย่นช่ือ-นามสกุล) 
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๓.๔  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

๓.๕  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสอืรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ                     

        เวชกรรม 

๓.๖  ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรบัรองเป็นผูผ้่านโครงการเพิม่พูนทกัษะ 

๓.๗  หนังสือจากต้นสังกัดอนมุัติใหเ้ข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะท าสญัญาเมื่อได้รบัการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะ   

        ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดสง่ฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรบัรองต้นสงักัดตามแบบที่ก าหนด ยกเว้นผู้ได้รับการ 

        คัดเลือกให้รบัต้นสังกัดเพือ่เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบ้านของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 ๓.๘  ผลการสอบศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ข้ันที่ ๑ 

 ๓.๙  หนังสือรับรอง/แนะน าผูส้มัคร (ปิดผนกึ) ขอให้ผู้สมัครเตรียมซองจดหมายพรอ้มค่าลงทะเบียนจัดสง่  

     จ่าหน้าซองถึงสถาบันฝกึอบรมที่ต้องการสมัคร มอบแก่อาจารยผ์ู้ออกหนังสือรับรองแนะน าผู้สมัคร เพือ่  

              ด าเนินการสง่จดหมายให้แกส่ถาบันที่ต้องเข้ารับการฝกึอบรมโดยตรง หากผูส้มัครถือหนังสือรับรองมาเอง  

              จะไม่ได้รบัการพิจารณา  โดยหนังสือรบัรอง/แนะน าผู้สมัคร ประกอบด้วย  

          ๓.๙.๑  อาจารย์ประจ าโรงเรียนแพทย์ทีผู่ส้มัครส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบ์ัณฑิต 

           ๓.๙.๒  ผู้บังคับบัญชาในปจัจบุันหรือเคยปฏิบัติงาน 

          ๓.๙.๓  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทีร่าชวิทยาลัยฯ ให้การรบัรองหรืออาจเป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญด้านอื่น กรณีไม่ 

   สามารถหาแพทย์เวชศาสตรฟ์ื้นฟูรบัรองได้  

๓.๑๐  เอกสารหลักฐานอื่นที่สถาบันฝึกอบรมก าหนดเพิม่เตมิ 
 

๔.  การยื่นใบสมัคร : ให้ยื่นใบสมัคร และหลักฐานต่างๆ พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมจ านวน ๑,๔๐๐ บาท (หน่ึงพันสี่

ร้อยบาทถ้วน) ณ สถาบันฝึกอบรมที่ต้องการสมัคร  

** ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
      

๕.  ก าหนดการสอบคัดเลือก 

     ๕.๑  ก าหนดยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

     ๕.๒. ประกาศผลรอบแรกหลังจากพจิารณาประวัติการศึกษาและการท างาน วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

     ๕.๓. สอบสัมภาษณ์ผูผ้่านการคัดเลอืกรอบแรก ผ่านโปรแกรม zoom วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

๖.  การประกาศผลการคัดเลือก  

  ราชวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการข้ึนทะเบียนเป็นแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจ าปีการ
ฝึกอบรม ๒๕๖๔  รอบท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔   เ ว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ 
http://rehabmed.or.th/main/ 

http://rehabmed.or.th/main/
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๗.  การจ ากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจ าบ้าน 

  ราชวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจ ากัดสิทธ์ิในการสมัครแพทยป์ระจ าบ้านในปกีารฝึกอบรมถัดไป ของผูท้ี่ได้รับการคัดเลือก

แล้วขาดการฝึกอบรม ในกรณีต่อไปนี ้

  ๗.๑   ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึกอบรมตามก าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

  ๗.๒   ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากยืนยันการตอบรบัการเป็นแพทย์ประจ าบ้านหรือเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว  

    โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

  ๗.๓   เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มตี้นสังกัด) ในระหว่างฝึกอบรม 

  

หมายเหต:ุ 

(ก)   ผู้สมัครทกุคนจะต้องรบัผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน หากตรวจ

พบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะถึงแม้จะประกาศผลการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

และราชวิทยาลยัฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

(ข)   ต้นสังกัด หมายถึง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ไมใ่ช่

หน่วยงานของรัฐ และองค์กรอื่นที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมัติ 
  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.2564 

 

 

           (ศ.คลินิก พญ.กมลทิพย ์  หาญผดุงกิจ) 

         ประธานราชวิทยาลัยแพทยเ์วชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
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การยื่นใบสมัคร 

สถาบันฝึกอบรม 
จ านวน 

รับ 
ติดต่อ 

จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์ 1 คุณพรพิมล ชบูุญ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
อาคารศูนย์วชิาการก้าวหน้าทางวิชาการ ชั้น 6 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๕๖๔๐๐๐ ต่อ ๖๐๖๐๒ 
มือถือ : 089-4464326 

 


