ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน ประจาปี การฝึ กอบรม ๒๕๖๔
ตามประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๒๖/๒๕๖๓ เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านและ
การขอขึน้ ทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบวุฒิบตั รฯ ประจาปี การฝึ กอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ นัน้
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ได้กาหนดการรับสมัครแพทย์ประจาบ้านเพื่อการสอบวุฒิบตั รฯ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจาปี การฝึ กอบรม ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี ้
๑. กาหนดเวลาการรับสมัคร
ยื่นใบสมัครและหลักฐานโดยตรง ณ สถาบันฝึ กอบรมที่ต้องการสมัครตัง้ แต่วนั ที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของแพทยสภา (http://www.tmc.or.th/tcgme)

๒. ผู้สมัครจะต้องมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสานักงานเลขาธิการแพทยสภาดังนี ้
๒.๑ เป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
๒.๒ เป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
๒.๓ เป็ นผูท้ ่มี ีความประพฤติดีและไม่อยูใ่ นรายชื่อของผูถ้ กู ตัดสิทธิ์การสมัครแพทย์ประจาบ้านในปี การฝึ กอบรม
๒๕๖๔
๒.๔ ผ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ๑ ปี และได้ปฏิบตั ิงานชดใช้ทนุ ตามที่แพทยสภากาหนด
๒.๕ เป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้วหรือ
อยูร่ ะหว่างการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งมีตน้ สังกัดจากหน่วยงานของรัฐ
๒.๖ ในกรณีท่ไี ม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
ผ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้ว รวมทัง้ ได้ปฏิบตั ิงานหรือปฏิบตั ิงานชดใช้ทนุ เพิ่มอีก
๑ ปี (ได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี )
๓. หลักฐานและเอกสารการสมัคร จานวน ๓ ชุด
๓.๑ ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง(ขนาด ๒ นิว้ ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ในกรอบที่
กาหนด
๓.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
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๓.๓ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล / ใบทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
๓.๔ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
๓.๕ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
๓.๖ สาเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็ นผูผ้ า่ นโครงการเพิ่มพูนทักษะ
๓.๗ หนังสือจากต้นสังกัดอนุมตั ิให้เข้าฝึ กอบรมและรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รบั การคัดเลือกแล้ว (เฉพาะ
ผูส้ มัครที่มีตน้ สังกัดส่งฝึ กอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กาหนด ยกเว้นผูไ้ ด้รบั การ
คัดเลือกให้รบั ต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓.๘ ผลการสอบศูนย์ประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ขัน้ ที่ ๑
๓.๙ หนังสือรับรอง/แนะนาผูส้ มัคร (ปิ ดผนึก) ขอให้ผสู้ มัครเตรียมซองจดหมายพร้อมค่าลงทะเบียนจัดส่ง
จ่าหน้าซองถึงสถาบันฝึ กอบรมที่ตอ้ งการสมัครมอบแก่อาจารย์ผอู้ อกหนังสือรับรองแนะนาผูส้ มัคร เพื่อ
ดาเนินการส่งจดหมายให้แก่สถาบันที่ตอ้ งเข้ารับการฝึ กอบรมโดยตรง หากผูส้ มัครถือหนังสือรับรองมาเอง

จะไม่ได้รบั การพิจารณา โดยหนังสือรับรอง/แนะนาผูส้ มัคร ประกอบด้วย
๓.๙.๑ อาจารย์ประจาโรงเรียนแพทย์ท่ีผสู้ มัครสาเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
๓.๙.๒ ผูบ้ งั คับบัญชาในปั จจุบนั หรือเคยปฏิบตั ิงาน
๓.๙.๓ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูท่รี าชวิทยาลัยฯ ให้การรับรองหรืออาจเป็ นแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านอื่น กรณีไม่
สามารถหาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูรบั รองได้
๓.๑๐ เอกสารหลักฐานอื่นที่สถาบันฝึ กอบรมกาหนดเพิ่มเติม

** ผูส้ มัครสามารถยื่นหลักฐานและใบสมัครได้มากกว่า 1 สถาบัน
๔. การยื่นใบสมัคร : ให้ย่นื ใบสมัคร และหลักฐานต่างๆ พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมจานวน ๑,๔๐๐ บาท

(หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ณ สถาบันฝึ กอบรมที่ตอ้ งการสมัคร

** ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้
๕. กาหนดการสอบคัดเลือก
๕.๑ วันศุกร์ท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๕.๒ วันจันทร์ท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สถาบันฝึ กอบรมในส่วนภูมิภาค

สถาบันฝึ กอบรมในกรุงเทพมหานคร

**ทั้งนีผ้ ู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกแล้วจากสถาบันส่วนภูมิภาคจะหมดสิทธิก์ ารสอบคัดเลือกทีส่ ถาบันใน
กรุงเทพมหานคร
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๖. การประกาศผลการคัดเลือก
ราชวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการขึน้ ทะเบียนเป็ นแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒิบตั รฯ ประจาปี
การฝึ กอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ
๗. การจากัดสิทธิใ์ นการสมัครแพทย์ประจาบ้าน
ราชวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจากัดสิทธิ์ ในการสมัครแพทย์ประจาบ้านในปี การฝึ กอบรมถัดไป ของผูท้ ่ีได้รบั การ
คัดเลือกแล้วขาดการฝึ กอบรม ในกรณีตอ่ ไปนี ้
๗.๑ ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึ กอบรมตามกาหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๗.๒

ลาออกจากการฝึ กอบรมหลังจากยืนยันการตอบรับการเป็ นแพทย์ประจาบ้านหรือเข้ารับการฝึ กอบรมแล้ว

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๗.๓ เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีท่มี ีตน้ สังกัด) ในระหว่างฝึ กอบรม
หมายเหตุ:
(ก) ผูส้ มัครทุกคนจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถกู ต้องครบถ้วน หาก
ตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครเป็ นโมฆะถึงแม้จะประกาศผลการ
คัดเลือกแล้วก็ตาม และราชวิทยาลัยฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้
(ข) ต้นสังกัด หมายถึง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทัง้ หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐ และองค์กรอื่นที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมตั ิ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสาราญ)
ประธานคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
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การยื่นใบสมัคร
ในปี การฝึ กอบรม ๒๕๖๔ มีสถาบันฝึ กอบรมสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จานวน ๙ สถาบัน
สถาบันฝึกอบรม

จานวน
รับรวม
แพทย์ใช้ทนุ

ติดต่อ

สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๒

คุณณัฐริยาพร ทองปอ
กลุม่ งานเวชกรรมฟื ้ นฟู
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เลขที่ ๔๙ ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร ๐๔๔ – ๒๓๕๑๕๘
มือถือ ๐๘๗ – ๙๖๒๑๓๖๙

ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์

๕

คุณสุจิตรา หุ่นดี
คุณสิริพิม วสันต์สขุ ิตกุล
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทร. ๐๕๓-๙๓๖๓๒๒
มือถือ ๐๘๓-๒๐๖๐๕๔๔ (สุจิตรา)
มือถือ ๐๘๔-๒๒๒๙๔๑๗ (สิริพิม)
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ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์

๖

คุณอรสา กอมาตร
คุณปราณี สินนา
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๔๐๐๐๒
โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๖๖๑๒๓-๔
มือถือ ๐๘๔-๖๘๓๗๘๙๗ (อรสา)
มือถือ ๐๘๗-๔๙๑๙๕๐๕ (ปราณี)

ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์

๓

คุณนวรัตน์ มานะ
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคารศรีเวชวัฒน์ ชัน้ ๙
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทร. ๐๗๔-๔๕๑๖๐๓
มือถือ ๐๘๘-๔๕๖๔๔๓๙

ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๑๐

คุณกานดา สังฆรักษ์
คุณวราภรณ์ กันทะเนตร
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ตึกศรีสงั วาลย์ ชัน้ ๙ เลขที่ ๒ ถ.พรานนก
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.๑๐๗๐๐
โทร. ๐๒-๔๑๙๗๕๐๘, ๐๒-๔๑๙๘๖๒๗
โทรสาร. ๐๒-๔๑๑๔๘๑๓
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จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์

๘

คุณพรพิมล ชูบญ
ุ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาคารศูนย์วิชาการก้าวหน้าทางวิชาการ ชัน้ 6
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๕๖๔๐๐๐ ต่อ ๖๐๖๐๒
มือถือ : 089-4464326

ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

๖

คุณเกษรินทร์ ไมตรีแพน
คุณเทอดพงศ์ ขุนพัฒน์
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กทม. ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๒๐๑๒๗๑๗
มือถือ ๐๙๙-๓๙๔๑๕๔๒ (เกษรินทร์)
มือถือ ๐๘๔-๗๕๙๓๐๑๔ (เทอดพงศ์)

พบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๖

ส.อ.พงศธรร์ เวชบุล
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
๓๑๕ ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กทม. ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๓๕๔๗๗๓๑
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สถาบันฝึกอบรมของกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็ นความร่วมมือของ
สถาบันสิรินธรและโรงพยาบาลราชวิถี

๒

หมายเหตุ : ให้เลือกโรงพยาบาลราชวิถีเป็ นสถาบันหลัก
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คุณศิวพร กาวกาเหนิด (นักวิชาการศึกษา)
สานักงานองค์กรแพทย์สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื ้ นฟู
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

