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ใบสมัครแพทย์ประจ าบ้านสาขา/อนสุาขาต่างๆ  
ทางอายุรศาสตร์  ประจ าปีการฝึกอบรม 2559 

 
ให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง และจัดเตรียมเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ด้วยเครื่องหมาย   
เอกสารที่แนบหากเป็นส าเนาจะต้องเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 

ก. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร 
ข้าพเจ้า  ช่ือ     นามสกุล      
เลขประจ าตัวประชาชน    เกิดวันที่  เดือน   พ.ศ.   
อายุ   ปี เชื้อชาติ    สัญชาติ      
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่     ออกให้เม่ือวันที่  เดือน  พ.ศ.   

ข. ที่อยู่ของผู้สมัครที่สามารถติดต่อได้รวดเร็ว 

เลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร   ซอย   ถนน    

แขวง/ต าบล   เขต/อ าเภอ  จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   

โทรศัพท์   โทรศัพท์มือถือ   E-mail:       

ค. สาขา/อนสุาขาที่สมัคร (ระบุชื่อสาขา)            
สถาบันฝึกอบรมที่ต้องการเลือกเรียงตามล าดับดังต่อไปนี้ 
1.               

2.               

3.               

  มีต้นสังกัดโดยรับทุนจาก     จังหวัด      
กรม       กระทรวง      
 อ่ืนๆ (ระบุ)              

 ไม่มีต้นสังกัด (อิสระ) 

ง. คุณวุฒิการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบัน          

ออกให้เม่ือวันที่  เดือน   พ.ศ.  ระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA)    
 วุฒิบัตรฯ  หนังสืออนุมัตฯิ สาขา          

ออกให้เม่ือวันที่  เดือน   พ.ศ.   
โดยผ่านการฝึกอบรม/ปฏิบัตงิานจากสถาบัน         
 

จ. ประสบการณ์การสมัคร / การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

* ท่านเคยสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านหรือไม่   ไม่เคย  เคย ปีที่สมัคร    

* ท่านเคยถูกตัดสิทธ์ิในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านหรือไม่   ไม่เคย           
 เคย เหตุผล       ปีที่ถูกตัดสิทธิ    

* ท่านเคยลาออกหรือถูกให้ออกจากการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านหรือไม่    ไม่เคย 

  เคย เหตุผล       ปีการฝึกอบรมที่ลาออก    

  สาขา     สถาบันฝึกอบรม       

 

ที่ติดรูปถ่าย 

ขนาด 2 น้ิว 
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ฉ. ประสบการณ์การปฏิบัติงานหลังได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม / ภาระการชดใช้ทุน 
ขอให้ระบุข้อมูลประสบการณ์การปฏิบัติงานหลังได้รับใบอนุญาตฯ / ภาระการชดใช้ทุน จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
การปฏิบัติงานหลังส าเร็จแพทยศาสตร์บัณฑิต 

จังหวัด ชื่อสถานพยาบาล ต าแหน่ง สาขาวิชา ตั้งแต่ ถึง 
      
      
      
 
คุณสมบัต ิ  

 ผ่านการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะแล้ว   อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 
ที่โรงพยาบาล      จังหวัด      
ตั้งแต่วันที่   เดือน  พ.ศ.         ถึงวันที่  เดือน  พ.ศ.   

* ภาระการชดใช้ทุน (นับรวมเวลาในการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ) 
   มี ปฏิบัติงานมาแล้ว  ปี  ไม่มี ปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบถ้วนแล้ว  ไม่มี ชดใช้เงินแล้ว 
* เวลาปฏิบัติงานหลังได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นเวลา  ปี นับถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
* สถานที่ท างานปัจจุบัน           
 ที่ตั้ง      อ าเภอ   จังหวัด    
*  ท่านเคยได้รับการสอบสวนทางวินัย หรือจริยธรรมหรอืไม่  ไม่เคย 
   เคย สาเหต ุ        เม่ือ พ.ศ.    
*  รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้สมัคร จ านวน 2 คน (ขอให้เป็นผู้บังคับบัญชาและ/หรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด) 

1. ช่ือ-สกุล      ต าแหน่ง      
ที่ติดต่อ            
โทรศัพท์  โทรศัพท์เคลื่อนที่   Email:       

2. ช่ือ-สกุล      ต าแหน่ง      
ที่ติดต่อ            
โทรศัพท์  โทรศัพท์เคลื่อนที่   Email:       

3. ช่ือ-สกุล      ต าแหน่ง      
ที่ติดต่อ            
โทรศัพท์  โทรศัพท์เคลื่อนที่   Email:       

 
ทั้งนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานมาตามรายการและได้ด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ระบุไว้ท้ายใบสมัครนี้แล้วอย่างครบถ้วนทุกประการ 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

1. การสมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้านครั้งน้ี สาขาที่ข้าพเจ้าเลือกในข้อ ค. น้ันเป็นสาขาเดียว ที่ข้าพเจ้าสมัคร และข้าพเจ้ามิได้ลงทะเบียน
เป็นแพทย์ใช้ทุน/ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรในสาขาใดๆ 

2. ข้อความที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นจริงทุกประการ และเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ  
หากในภายหลังปรากฏว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง หรือตรวจสอบพบข้อความที่ไม่เป็นจริง หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสาร
ปลอม ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดหรือเพิกถอนสิทธ์ิในการสมัคร แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม รวมทั้งทราบว่าอาจจะถูกด าเนินการตาม
กฎหมาย 

ลงชื่อผู้สมัคร  
(     ) 

วันที่  เดือน   พ.ศ. 2559 
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รายการเอกสารหลักฐานและการด าเนินการประกอบการสมัคร 
ของ       ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่   

เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนในการสมัคร: ในการสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน  โดยด าเนินการดังต่อไปน้ี 
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครข้างต้นด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วน แล้วสั่งพิมพ์ เป็นไฟล์ .pdf ที่ตั้งชื่อด้วยเลขที่ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม (*****.pdf เช่น 98765.pdf) 
2. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามรายการต่อไปน้ี  
 ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_บัตรประชาชน.pdf) 
 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_เปลี่ยนชื่อ.pdf) เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ –สกุล 
 ใบทะเบียนสมรส (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_ทะเบียนสมรส.pdf) เฉพาะในกรณีที่จดทะเบียนสมรสแล้ว 
 ส าเนาปริญญาบัตร (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_Degree.pdf) 
 ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_Transcript.pdf) 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

(ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_License.pdf) 
 ส าเนาประกาศนีบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐานแสดงว่าก าลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน

ตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_Intern.pdf) 
 หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะท าสัญญาเม่ือได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่ง

ฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่ก าหนด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_ต้นสังกัด.pdf) 
 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งให้แพทยสภาโดยตรงแล้ว 

 หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร  
(ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_CV.pdf) 

 หนังสือแสดงเจตจ านงของผู้สมัคร (personal statement of purpose) ในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านในสาขา ที่
สมัครของสถาบันฝึกอบรมน้ัน (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_purpose.pdf) 

 หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จากอาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมสาขาหลักในกรณีอนุสาขา   
(ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_recommend1.pdf)  

 หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จากอาจารย์สถาบันฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ  (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_recommend2.pdf) 
 หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จากผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน (ตั้งชื่อไฟล์เป็น *****_recommend3.pdf) 

ทั้งน้ี ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานอ่ืนตามรายการที่ก าหนดข้างต้นแล้วจัดส่งโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังต่อไปน้ีแล้ว 

1.  จัดท าใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานอ่ืนเป็นไฟล์ .pdf ตามที่ก าหนดข้างต้น และรวมเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดยีวที่ตั้งชื่อ
ด้วยเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังน้ี  *****.zip (เช่น 98765.zip) แล้วยื่นใบสมัครเบื้องต้นทางอีเมล์ไปที่ 
rcpt@rcpt.org และ rcptmail@gmail.com พร้อมส่งส าเนา (CC:) ไปยังสาขา/อนุสาขาที่สมัครแล้ว* 

2.  จัดพิมพ์ใบสมัครและติดรูปถ่ายหน้าตรงในกรอบที่ก าหนด (ขนาด 2 น้ิว) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป พร้อมเอกสาร
หลักฐานอ่ืนตามที่ก าหนดข้างต้นลงในกระดาษเอ4 พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่ถ่ายส าเนาทุกฉบับ (เอกสาร
ทั้งหมดต้องตรงกับข้อ 1) จ านวน 1 ชุด ยื่นให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน  

ลงชื่อผู้สมัคร  
(     ) 

วันที่  เดือน   พ.ศ. 2559 
                                                
*
 กรณีใช ้google drive, dropbox ฯลฯ หาก upload แล้วส่งเป็นลิงค์ทางอีเมล จะท าให้ผู้รับสามารถรับอีเมลได้ง่ายขึ้น เนื่องจากขนาดเมล์จะไม่ใหญ่มากนัก 

และในกรณีส่งจากบัญชีอีเมลท่ีผู้สมัครเป็นเจ้าของด้วยตนเอง (ผู้สมัครเป็นผู้ใช้รหัสผ่านด้วยตนเอง) ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00027390.PDF) จะถือว่าผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งนั้นทุกฉบับ
แล้วด้วย 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00027390.PDF
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