รูปถ่าย

ใบสมัครแพทย์ ประจาบ้ าน ประจาปี การศึกษา 2562
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ให้กรอกข้อมูลโดยการพิมพ์ หรื อเขียนด้วยตัวบรรจงและทาเครื่ องหมาย หรื อระบุตวั เลขในช่อง 
ให้ถูกต้องตามความ
เป็ นจริ ง เอกสารที่เป็ นสาเนาจะต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
ก. ชื่ อ-สกุล ผู้สมัคร  นาย

 นาง

 นางสาว ..................................................................................................

วัน เดือน ปี เกิด............................................................ เชื้อชาติ.................................... สัญชาติ...............................
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน
ข. ที่อยู่ของผู้สมัครที่สามารถติดต่ อได้ รวดเร็ว
เลขที่.............. หมู่บา้ น.................................................หมู่ที่............ ถนน............................ ตาบล............................
อาเภอ................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณี ย.์ ..........................................
โทรศัพท์................................................ โทรศัพท์มือถือ.............................................................................................
E-mail..........................................................................................................................................................................
(กรุ ณาเขียนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
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ค. สาขาและสถาบันฝึ กอบรมที่ต้องการเลือกสมัคร
๑. สาขาประเภทที่ ๒ หมายถึงสาขาที่ผสู ้ มัครจะ ต้ องผ่ านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิม่ พูนทักษะ๑ ปี และได้
ปฏิบัติงาน/ ปฏิบัติงานชดใช้ ทุนตามจานวนปี ที่แพทยสภากาหนด ได้แก่สาขาต่อไปนี้

สาขาโสต ศอ นาสิกกรรม
๒. สาขาประเภทที่ ๓ หมายถึง สาขาที่ผสู ้ มัครจะ ต้ องผ่ านการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ ประจาบ้ านในปี สุ ดท้ ายหรื อได้ รับหนังสื อ
อนุมัติหรื อวุฒิบัตรฯ ในสาขาที่กาหนดเป็ นสาขาหลักก่ อนแล้ ว ได้แก่อนุสาขาต่อไปนี้
 อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง และเสริ มสร้างใบหน้า
ชื่ อสถาบันฝึ กอบรมที่ต้องการสมัครเข้ าเลือกสมัครเป็ นแพทย์ประจาบ้ าน (สมัครได้มากกว่า 1 สถาบัน)
ลาดับ 1..................................................................................................................
ลาดับ 2..................................................................................................................
ลาดับ 3..................................................................................................................
ลาดับ 4..................................................................................................................
ลาดับ 5..................................................................................................................
ง. คุณวุฒิทางการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ............................................................
.............................................................................. ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา............................ เกรดเฉลี่ย......................
จ. ประสบการณ์การสมัคร/ การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน
 ท่านเคยถูกตัดสิทธิในการสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านหรื อไม่

ไม่เคย 

เคย
(โปรดระบุเหตุผลและปี พ.ศ.ที่เคยถูกตัดสิทธิในการสมัคร).....................................................................................
 ท่านเคยเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านหรื อไม่

ไม่เคย 
เคย
(ถ้าเคย โปรดระบุสาขาและปี พ.ศ.ที่จบ หรื อจะจบ...................................................................................................
ฉ. ประสบการณ์การปฏิบัติงานหลังได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม / ภาระการชดใช้ ทุน
ขอให้ระบุขอ้ มูลประสบการณ์การปฏิบตั ิงานหลังได้รับใบอนุญาตฯ/ ภาระการชดใช้ทุน จนถึงปั จจุบนั
 โครงการเพิ่มพูนทักษะปฏิบตั ิงานที่ โรงพยาบาล................................................................................................
ตั้งแต่เดือน....................................... พ.ศ...................... ถึงเดือน......................................... พ.ศ.........................
 ภาระการชดใช้ ทุน (ให้นบั รวมเวลาในการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิม่ พูนทักษะฯ)
 มี ปฏิบตั ิมาแล้ว.............. ปี  
ไม่มี ปฏิบตั ิชดใช้ครบถ้วนแล้ว 3 ปี

ไม่มี ชดใช้เงินแล้ว
 ระยะเวลาปฏิบัติงานหลังได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็ นเวลา........... ปี นับจนถึง
ปั จจุบนั
 สถานทีท่ างานปัจจุบัน....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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 รายชื่ อผู้ที่สามารถให้ ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้สมัคร จานวน 2 คน (ขอให้เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและ/หรื อผูท้ ี่เคย
ปฏิบตั ิงานใกล้ชิด)
o ชื่อ-สกุล.......................................................................... ตาแหน่ ง..................................................................
ที่อยู.่ ...................................................................................................... โทรศัพท์...........................................
o ชื่อ-สกุล.......................................................................... ตาแหน่ ง..................................................................
ที่อยู.่ ....................................................................................................... โทรศัพท์..........................................
ช. สิ ทธิ์ในการสมัคร

ไม่มีตนั สังกัด
 มีตน้ สังกัด ................................................................ .................................................................................
(ระบุชื่อต้นสังกัด)
(ตาแหน่งของผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด)
หลักฐานที่ผู้สมัครทุกสาขาทีใ่ ช้ สิทธิ์ต้นสั งกัด ต้ องส่ งสาหรับหัวข้ อนี้
หนังสือจากต้นสังกัดอนุมตั ิให้เข้าฝึ กอบรมและรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก
ซ. เอกสาร ในการสมัคร ผูส้ มัครจะต้องจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานดังนี้
(๑) ใบสมัคร ให้ติดรู ปถ่ายขนาด ๒ นิ้วถ่าย ไม่ เกิน ๖ เดือน จานวน ๑ รู ป
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๓) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ในกรณี ที่เปลี่ยนชื่อ -สกุล)
(๔) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๕) สาเนาประกาศนียบัตร หรื อหนังสือรับรองเป็ นผูผ้ า่ นโครงการเพิม่ พูนทักษะ (เฉพาะผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ เป็ นต้นไป
(๖) หนังสือจากต้นสังกัดอนุมตั ิให้เข้าฝึ กอบรมและรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผูส้ มัครที่มี
ต้นสังกัดส่งฝึ กอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กาหนด
(๗) หนังสือรับรอง / แนะนาผูส้ มัคร (ถ้ามี)
ผูส้ มัครจะต้องจัดทาใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ส่งให้กบั สถาบันฝึ กอบรมที่ผสู ้ มัครเลือกแห่งๆ ละ๑ชุดตามจานวนที่
เลือกเพือ่ ตรวจสอบ เอกสารที่ถ่ายสาเนาให้ผสู ้ มัครเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย
การแก้ ไขหรื อเปลีย่ นแปลงใบสมัคร เมื่อกรอกใบสมัครและยืน่ พร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่แล้ว จะขอแก้ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงใบสมัครมิได้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารที่ใช้สมัครถูกต้องทุกประการ หากปรากฎในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ
ข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้ อความที่ได้ แจ้ งไว้ ในใบสมัครเป็ นเท็จ หรื อหลักฐานประกอบการสมัครเป็ น
เอกสารเท็จหรื อปลอม ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ตดั หรื อเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัคร แม้ วา่ จะผ่านการคัดเลือกแล้ วก็ตาม รวมทังทราบ
้
ว่าอาจถูกดาเนินตามกฎหมาย
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ลายเซ็นผูส้ มัคร
วันที่

เดือน

พ.ศ.

หมายเหตุ
๑. แต่ละสถาบันจะทาการสัมภาษณ์และคัดเลือกเป็ นการภายในให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กาหนด (กาหนดเป็ นปี ๆ
ไป) พร้อมกันทุกสถาบัน
๒. แต่ละสถาบันจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กบั ประธานคณะอนุกรรมการฝึ กบรม ฯ ซึ่งทาหน้าที่เป็ นสื่อกลางและ
ประสานในการรับสมัคร ฯ และประกาศผลให้ทราบ
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