ที่ อฝส.matching 01/2556

สําเนา

19 สิ งหาคม 2556
เรื่ อง Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ ปี การศึกษา 2557
เรี ยน หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ / ผูอ้ าํ นวยการกองอายุรกรรม / หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. กําหนดการ matching 1 ฉบับ
2. แบบฟอร์มใบ matching 1 ฉบับ
ด้วยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ งประเทศไทย ได้ดาํ เนินการจัด matching programme
เพื่อให้สถาบันต่างๆ สามารถรับสมัครแพทย์เข้าฝึ กอบรมได้ตามจํานวนที่กาํ หนดไว้ ในการนี้ ใคร่ ขอ
แจ้งกําหนดการและแบบฟอร์มใบสมัคร matching เพื่อให้สถาบันแจกให้กบั ผูม้ าสมัครเรี ยน กรอกข้อมูล
ให้เรี ยบร้อยแล้วส่ งใบสมัคร matching มายังราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เพื่อดําเนินการต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบและปฏิบตั ิดว้ ย จักขอบคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ
(นายแพทย์ธนั ยชัย สุ ระ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายุรศาสตร์

กําหนดการ Matching Programme
เพือ่ รับสมัครแพทย์ ประจําบ้ านอายุรศาสตร์
โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ ประจําปี การศึกษา 2557
การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ ในปัจจุบนั มีตาํ แหน่งฝึกอบรม 278 ตําแหน่ง มีการสมัครเป็ น
ทางการ 2 รอบ ที่แพทยสภา
• รอบที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2556
• รอบที่ 2 วันที่ 21 - 28 มกราคม 2557
เดิมมีการรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน นอกรอบก่อนวันสมัครสอบดังกล่าวโดยสถาบันต่างๆ เป็ นผูร้ ับสมัครเอง
เพื่อให้การสมัครแพทย์ประจําบ้านเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จึงได้ดาํ เนินการจัด matching
programme นอกรอบก่อนสมัครแพทยสภา สําหรับปี การศึกษา 2557 กําหนดขั้นตอน matching programme ไว้ดงั นี้
1. ผูส้ มัครกรอกใบ matching programme โดยระบุสถาบันที่ตอ้ งการเลือก 1 - 3 สถาบัน ส่ งมาราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 2 กันยายน - 18 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้ ผสู ้ มัครสามารถเปลี่ยนอันดับสถาบันที่
ต้องการเลือกได้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2556
(หากส่ งใบสมัครทางไปรษณีย์จะต้ องส่ งภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็ นสําคัญ)

2. สถาบันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผสู ้ มัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผสู ้ มัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผสู ้ มัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
โดยแต่ละสถาบันแจ้งให้ผสู ้ มัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรื อไม่ในวันสอบสัมภาษณ์แต่ละวัน เพื่อที่
ผูส้ มัครจะได้ไม่ตอ้ งไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไปถ้าได้รับเลือกแล้ว
สถาบันมีสิทธิที่จะไม่ดาํ เนินการสัมภาษณ์ผสู ้ มัครอันดับที่ 2 - 3 ถ้าได้รับผูส้ มัครในอันดับที่ 1 - 2 ครบ
ตามตําแหน่ งแล้ว และส่ งผลผูส้ มัครที่ได้รับคัดเลือกในอันดับ 1 - 3 มายังราชวิทยาลัย ภายในวันที่
8 พฤศจิกายน 2556
3. ประกาศผล matching ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เมื่อทราบผล matching แล้วแพทย์ประจําบ้านไป
สมัครเป็ นทางการที่แพทยสภา
4. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ประกาศผล และประกาศตําแหน่งที่ยงั ว่างอยู่ ว่าสถาบันใดยังมีตาํ แหน่งว่าง
เท่าไร
5. ผูส้ มัครกรอกใบสมัคร matching รอบที่ 2 ระบุสถาบันที่ตอ้ งการเลือก 1 - 3 สถาบัน ส่ งมาที่ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 12 - 19 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ผสู ้ มัครสามารถเปลี่ยนอันดับสถาบันที่
ต้องการเลือกได้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
(หากส่ งใบสมัครทางไปรษณีย์จะต้ องส่ งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็ นสําคัญ)

6. สถาบันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผสู ้ มัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผสู ้ มัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผสู ้ มัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

โดยแต่ละสถาบันแจ้งให้ผสู ้ มัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรื อไม่ในวันสอบสัมภาษณ์แต่ละวัน เพื่อที่
ผูส้ มัครจะได้ไม่ตอ้ งไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไปถ้าได้รับเลือกแล้ว
สถาบันมีสิทธิ ที่จะไม่ดาํ เนินการสัมภาษณ์ผสู ้ มัครอันดับที่ 2 - 3 ถ้าได้รับผูส้ มัครในอันดับที่ 1 - 2 ครบ
ตามตําแหน่งแล้ว
7. ประกาศผล matching ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เมื่อทราบผล matching แล้วแพทย์ประจําบ้านไปสมัคร
เป็ นทางการที่แพทยสภา
8. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ประกาศผลและประกาศตําแหน่งที่ยงั ว่างอยู่ ว่ามีสถาบันใดยังมีตาํ แหน่งว่าง
เท่าไร ให้ผสู ้ มัครติดต่อไปยังสถาบันนั้นโดยตรง
หมายเหตุ

หากผู้สมัครท่ านใดไปสอบสั มภาษณ์ ทสี่ ถาบันใดสถาบันหนึ่งก่ อนวันสั มภาษณ์ ดงั กล่ าว จะถูกตัดสิ ทธิ์ใน
การเข้ าร่ วม matching programme

ปัจจุบนั ตําแหน่ งแพทย์ ประจําบ้ านอายุรกรรม แบ่ งตามสถาบันได้ ดงั นี้
รหัส

สถาบัน

(1)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

(2)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่ วมกับ สถาบันร่ วมฝึกอบรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสุ รินทร์

(3)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(4)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่ วมกับ สถาบันร่ วมฝึ กอบรม
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
โรงพยาบาลหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

(5)

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

(6)

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่ วมกับ สถาบันร่ วมฝึกอบรม
โรงพยาบาลตํารวจ
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสุ ราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ตําแหน่ ง
30

3
4
4
4
2
23

9
8
2
2
14

6
4
2
2

รหัส
(7)

สถาบัน
กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

ตําแหน่ ง
19

กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่ วมกับ สถาบันร่ วมฝึ กอบรม
(8)

(9)

( 10 )

( 11 )
( 12 )
( 13 )

( 14 )
( 15 )
( 16 )

( 17 )

( 18 )
( 19 )
( 20 )

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

4

โรงพยาบาลเลิดสิ น

4

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่ วมกับ สถาบันร่ วมฝึกอบรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช
โรงพยาบาลค่ายสุ รนารี
โรงพยาบาลอานันทมหิ ดล
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุ งเทพมหานครและวชิรพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่ วมกับ สถาบันร่ วมฝึกอบรม
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่ วมกับ สถาบันร่ วมฝึกอบรม
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

หมายเหตุ 1) การเลือกลงลําดับให้เลือกลงตามรหัส พร้อมชื่อสถาบันตามลําดับ เช่น
อันดับ 1 ( 1 ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อันดับ 2 ( 2 ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่ วมกับ สถาบันร่ วมฝึ กอบรม
อันดับ 3 ( 19 ) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
2) “ ∗ ” หมายถึง อยูร่ ะหว่างดําเนินการขอเพิ่มจํานวนแพทย์ประจําบ้าน

18

10
4
2
2
14
14
13

4
4
16

2
2
11
14
2

รอบที่ ............
ใบสมัคร Matching Programme แพทย์ ประจําบ้ านอายุรศาสตร์ ประจําปี การศึกษา 2557
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ งประเทศไทย
วันที่ …………… เดือน ……………………………… พ.ศ. ……………
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………… เลขที่บตั รประชาชน ………………………..……
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม………………… อายุ ………………… ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา พ.ศ. …………..………
(จบการศึกษามาแล้ว ………………… ปี ) สถานที่จบ …………………………………………………………………
GPA …………………… สถานที่ปฏิบตั ิงานปัจจุบนั ………………………………………………………………...…
มีความประสงค์  ส่ งใบสมัคร matching
 ขอเปลี่ยนแปลงอันดับ โดยยกเลิกใบสมัครเดิมที่ส่งมาเมื่อวันที่ ……………………….…………
ขอเลือกสถาบันฝึ กอบรมตามลําดับดังต่ อไปนี้
อันดับ

รหัสสถาบัน

ชื่อสถาบัน

1

....................

.....................................................................................................................

2

....................

.....................................................................................................................

3

....................

.....................................................................................................................

ประเภท
 อิสระ

 ต้นสังกัด (โปรดระบุ) ……………………………………………………………

สถานทีท่ ตี่ ดิ ต่ อได้
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ : ………………………………………… โทรศัพท์ มือถือ : ……………………………………
ลงชื่อ .............................................................. ผู้สมัคร
( ................................................................ )
หมายเหตุ 1.
2.
3.
4.

ตรวจสอบรายชื่อผูส้ ่ งใบสมัครได้ที่ www.rcpt.org (รอบที่ 1: 22 ตุลาคม 2556 รอบที่ 2: 21 พฤศจิ กายน 2556)
การแจ้งความจํานงนี้เป็ นการ matching นอกรอบ ก่อนสมัครที่แพทยสภา
สถาบันฝึ กอบรมจะเป็ นผูเ้ รี ยกสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กาํ หนด
หลังจากทราบผลแล้ว ต้องไปสมัครที่แพทยสภาเองตามกําหนดเวลา

โปรดส่ งใบสมัคร matching นี้ มาที่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ งประเทศไทย
อาคารเฉลิ มพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจยั ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
หรื อ ทางโทรสารหมายเลข 0-2718-1652 ( ยืนยันการรั บเอกสารที่ 0-2716-6744 ต่อ 13 )

