ที่ติดรู ปถ่าย

ใบสมัครแพทย์ ประจําบ้ านสาขาอายุรศาสตร์
ประจําปี การศึกษา 2559

ขนาด 2 นิ้ว

ให้ กรอกข้ อมูลที่ถูกต้ องตามความเป็ นจริง และจัดเตรียมเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ ด้วยเครื่องหมาย 9
เอกสารที่แนบหากเป็ นสํ าเนาจะต้ องเซ็นชื่อรับรองสํ าเนาถูกต้ องด้ วย
ก. ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นาย นาง น.ส. ........................................................................ นามสกุล ....................................................................
วันเดือนปี เกิด ............... / ............... / ............... เชื้อชาติ .............................. สัญชาติ ..............................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน F F F F F F F F F F F F F

ข. ทีอ่ ยู่ของผู้สมัครทีส่ ามารถติดต่ อได้ รวดเร็ว
เลขที่ ...................... หมู่ที่ ............. หมู่บา้ น/อาคาร ............................................. ซอย ................................... ถนน .......................................
แขวง/ตําบล ........................................ เขต/อําเภอ ........................................ จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณี ย ์ .......................
โทรศัพท์ ........................................ โทรศัพท์มือถือ........................................ E-mail : .....................................................................................

ค. สาขาทีต่ ้ องการเลือกสมัคร (ระบุชื่อสาขา) ...........................................................................................................................................
ตามประกาศของแพทยสภาได้กาํ หนดให้สาขาที่ท่านเลือกสมัครเป็ นสาขาประเภทที่ ..............................
และผูส้ มัครจะต้องส่ งเอกสารประกอบการสมัครสาขาดังกล่าวดังนี้
สาขาประเภทที่ 1 ผูส้ มัครต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไม่จาํ เป็ นต้องผ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
1 ปี และไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนก่อน ผูส้ มัครอิสระต้องไม่มีพนั ธะในการชดใช้ทุน
สาขาประเภทที่ 2 ผูส้ มัครต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผ่านการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปี
และได้ปฏิบตั ิงาน / ปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนตามจํานวนปี ที่แพทยสภากําหนด
สาขาประเภทที่ 3 ผูส้ มัครต้องได้รับหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ หรื อกําลังฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านตามโครงการของแพทยสภา
ในปี สุ ดท้าย หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิ์สมัครสอบเพือ่ หนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯในสาขาที่กาํ หนดเป็ นสาขาหลักก่อน
(ถ้าเป็ นสาขาต่อยอด จะขอเข้าศึกษาในชั้นปี ที่ .............................. )

ง. คุณวุฒิทางการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
สถาบันที่สาํ เร็ จการศึกษา ............................................................................................ วัน/เดือน/ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา .................................
ปี การศึกษา ................................. เกรดเฉลี่ย ........................

จ. ประสบการณ์ การสมัคร / การฝึ กอบรมแพทย์ ประจําบ้ าน
* ท่านเคยถูกตัดสิ ทธิ์ในการสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

เหตุผล ........................................................................................................................ ปี พ.ศ. ที่สมัคร........................
* ท่านเคยลาออกหรื อถูกให้ออกจากการฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้านหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

สาขา ..................................................................................... สถาบัน ......................................ปี พ.ศ. ........................

ฉ. ประสบการณ์ การปฏิบัติงานหลังได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม / ภาระการชดใช้ ทุน
ขอให้ระบุขอ้ มูลประสบการณ์การปฏิบตั ิงานหลังได้รับใบอนุญาตฯ / ภาระการชดใช้ทุน จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558
* โครงการเพิม่ พูนทักษะฯ ปฏิบตั ิงานที่ โรงพยาบาล ...................................................................................................
ตั้งแต่เดือน .................................. พ.ศ. ........................ ถึง เดือน .................................. พ.ศ. ........................
1

* ภาระการชดใช้ ทุน (ให้ นับรวมเวลาในการปฏิบัติงานตามโครงการเพิม่ พูนทักษะฯ)
มี ปฏิบตั ิมาแล้ว ............... ปี
ไม่มี ปฏิบตั ิชดใช้ครบถ้วนแล้ว 3 ปี

ไม่มี ชดใช้เงินแล้ว

* ระยะเวลาปฏิบัติงานหลังได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็ นเวลา ............... ปี นับจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558
* สถานที่ทํางานปัจจุบัน ...................................................................................................................................................................................
* ท่ านเคยได้ รับการสอบสวนทางวินัย หรือจริยธรรมหรือไม่
ไม่เคย
เคย
สาเหตุ ........................................................................................................................ ปี พ.ศ. ........................
* รายชื่อผู้ที่สามารถให้ ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้สมัคร จํานวน 2 คน (ขอให้เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและ/หรื อผูท้ ี่เคยปฏิบตั ิงานใกล้ชิด)
1. ชื่อ-สกุล ........................................................................................................... ตําแหน่ง.......................................................................
ที่อยู่ ................................................................................................................................................โทรศัพท์........................................
2. ชื่อ-สกุล ........................................................................................................... ตําแหน่ง.......................................................................
ที่อยู่ ................................................................................................................................................โทรศัพท์........................................
ช. สิ ทธิ์ในการสมัคร
ไม่มีตน้ สังกัด
มีตน้ สังกัด (ชื่อต้นสังกัด ................................................................ ตําแหน่งของผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด ...................................................)

ซ. หลักฐานการสมัคร
(1) สําเนาบัตรประชาชน
(2) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล / ใบทะเบียนสมรส (กรณี เปลี่ยนชื่อ-สกุล)
(3) สําเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หากผูส้ มัครกําลังศึกษาอยูใ่ นชั้นปี สุดท้าย ให้ส่งสําเนาใบแสดง
ผลการศึกษาจนถึงปี ปั จจุบนั พร้อมหนังสื อรับรองว่าจะสําเร็ จการศึกษาแพทยศาสตร์)
(4) สําเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม (หรื อหนังสื อรับรองการขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม)
(5) หนังสื อแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึ กอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae)
(6) สําเนาประกาศนียบัตรการเพิ่มพูนทักษะหรื อหนังสื อรับรองว่ากําลังปฏิบตั ิงานเพิ่มพูนทักษะ
(7) หนังสื อรับรอง/แนะนํา จากผูบ้ งั คับบัญชาในปั จจุบนั (หรื ออาจารย์โรงเรี ยนแพทย์ที่กาํ ลังศึกษาอยู่ ในกรณี สมัครอนุสาขา)
(8) หนังสื อจากต้นสังกัดอนุมตั ิให้เข้าฝึ กอบรมและรับรองว่าจะทําสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า 1. การสมัครเป็ นแพทย์ประจําบ้านครั้งนี้ อายุรศาสตร์เป็ นสาขาเดียว ที่ขา้ พเจ้าสมัคร
2. ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็ นจริ งทุกประการ
3. เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
หากในภายหลังปรากฏว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง หรื อตรวจสอบพบข้อความที่ไม่เป็ นจริ ง หรื อหลักฐานประกอบการสมัครเป็ นเอกสารปลอม
ข้าพเจ้ายินยอมให้ตดั หรื อเพิกถอนสิ ทธิ์ในการสมัคร แม้วา่ จะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม รวมทั้งทราบว่าอาจจะถูกดําเนินการตามกฎหมาย

ลงชื่อผูส้ มัคร ..........................................................................................
(........................................................................................)
วันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ...............
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