รอบที่

2

ติดรูปถ่าย
ขนาด 2 นิ ้ว

ใบสมัครแพทย์ ประจำบ้ ำน ประจำปี กำรศึกษำ 2563
รำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ให้ กรอกข้ อมูลโดยการพิมพ์ หรือเขียนด้ วยตัวบรรจงและทาเครื่องหมาย หรือระบุตวั เลขในช่อง ❑ ให้ถูกต้ องตามความ
เป็ นจริง เอกสารที่เป็นสาเนาจะต้ องเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องด้ วย
ก. ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร ❑ นาย ❑นาง ❑ นางสาว ..................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด............................................................ เชื ้อชาติ.................................... สัญชาติ...............................
เลขที่ประประจาตัวประชาชน
ข. ที่อยู่ของผู้สมัครที่สำมำรถติดต่ อได้ รวดเร็ว
เลขที่.............. หมู่บ้าน.................................................หมู่ที่............ ถนน............................ ตาบล...........................
อาเภอ................................................ จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์..........................................
โทรศัพท์................................................ โทรศัพท์มอื ถือ.............................................................................................
E-mail....................................................................................................................................................................
(กรุณาเขียนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

ค. สำขำและสถำบันฝึ กอบรมที่ต้องกำรเลือกสมัคร
สำขำประเภทที่๑ หมายถึง สาขาขาดแคลน เป็ นสาขาทีแ่ พทยสภาต้ องการส่งเสริมให้ มีผ้เู ข้ ารับการฝึกอบรม ผู้สมัคร
สามารถเข้ ารับการฝึกอบรมได้ โดย ไม่ จำเป็ นต้ องผ่ ำนกำรปฏิบตั ิงำนตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะฯ ๑ ปี และไม่
จำเป็ นต้ องปฏิบตั ิงำนชดใช้ ทุนก่ อน ได้ แก่สาขาต่อไปนี ้
❑ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
❑ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
❑ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต
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สาขาที่ผ้ สู มัครจะ ต้ องผ่ ำนกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรเพิ่มพูนทักษะ ๑ ปี และได้ ปฏิบตั ิงำน/ ปฏิบตั ิงำนชดใช้
ทุนตำมจำนวนปี ที่แพทยสภำกำหนด ได้ แก่สาขาต่อไปนี ้
❑ สาขานิติเวชศาสตร์
สำขำประเภทที่ ๓ หมายถึง สาขาที่ผ้ สู มัครจะ ต้ องผ่ ำนกำรฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ประจำบ้ำนในปี สุดท้ำยหรือได้ รับ
หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสำขำที่กำหนดเป็ นสำขำหลักก่ อนแล้ ว ได้ แก่อนุสาขาต่อไปนี ้
❑ อนุสาขาพยาธิสตู ินรีเวชวิทยา
❑ อนุสาขาตจพยาธิวิทยา
❑ อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา
ชื่อสถำบันฝึ กอบรมที่ต้องกำรสมัครเข้ ำเลือกสมัครเป็ นแพทย์ ประจำบ้ำน (สมัครได้ ไม่เกิน 2 สถาบัน)
ลาดับ 1..................................................................................................................
ลาดับ 2..................................................................................................................
ง. คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ชื่อสถาบันการศึกษาที่สาเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์............................................................
.............................................................................. ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา............................ เกรดเฉลี่ ย....................
จ. ประสบกำรณ์ กำรสมัคร/ กำรฝึ กอบรมแพทย์ ประจำบ้ำน
• ท่านเคยถูกตัดสิทธิในการสมัครเข้ ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้ านหรือไม่
❑ ไม่เคย ❑ เคย
(โปรดระบุเหตุผลและปี พ.ศ.ที่เคยถูกตัดสิทธิในการสมัคร).....................................................................................
• ท่านเคยเข้ ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้ านหรือไม่
❑ ไม่เคย ❑ เคย
(ถ้ าเคย โปรดระบุสาขาและปี พ.ศ.ที่จบ หรือจะจบ...................................................................................................
ฉ. ประสบกำรณ์ กำรปฏิบัติงำนหลังได้ รับใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม / ภำระกำรชดใช้ ทุน
ขอให้ ระบุข้อมูลประสบการณ์การปฏิบตั ิงานหลังได้ รับใบอนุญาตฯ/ ภาระการชดใช้ ทนุ จนถึงปัจจุบนั
• โครงกำรเพิ่มพูนทักษะปฏิบตั ิงานที่ โรงพยาบาล................................................................................................
ตั ้งแต่เดือน....................................... พ.ศ...................... ถึงเดือน......................................... พ.ศ.........................
• ภำระกำรชดใช้ ทุน (ให้นบั รวมเวลาในการปฏิบตั งิ านตามโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ)
❑ มี ปฏิบตั ิมาแล้ ว.............. ปี
❑ ไม่มี ปฏิบตั ิชดใช้ ครบถ้ วนแล้ ว 3 ปี ❑ ไม่มี ชดใช้เงินแล้ ว
• ระยะเวลำปฏิบัติงำนหลังได้ รับใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม เป็นเวลา........... ปี นับจนถึง
ปัจจุบนั
• สถำนที่ทำงำนปั จจุบัน....................................................................................................................................
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• รำยชื่อผู้ท่สี ำมำรถให้ข้อมูลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้สมัคร จานวน 2 คน (ขอให้เป็ นผู้บงั คับบัญชาและ/หรือผู้ทเี่ คย
ปฏิบตั ิงานใกล้ชิด)
o ชื่อ-สกุล.......................................................................... ตาแหน่ง...............................................................
ที่อยู่................................................................................................... โทรศัพท์...........................................
o ชื่อ-สกุล.......................................................................... ตาแหน่ง...............................................................
ที่อยู่................................................................................................... โทรศัพท์...........................................
ช. สิทธิ์ในกำรสมัคร
❑ ไม่มีตนั สังกัด
❑ มีต้นสังกัด ................................................................
.................................................................................
(ระบุชื่อต้ นสังกัด)
(ตาแหน่งของผู้บงั คับบัญชาต้ นสังกัด)
หลักฐำนที่ผ้ สู มัครทุกสำขำที่ใช้ สิทธิ์ต้นสังกัด ต้ องส่ งสำหรับหัวข้ อนี ้
❑ หนังสือจากต้นสังกัดอนุมตั ิให้เข้ าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้ รับการคัดเลือก
ค่ ำสมัครสอบ ชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวนเงิน 700 บาท ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่ง
ประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิช ย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี หมายเลขบัญ ชี 051-275489-4 ประเภทบัญ ชีออมทรัพย์
ค่าสมัครจะแบ่งเป็ นค่าธรรมเนียมของแพทยสภา จานวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมการสมัครของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์
จานวน 400 บาท โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ จะทาการนาส่งค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ แก่แพทยสภา แทนผู้สมัคร
ซ. เอกสำร ในการสมัคร ผู้สมัครจะต้ องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี ้
ก.
สาเนาบัตรประชาชน
ข.
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ -สกุล (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ –สกุล)
ค.
สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต (หากผู้สมัครกาลังศึกษาอยู่
ในชันปี
้ สดุ ท้ ายให้ ส่งสาเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปีปัจจุบนั พร้ อมหนังสือรับรอง “ว่าจะสาเร็จ
การศึกษาแพทยศาสตร์ ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563”
ง.
สาเนาใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อ หนังสือรับ รองการขึน้ ทะเบี ย นเป็ นผู้ป ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
จ.
สาเนาประกาศนียบัตรหรื อหนังสือรับรองเป็ นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐานแสดงว่า
กาลังอยู่ ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูน ทัก ษะเฉพาะผู้ที่ได้ รับ ใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ตั ้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็ นต้ นมา
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ฉ.

หนังสือจากต้ นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้ นสังกัด อนุมตั ิให้ เข้ าฝึกอบรม
และรับ รองว่าจะท าสัญ ญาเมื่อได้ รับ การคัดเลือกแล้ ว (เฉพาะผู้ขอขึน้ ทะเบี ย นที่มีต้น สังกัดส่ง
ฝึกอบรม) ยกเว้ นผู้ได้ รับการคัดเลือกให้ รับต้ นสังกัดเพื่อเข้ าศึกษาฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านของ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช.
สาเนาหนังสืออนุมตั ิหรือวุฒิบตั รฯ หรือหนังสือรับรองการปฏิบตั ิงานเป็ นแพทย์ประจาบ้ าน หรือการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบวุฒิบตั ร ในส่วนภูมิภาคชันปี
้ สุดท้ าย เฉพาะการสมัครในกรณีสมัครเข้ ารับ
การฝึกอบรมในสาขาประเภทที่ 3
ซ.
สาเนาแสดงผลคะแนนสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (ศรว.) ขันตอนที
้
่ 1 , ขันตอนที
้
่ 2 และ ขันตอนที
้
่3
ฌ.
หนังสือรับรอง/แนะนาผู้สมัคร 1 ฉบับ
ญ.
หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การฝึกอบรม ผลงานทางวิชาการและกิจกรรมพิเศษ (Curriculum
vitae) ของผู้สมัคร
ฎ.
หนังสือแถลงเจตจานงส่วนบุคคล (personal statement of purpose) ของผู้สมัคร (* คือเรียงความ
ประวัติส่วนบุคคล และความประสงค์ที่ต้องการเป็ นพยาธิแพทย์ รวมทังจุ
้ ดมุ่งหมายในอนาคต
เป็ นลายมือเขียน)
ให้ จัดเตรี ยมเอกสารเป็ นชุด (เรี ยงเอกสารตาม ข้ อ 2.2.2) จัดเอกสารจานวน 4 ชุด โดยเอกสารตัวจริงให้ อยู่ในชุด สาหรับ
ราชวิทยาลัยฯ ส่วนชุดสาหรับสถาบันฝึกอบรมให้ ใช้ สาเนาพร้ อมเซ็นรับรองสาเนาโดยผู้สมัครทุกหน้ าให้ ใช้ สาเนาพร้ อมเซ็น
รับรองสาเนาโดยผู้สมัครทุกหน้ า และสาเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
โดยแสกนเอกสาร 1 ชุด ส่งมายังอีเมล์ rcthaipathology@gmail.com ภำยในวันที่ 10 เมษำยน 2563
และส่งเอกสาร ทังหมด
้
ทางไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 20 เมษำยน 2563 (ผู้สมัครไม่ต้องเดินทางมาเอง)
ที่อยู่จดั ส่งเอกสาร สานักงานประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 2/2 สถาบันพยาธิวทิ ยา กรมการ
แพทย์ กระทรวง สาธารณสุข อาคาร 1 ชัน้ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กำรแก้ ไขหรือเปลี่ยนแปลงใบสมัคร เมื่อกรอกใบสมัครและยื่นพร้ อมหลักฐานต่อเจ้ าหน้ าที่แล้ ว จะขอแก้ ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงใบสมัครมิได้
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความและเอกสารที่ใช้ สมัครถูกต้ องทุกประการ หากปรากฎในภายหลังว่าข้ าพเจ้ าขาดคุณสมบัติ
ข้ อใดข้ อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้ อความที่ได้ แจ้ งไว้ ในใบสมัครเป็ นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็ น
เอกสารเท็จหรือปลอม ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ตดั หรือเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัคร แม้ ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้ วก็ตาม รวมทังทราบ
้
ว่าอาจถูกดาเนินตามกฏหมาย
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ลายเซ็นผู้สมัคร
วันที่
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เดือน

พ.ศ.

