ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจาบ้าน (แผน ก) ประจาปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 2
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
รอบที่ 2 ใน 1 สาขา และ 4 อนุสาขา ดังนี้
1. สาขา/อนุสาขา และตาแหน่งที่เปิดรับ
1.1 สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เปิดรับแพทย์ประจาบ้าน 10 อัตรา จานวน 7 สถาบัน คือ
ตาแหน่งที่เปิดรับ
รหัส
สถาบันฝึกอบรม
108

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

110

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

1

124

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

1

222

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

1

224

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1

232

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

2

237
1.2

รหัส
103
105
108
109
110
119
128
1.3

รหัส
102
104
1.4

รหัส
102
105
107
108
1.5

รหัส
102

3
โรงพยาบาลหาดใหญ่
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช เปิดรับแพทย์ประจาบ้าน 10 อัตรา จานวน 7 สถาบัน คือ
สถาบันฝึกอบรม
ตาแหน่งที่เปิดรับ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
2
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
1
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เปิดรับแพทย์ประจาบ้าน 4 อัตรา จานวน 2 สถาบัน คือ
สถาบันฝึกอบรม
ตาแหน่งที่เปิดรับ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เปิดรับแพทย์ประจาบ้าน 7 อัตรา จานวน 4 สถาบัน คือ
สถาบันฝึกอบรม
ตาแหน่งที่เปิดรับ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
1
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
เปิดรับแพทย์ประจาบ้าน 1 อัตรา จานวน 1 สถาบัน คือ
สถาบันฝึกอบรม
ตาแหน่งที่เปิดรับ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

2. กาหนดเวลาการรับสมัคร
รับสมัครแพทย์ประจาบ้าน (แผน ก) : วันที่ 1-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
3. วิธีการสมัคร
3.1 ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจาบ้าน
3.1.1 ใบสมัคร : ให้แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน (แผน ก) ประจาปีการฝึกอบรม
2565 รอบที่ 2 กรอกใบสมั ค รด้ ว ยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme โดยให้ เ ลื อ ก
สาขา/อนุสาขา ได้เพียงหนึ่งสาขา และสถาบันฝึกอบรมได้ไม่เกินห้าแห่ง แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม
3.1.2 เอกสารหลักฐานการสมัคร ที่ต้องยื่นให้ราชวิทยาลัยฯ ต่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 1 คน โดยเป็นตัวจริง 1
ชุด (ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ) และสาเนาเท่ากับจานวนสถาบันที่เลือก + สาเนาแพทยสภา เช น เลือก 3
สถาบัน ส่งเอกสารทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่
1) ใบสมัคร (ตามข้อ 3.1.1) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
ในกรอบที่กาหนด
2) สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
3) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล)
4) สาเนาใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่จดทะเบียนสมรสแล้ว)
5) สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการได้รับปริญญาบัตร
6) สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
7) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
8) สาเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือหลักฐานแสดงว่ากาลังอยู่
ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา
9) หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรอง
ว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม)
10) สาเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจาบ้าน หรือการ
ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิ บัตร ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสุดท้าย เฉพาะการสมัครในกรณีสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรม ในสาขาประเภทที่ 3
3.1.3 ชาระเงินค่าธรรมเนียม จานวน 1,400บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 041-1-28543-2
ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) / สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
*กรณีส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์
เป็นสาคัญ พร้อมแนบสาเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร จานวน 1 ชุด เอกสารการสมัครที่เป็นสาเนาต้องลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องทุกใบ

4. การคัดเลือก
4.1 ราชวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นแพทย์ประจาบ้านประจาปีการฝึกอบรม
2565 บน website ราชวิทยาลัยฯ
4.2 สถาบันฝึกอบรมดาเนินการคัดเลือกและส่งหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ราชวิทยาลัยฯ ทราบ ภายในวันที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามแบบรายงานผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม (ลงนามโดยคณบดี/ผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบันฝึกอบรมนั้น ) แจ้งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ใช้ทุน /
แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ทุกสาขา/อนุสาขา ปีการฝึกอบรม 2565
5. การประกาศผล การรายงานตัว และการเริ่มฝึกอบรม
ดูรายละเอียดได้จากประกาศแพทยสภา

