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ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) ประจ าปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 

ราชวิทยาลัยสูตินรแีพทย์แห่งประเทศไทย 
 

ราชวิทยาลัยสตูินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เปดิรับสมคัรแพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) ประจ าปีการฝึกอบรม 2566 
รอบที่ 1 ใน 1 สาขา และ 4 อนุสาขา ดงัน้ี 

1. สาขา/อนุสาขา และต าแหน่งที่เปิดรับ  
1.1 สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา  

เปิดรับแพทยป์ระจ าบ้าน 124 อัตรา จ านวน 23 สถาบัน คือ  
รหัสสถาบัน สถาบันฝึกอบรม จ านวนที่เปิดรับ 

(แผน ก) 
101 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล  14 อัตรา 
102 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  12 อัตรา 
103 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  6 อัตรา 
104 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล  8 อัตรา 
105 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  2 อัตรา 
106 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  3 อัตรา 
107 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  6 อัตรา 
108 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 1 อัตรา 
109 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  5 อัตรา 
110 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  8 อัตรา 
119 โรงพยาบาลภูมิพลอดลุยเดช  7 อัตรา 
121 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 2 อัตรา 
122 โรงพยาบาลต ารวจ  3 อัตรา 
124 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์ 3 อัตรา 
202 โรงพยาบาลราชวิถ ี 14 อัตรา 
215 โรงพยาบาลขอนแก่น  5 อัตรา 
217 โรงพยาบาลชลบุรี  5 อัตรา 
221 โรงพยาบาลพระปกเกลา้  3 อัตรา 
222 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  2 อัตรา 
224 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  4 อัตรา 
232 โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์  4 อัตรา 
237 โรงพยาบาลหาดใหญ ่ 4 อัตรา 
238 โรงพยาบาลอุดรธานี  3 อัตรา 

 
 1.2 อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช เปิดรับแพทยป์ระจ าบ้าน 27 อัตรา จ านวน 14 สถาบัน คือ  

รหัสสถาบัน สถาบันฝึกอบรม จ านวนที่เปิดรับ 
101 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล  3 อัตรา 
102 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  3 อัตรา 
103 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  3 อัตรา 
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104 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล  2 อัตรา 
105 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  3 อัตรา 
106 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  1 อัตรา 
107 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  2 อัตรา 
108 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  1 อัตรา 
109 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  1 อัตรา 
110 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  2 อัตรา 
119 โรงพยาบาลภูมิพลอดลุยเดช  1 อัตรา 
128 วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จ้าฟ้าจฬุาภรณ์ 1 อัตรา 
202 โรงพยาบาลราชวิถ ี 3 อัตรา 
240 สถาบันมะเร็งแหง่ชาติ  1 อัตรา 

1.3 อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เปดิรับแพทยป์ระจ าบ้าน 15 อัตรา จ านวน 6 สถาบัน คือ  
รหัสสถาบัน สถาบันฝึกอบรม จ านวนที่เปิดรับ 

101 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล  3 อัตรา 
102 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  3 อัตรา 
103 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  2 อัตรา 
104 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล  3 อัตรา 
105 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  2 อัตรา 
106 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2 อัตรา 

1.4 อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เปดิรับแพทย์ประจ าบ้าน 24 อัตรา จ านวน 10 สถาบัน คือ  
รหัสสถาบัน สถาบันฝึกอบรม จ านวนที่เปิดรับ 

101 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล  4 อัตรา 
102 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  3 อัตรา 
103 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่  2 อัตรา 
104 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล  2 อัตรา 
105 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  2 อัตรา 
106 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2 อัตรา 
107 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  2 อัตรา 
108 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2 อัตรา 
119 โรงพยาบาลภูมิพลอดลุยเดช 2 อัตรา 
202 โรงพยาบาลราชวิถ ี 3 อัตรา 

 
1.5 อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม เปิดรับแพทย์ประจ าบ้าน 4 อัตรา จ านวน 4 สถาบัน คือ  

รหัสสถาบัน สถาบันฝึกอบรม จ านวนที่เปิดรับ 
101 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล  1 อัตรา 
102 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  1 อัตรา 
104 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล 1 อัตรา 
105 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 1 อัตรา 
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2. ก าหนดเวลาการรับสมัคร  
รับสมัครแพทย์ประจ าบา้น (แผน ก) : วันที ่1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

3. วิธีการสมัคร  
3.1 ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครแพทย์ประจ าบ้าน  

3.1.1  ใบสมัคร: ให้แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) ประจ าปีการ
ฝึกอบรม 2566 รอบที ่1 กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme 
โดยให้เลือกสาขา/อนุสาขา ได้เพียงหน่ึงสาขา และสถาบันฝึกอบรมได้ไม่เกินห้าแห่ง แล้วพิมพ์ลง
กระดาษเพ่ือลงนาม  

3.1.2  เอกสารหลักฐานการสมัคร ที่ต้องย่ืนให้ราชวิทยาลัยฯ ต่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 1 คน โดย
เปน็ตัวจริง 1 ชุด (ราชวิทยาลัยสูติฯ) และส าเนาเท่ากับจ านวนสถาบันที่เลือก + ส าเนาแพทย
สภา เช่น เลือก 3 สถาบัน ส่งเอกสารทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ 
(1) ใบสมัคร (ตามข้อ 3.1.1) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ในกรอบที่ 
ก าหนด  
(2) ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ  
(3) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล)  
(4) ส าเนาใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่จดทะเบียนสมรสแล้ว)  
(5) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการได้รับปริญญาบัตร  
(6) ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
(7) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
(8) ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือหลักฐานแสดง 
ว่าก าลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ  
(9) หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะท าสัญญาเม่ือได้รับการคัดเลือกแล้ว  
(10) ส าเนาหนังสืออนุมัติหรือวฒุิบตัรฯ หรือหนังสือรับรองการปฏิบตัิงานเป็นแพทย์ประจ าบ้าน 
หรือการปฏิบตัิงานเพื่อการสอบวุฒบิัตร ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสดุท้าย เฉพาะการสมัครในกรณี สมัคร
เข้ารับการฝึกอบรม ในสาขาประเภทที ่3  
(11) หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม  

3.1.3  ช าระเงินค่าธรรมเนียม จ านวน 1,400 บาท (หน่ึงพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2565 

ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  
เลขที่ 041-1-28543-2  
ประเภท ออมทรัพย์  
ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) / สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

 
*กรณีส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งภายในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยถือวันประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นส าคัญ พร้อมแนบส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร จ านวน 1 ชุด เอกสารการสมัครที่เป็นส าเนา 
ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
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4. การคัดเลือก  
4.1 ราชวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านประจ าปีการฝึกอบรม 

2566 บน website :ของราชวิทยาลัยฯ  
4.2 สถาบันฝึกอบรมด าเนินการคัดเลือกและส่งหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ราชวิทยาลัยฯ ทราบ ภายในวันที่ 5 

มกราคม พ.ศ. 2566 ตามแบบรายงานผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม (ลงนามโดยคณบด/ีผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบันฝึกอบรมน้ัน) แจ้งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ใช้ทุน/
แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ทุกสาขา/อนุสาขา ปีการฝึกอบรม 2566 

 
5. การประกาศผล การรายงานตัว และการเริ่มฝึกอบรม  

ดูรายละเอียดได้จากประกาศแพทยสภา ประจ าปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 2566 
…………………………………………………………………………………………….. 


