การรับสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นแพทย์ประจาบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการฝึกอบรม 2565
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นแพทย์ประจาบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา
1. มีคุณสมบัติตามที่แพทยสภากาหนดคือ
1.1. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจาก
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
1.2. ผู้ไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ (ผู้สมัครอิสระ) ต้องปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. กรอกใบสมัครแพทย์ประจาบ้านในเว็บไซต์แพทยสภา แล้วส่งเอกสารต่อไปนี้จานวน 2 ชุด ได้แก่
2.1. ใบสมัครจากเว็บไซต์แพทยสภา พิมพ์ลงกระดาษและลงนามให้ครบทุกตาแหน่ง
2.2. สาเนาบัตรประชาชน
2.3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
2.4. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
2.5. สาเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือหลักฐานแสดงว่ากาลัง
อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา
2.6. หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่ยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและ
รับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (ฉบับจริง 1 ฉบับและสาเนา 1 ฉบับ)
2.7. สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
2.8. เอกสารที่เป็นสาเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองเอกสาร
2.9. ส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (ประทับตราไปรษณีย์)
2.10.
ที่อยู่ส่งเอกสาร
คุณจิราพร ขาภักดี (สมัครแพทย์ประจาบ้านวิสัญญีวิทยา)
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ชั้น 9
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระรามสี่
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3. สาหรับการส่งเอกสารไปให้สถาบันฝึกอบรมที่ท่านสมัคร ขอให้ scan เอกสารข้อ 2.1-2.7 เป็นไฟล์เดียวโดย
เรียงลาดับจากข้อ 2.1 ไป 2.7 ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลภาษาไทยของผู้สมัคร ส่งมาที่ E-mail
lawan@chula.md
(ต้อง scan เอกสารให้ครบทุกข้อและเรียงลาดับเอกสารให้ถูกต้องให้อยู่ในไฟล์เดียว)

4. จานวนแพทย์ประจาบ้านวิสัญญีวิทยาที่รับตามสถาบันฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จานวนที่รับ
28
28
20
13
7
6
7
3
1
6
6
4
3
2

5. ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในสถาบันฝึกอบรมได้จานวน 3 แห่ง
5.1. หากท่านไม่สมัครลาดับที่ 2-3 จะไม่สามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในสถาบันฝึกอบรมที่ยังรับแพทย์
ประจาบ้านไม่เต็มศักยภาพ จะต้องรอการสมัครแพทย์ประจาบ้านรอบที่ 2 ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม
2565 ต่อไป
5.2. หากท่านไม่มารับการสอบสัมภาษณ์ในสถาบันอันดับที่ 1 จะไม่สามารถมารับการสอบสัมภาษณ์ใน
สถาบันอันดับที่ 2 และ 3 จะต้องรอการสมัครแพทย์ประจาบ้านรอบที่ 2 ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม
2565 ต่อไป
6. กาหนดวันสอบสัมภาษณ์
6.1. อันดับที่ 1 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ณ สถาบันอันดับที่ 1 ที่สมัคร หรือทาง zoom meeting (ตาม
สถานการณ์ COVID-19)
6.2. อันดับที่ 2-3 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ชั้น 9
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือทาง zoom meeting (ตามสถานการณ์ COVID-19)

1
การรับสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
ปีการฝึกอบรม 2565
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยา
สาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
1. มีคุณสมบัติตามที่แพทยสภากาหนดคือได้รับ
1.1. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียน ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมจากแพทยสภาแล้ว
1.2. วุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาวิสัญญีวิทยา หรือกาลังฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านปีที่ 3 สาขาวิสัญญี
วิทยา
2. กรอกใบสมัครแพทย์ประจาบ้านในเว็บไซต์แพทยสภา แล้วส่งเอกสารต่อไปนี้จานวน 2 ชุด ได้แก่
2.1. ใบสมัครจากเว็บไซต์แพทยสภา พิมพ์ลงกระดาษและลงนามให้ครบทุกตาแหน่ง
2.2. สาเนาบัตรประชาชน
2.3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
2.4. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
2.5. สาเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือหลักฐานแสดงว่ากาลัง
อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา
2.6. สาเนาวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาวิสัญญีวิทยา (หรือใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาของสถาบันฝึกอบรม
ที่กาลังฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาวิสัญญีวิทยาปีที่ 3)
2.7. หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และ
รับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (ฉบับจริง 1 ฉบับและสาเนา 1 ฉบับ)
2.8. สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
2.9. เอกสารที่เป็นสาเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองเอกสาร

2
2.10. ติดต่อสถาบันฝึกอบรมที่สมัคร และส่งเอกสารไปยังสถาบันฝึกอบรมที่สมัครภายในวันที่ 15
ธันวาคม 2564
3. จานวนแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ที่
รับตามสถาบันฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จานวนที่รับ
4
3
1
2
2
2

4. กาหนดวันสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่ ตามทีส่ ถาบันฝึกอบรมกาหนด

การรับสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสาหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท ปีการฝึกอบรม 2565
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยา
สาหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
1. มีคุณสมบัติตามที่แพทยสภากาหนดคือ
1.1. ผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียน ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
1.2. ได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาวิสัญญีวิทยา หรือกาลังฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านปีที่ 3 สาขา
วิสัญญีวิทยา
2. กรอกใบสมัครแพทย์ประจาบ้านในเว็บไซต์แพทยสภา แล้วส่งเอกสารต่อไปนี้จำนวน 2 ชุด ได้แก่
2.1. ใบสมัครจากเว็บไซต์แพทยสภา พิมพ์ลงกระดาษและลงนำมให้ครบทุกตำแหน่ง
2.2. สาเนาบัตรประชาชน
2.3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
2.4. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
2.5. สาเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือหลักฐานแสดงว่ากาลัง
อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา
2.6. สาเนาวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาวิสัญญีวิทยา (หรือใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาของสถาบันฝึกอบรม
ที่กาลังฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาวิสัญญีวิทยาปีที่ 3)
2.7. หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่ยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและ
รับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (ฉบับจริง 1 ฉบับและสาเนา 1 ฉบับ)
2.8. สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
2.9. เอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับต้องลงนำมรับรองเอกสำร
2.10. ติดต่อสถำบันฝึกอบรมที่สมัคร และส่งเอกสำรไปยังสถำบันฝึกอบรมที่สมัครภำยในวันที่ 15
ธันวำคม 2564

3. จานวนแพทย์ประจาบ้านต่อยอดวิสัญญีวิทยาสาหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่รับตามสถาบันฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรม
จานวนที่รับ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1
4. กาหนดวันสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่ ตามทีส่ ถาบันฝึกอบรมกาหนด

การรับสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา) ปีการฝึกอบรม 2565
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์
ความปวด (วิสัญญีวิทยา)
1. มีคุณสมบัติตามที่แพทยสภากาหนดคือ
1.1 ผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียน ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
1.2 ได้รับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาวิสัญญีวิทยา หรือกาลังฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านปีที่ 3 สาขา
วิสัญญีวิทยา
2. กรอกใบสมัครแพทย์ประจาบ้านในเว็บไซต์แพทยสภา แล้วส่งเอกสารต่อไปนี้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่
2.1 ใบสมัครจากเว็บไซต์แพทยสภา พิมพ์ลงกระดาษและลงนำมให้ครบทุกตำแหน่ง
2.2 สาเนาบัตรประชาชน
2.3 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
2.4 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม
2.5 สาเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือหลักฐานแสดงว่ากาลัง
อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา
2.6 สาเนาวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาวิสัญญีวิทยา (หรือใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาของสถาบัน
ฝึกอบรมที่กาลังฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาวิสัญญีวิทยาปีที่ 3)
2.7 หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่ยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและ
รับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (ฉบับจริง 1 ฉบับและสาเนา 1 ฉบับ)
2.8 สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
2.9 เอกสำรที่เป็นสำเนำทุกฉบับต้องลงนำมรับรองเอกสำร
2.10 ส่งเอกสำรภำยในวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 (ประทับตรำไปรษณีย์)
ที่อยู่จัดส่งเอกสำร คุณจิรำพร ขำภักดี
ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ อำคำรรัตนวิทยำพัฒน์ ชั้น 9
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ถนนพระรำมที่สี่
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
*วงเล็บมุมซอง เอกสำรสมัครแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอด อนุสำขำเวชศำสตร์ควำมปวด (วิสัญญีวิทยำ)

3. สาหรับการจัดส่งเอกสารไปให้สถาบันฝึกอบรมที่ท่านสมัคร ขอให้ scan เอกสารข้อ 2.1-2.8 เป็นไฟล์เดียว
โดยเรียงลำดับจำกข้อ 2.1 ไป 2.8 ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ-นำมสกุล(ภำษำไทย)ของผู้สมัคร ส่งมำที่ E-mail :
memiichang@gmail.com
(ต้อง scan เอกสารให้ครบทุกข้อและเรียงลาดับเอกสารให้ถูกต้องโดยอยู่ในไฟล์เดียว)
4. จานวนแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา) ที่รับตามสถาบันฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรม
จานวนที่รับ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
1
5. ผู้สมัครสามารถเลือกลาดับสถาบันฝึกอบรมได้ไม่เกิน 3 แห่ง
5.1 หากท่านไม่มารับการสอบสัมภาษณ์ ณ สถาบันที่เลือกไว้ในลาดับที่ 1 ท่านจะไม่สามารถมารับการสอบ
สัมภาษณ์ ณ สถาบันฝึกอบรมที่เลือกไว้ในลาดับที่ 2-3 ได้
5.2 หากท่านไม่สมัครลาดับที่ 2-3 ท่านจะไม่สามารถมารับการสอบสัมภาษณ์ในสถาบันฝึกอบรมที่ยังรับ
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดฯ ไม่เต็มศักยภาพได้ จะต้องรอการสมัครแพทย์ประจาบ้านต่อยอดฯ เปิด
รอบ 2
6. กาหนดวันสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่ ตามทีส่ ถาบันฝึกอบรมกาหนด

บัญชี ธนาคารไทยพานิช สาขาสภากาชาดไทย
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี อฝส. วิสัญญี 2552-2553
เลขทีบ่ ัญชี 045-536601-9

