รายละเอียดการรับสมัคร
คุณสมบัติผูสมัครแพทยประจําบาน
1. ตองเปนแพทยที่ผานการชดใชทุนครบตามกําหนดของแพทยสภานับตั้งแตวันที่เริ่มชดใชทุน จนถึง
วันที่เริ่มการฝกอบรม (ใหในกรณีที่ไดรับการคัดเลือก)
2. สอบผาน ศรว. ครบทั้ง 3 ขั้นตอน
3. ผูสมัครตองไมอยูระหวางการฝกอบรมกับสถาบันอื่น
คุณสมบัติผูสมัครแพทยประจําบานตอยอด
1. ตองเปนศัลยแพทยหรือคาดวาจะสําเร็จการฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรทั่วไป กอนเริ่มการ
ฝกอบรมในสาขาตอยอดที่ประกาศรับสมัคร
2. หากเปนผูสมัครที่อยูระหวางการฝกอบรมศัลยศาสตรปสุดทาย ผูสมัครตองไมติดสัญญาชดใชทุน
หลังเสร็จสิ้นการศึกษาจึงจะมีสิทธิ์สมัครได
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. รูปถายสมัครงานหนาตรง
2. สําเนา Transcript จํานวน 2 ชุด
3. คะแนน ศรว. ขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 จํานวน 1 ชุด
4. หนังสือรับรอง จํานวน 2 ฉบับ (ผูบังคับบัญชา 1 ฉบับ และเพื่อนรวมงาน 1 ฉบับ) โดยสงมาที่
ภาควิชาโดยตรง

หมายเหตุ :
1. ผูสมัครตองยื่นใบสมัครไปยังแพทยสภาดวย
2. เนือ่ งดวยแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอยอดรับคาเวรจาก
โรงพยาบาล จึงตองออก OPD กลางของโรงพยาบาล 4-5 เวร / ป
3. แพทยประจําบานชั้นปที่ 1 ตองเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูงทุกคน

ใบสมัครแพทย์ประจําบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจําปี 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.สมัครสาขา _____________________________________ ปี การศึกษา _______________________
2. ชื่อ-สกุลผูส้ มัคร ___________________________________________________________________
เกิดวันที่ _______ เดือน ___________________ พ.ศ._______________ อายุ ________ปี
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) อืน่ ๆ __________________________
3. ภูมลิ าํ เนา บ้านเลขที่ ______________ หมูท่ ่ี _____ ซอย _________________________
ถนน _______________________ ตําบล ______________________ อําเภอ __________________
จังหวัด __________________________ โทร. ________________________________
4. ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั (ทีส่ ามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว) โทร. ____________________________
บ้านเลขที่ ______________หมูท่ ่ี ________ ซอย ___________________________
ถนน _______________________ ตําบล ___________________ อําเภอ _____________________
จังหวัด __________________________ มือถือ__________________________________________
5. สําเร็จแพทยศาสตร์บณั ฑิต ปี พ.ศ. _______________ เกรดเฉลีย่ สะสม _______________________
จากสถาบัน _____________________________________________________________________
6. โรงพยาบาลทีท่ า่ นปฏิบตั ิงาน ในช่วง 2 ปี
6.1
6.2
7. รายชื่อผูอ้ าํ นวยการ และแพทย์ทท่ี า่ นปฏิบตั งิ านด้วย ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา (กรุณาระบุโรงพยาบาล)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8. รายละเอียดอืน่ ทีท่ า่ นคิดว่าจะเป็ นประโยชน์ในการสมัครรับคัดเลือก
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. ประเภทของการฝึ กอบรม ( ) มีตน้ สังกัด ( ) ไม่มตี น้ สังกัด
ในกรณีมตี น้ สังกัด ต้นสังกัดคือ _________________________________________________________
ลงชื่อ __________________________________
วันที่ ____ เดือน ______________พ.ศ. ______
เอกสารประกอบการสมัคร :
(
(
(
(
(

) รูปถ่ายสมัครงานหน้าตรง
) สําเนา Transcript จํานวน 2 ชุด
) คะแนน ศรว. ขัน้ ตอนที่ 1, 2 และ 3 จํานวน 1 ชุด
) หนังสือรับรอง จํานวน 2 ฉบับ (จากผูบ้ งั คับบัญชา 1 ฉบับ และเพือ่ นร่วมงาน 1 ฉบับ) โดยส่งมาทีภ่ าควิชาโดยตรง
) เอกสารแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือเทียบเท่า 1 ฉบับ (ถ้ามีจะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ)

ใบสมัครแพทย์ประจําบ้านต่อยอด ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจําปี 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.สมัครสาขา _____________________________________ ปี การศึกษา _______________________
2. ชื่อ-สกุลผูส้ มัคร ___________________________________________________________________
เกิดวันที่ _______ เดือน ___________________ พ.ศ._______________ อายุ ________ปี
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) อืน่ ๆ __________________________
3. ภูมลิ าํ เนา บ้านเลขที่ ______________ หมูท่ ่ี _____ ซอย _________________________
ถนน _______________________ ตําบล ______________________ อําเภอ __________________
จังหวัด __________________________ โทร. ________________________________
4. ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั (ทีส่ ามารถติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว) โทร. ____________________________
บ้านเลขที่ ______________หมูท่ ่ี ________ ซอย ___________________________
ถนน _______________________ ตําบล ___________________ อําเภอ _____________________
จังหวัด __________________________ มือถือ__________________________________________
5. สําเร็จแพทยศาสตร์บณั ฑิต ปี พ.ศ. _______________ เกรดเฉลีย่ สะสม _______________________
จากสถาบัน _____________________________________________________________________
6. โรงพยาบาลทีท่ า่ นปฏิบตั ิงาน ในช่วง 2 ปี
6.1
6.2
7. รายชื่อผูอ้ าํ นวยการ และแพทย์ทท่ี า่ นปฏิบตั งิ านด้วย ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา (กรุณาระบุโรงพยาบาล)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8. รายละเอียดอืน่ ทีท่ า่ นคิดว่าจะเป็ นประโยชน์ในการสมัครรับคัดเลือก
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. ประเภทของการฝึ กอบรม ( ) มีตน้ สังกัด ( ) ไม่มตี น้ สังกัด
ในกรณีมตี น้ สังกัด ต้นสังกัดคือ _________________________________________________________
ลงชื่อ __________________________________
วันที่ ____ เดือน ______________พ.ศ. ______
เอกสารประกอบการสมัคร :
(
(
(
(
(

) รูปถ่ายสมัครงานหน้าตรง
) สําเนา Transcript จํานวน 2 ชุด
) คะแนน ศรว. ขัน้ ตอนที่ 1, 2และ 3 จํานวน 1 ชุด
) หนังสือรับรอง จํานวน 2 ฉบับ (จากผูบ้ งั คับบัญชา 1 ฉบับ และเพือ่ นร่วมงาน 1 ฉบับ) โดยส่งมาทีภ่ าควิชาโดยตรง
) เอกสารแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือเทียบเท่า 1 ฉบับ (ถ้ามีจะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ)

