
 
ใบสมัครแพทย์ประจ ำบ้ำนภำควิชำ สูติศำสตร์ – นรีเวชวิทยำ 

โรงพยำบำลต ำรวจ ปีการศึกษา 25๖๓ 
ประเภทของการฝึกอบรม   มีต้นสังกัด     ไม่มีสังกัด 
ในกรณีมีต้นสังกัด ต้นสังกัดคือ......................................................................................................................................... 

เขียนที่....................................................... 
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ...................... 

ชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว .................................นามสกุล....................................อายุ..............ปี เพศ       ชาย        หญิง 
ชื่อ – สกุลเดิม........................................................สัญชาติ........................เชื้อชาติ.....................ศาสนา........................... 
เกิดวันที่...........................เดือน.................................พ.ศ. ................. .........อายุ........................ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่............................. ตรอก/ ซอย....................... ถนน........................ ต าบล/แขวง.................. 
อ าเภอ/ เขต ............................... จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์บ้าน............................. 
โทรศัพท์มือถือ....................................... E – mail………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้ทันทีและหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งที่อยู่ใหม่ให้ภาควิชา สูติ-นรีฯ ทราบโดยด่วน ) 
เลขที่.............................. ตรอก/ ซอย....................... ถนน............................. ต าบล/แขวง ............................................. 
อ าเภอ/ เขต .............................. จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์บ้าน................. ............ 
โทรศัพท์มือถือ....................................... E – mail ……………………………………………………………………………………………. 
วุฒิการศึกษา ................................................ จากสถาบัน ................................................... ปี พ.ศ. .............................. 
ความสามารถพิเศษ ........................................................................................................................................................... 
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (โปรดระบุ ) ..........................................................         ดมีาก       ดี           พอใช้ 
ชื่อบิดา ................................นามสกุล ...................................อาชีพ.........................................      มีชวีิต      เสียชวีิต 
ที่อยู่................................................................................................... ................................................................................. 
ชื่อมารดา ............................นามสกุล ...................................อาชีพ................ ..........................     มีชีวิต      เสียชวีิต 
ที่อยู่.................................................................................................................................................................. .................. 
สถานภาพ             โสด                     สมรส                  หม้าย 
คู่สมรส ชื่อ....................................นามสกุล...............................................อาชีพ.................. ............................................. 
การมีบุตร              ไม่มีบุตร                มีบุตร ..........................คน             ก าลังตัง้ครรภ์ ...........................เดือน 
สถานที่ปฏิบัติงานของผู้สมัคร ......................................................................................................................................... . 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 2 น้ิว 



วุฒิกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำน 
ส ำเร็จแพทยศำสตร์บัณฑิต เมื่อ พ.ศ. ........................ จำกสถำบัน .......................................ระดับคะแนน ............... 

วุฒิอย่ำงอ่ืน ( ถ้ำมี ) ............................................................................ ........................................................................ 

เป็นแพทย์ฝึกหัดที่........................................................ ตั้งแต่ ......... ............................ ถึง...........................................         

เป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ใบอนุญำตเลขที่ ........................................ ออกให้ ณ วันที่ ......................... .............. 

รำงวัลกำรศึกษำและ/ หรือกำรปฏิบัติงำน ....................................................................................................................  

กิจกรรมพิเศษภำยในหรือนอกมหำวิทยำลัย.......................................................................................... ........................ 

      หลังจำกจบแพทยศำสตร์                 หลักสูตร                  หลักสูตรใหม่              จำกต่ำงประเทศ 

ปฏิบัติงำนที ่
1. ที่.........................................................................................จงัหวัด ......................... .............................................. 

ในต ำแหน่ง ....................................................... ........ตั้งแต่ .................................................ถึง ............................  

2. ที่.........................................................................................จงัหวัด ......................... .............................................. 

ในต ำแหน่ง ...............................................................ตั้งแต่ ............................................ .....ถึง ............................ 

3. ที่.........................................................................................จงัหวัด ......................... .............................................. 

ในต ำแหน่ง .............................................................. .ตั้งแต่ ................................................ถึง ............................. 

เคยรับรำชกำรในต ำแหน่ง ...............................................................สังกัด ................................. ........................... 

ตั้งแต่.................................................................................................ถึง ......................................... ....................... 

อัตรำเงินเดือนครั้งสุดท้ำย ......................................... บำท          ระดับ ................... ........................................ 

ชื่อและต ำแหน่งของผู้บังคับบัญชำ ............................................................................................. ........................... 

ส ำหรับผู้ไม่มีต้นสังกัด เมื่อส ำเร็จกำรฝึกอบรมแล้ว ข้ำพเจ้ำต้องกำร (ต้องกำรข้อเดียว ) 

 เป็นอำจำรย์ในโรงเรียนแพทย์ 

 ศึกษำเพ่ิมเติมในประเทศสำขำ............................................................. 

 ท ำงำนในโรงพยำบำลหรือสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 

 ท ำงำนในโรงพยำบำลเอกชนหรือคลินิกส่วนตัว 

 ศึกษำต่อต่ำงประเทศ 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) ............................................................................ . 



รายช่ือสามารถให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า จ านวน 3 ท่าน (ควรเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง 1 ท่าน ) 

 
1. ชื่อ.........................................................................................ต ำแหน่ง.............................................................. 

ที่อยู่ บ้ำนเลขที่ ......................................ถนน ................................ ...........ต ำบล ........................................... 

       อ ำเภอ ....................................... จังหวัด .........................................รหัสไปรษณีย์ ................. .............. 

2. ชื่อ.........................................................................................ต ำแหน่ง.............................................................. 

ที่อยู่ บ้ำนเลขที่ ......................................ถนน ................................ ...........ต ำบล ........................................... 

       อ ำเภอ ....................................... จังหวัด .........................................รหัสไปรษณีย์ ................. .............. 

3. ชื่อ.........................................................................................ต ำแหน่ง.............................................................. 

ที่อยู่ บ้ำนเลขที่ ......................................ถนน ...........................................ต ำบล ...........................................  

       อ ำเภอ ....................................... จังหวัด .........................................รหัสไปรษณีย์ ................. .............. 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 
              เป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรเดิม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม 

จากแพทยสภา 

              เป็นผู้ไม่เคยมีพันธะในกำรชดใช้ทุนหรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงำนชดใช้ทุนครบถ้วนแล้ว หรือ เป็นผู้ที่จะหมด

พันธะในกำรชดใช้ทุนโดยกำรปฏิบัติงำนในวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. ................................. 

              เป็นผู้ที่หมดพันธะในกำรชดใช้ทุนโดยกำรใช้เงินแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  

ในวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. ..................... 

              เป็นแพทยศำสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่และได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบกำรวิชำชีพเวชกรรม 

จำกแพทยสภำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. ...................................... 

              เป็นผู้ส ำเร็จจำกกำรศึกษำต่ำงประเทศ และได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

จำกแพทยสภำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ในวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. ................................... 

 
 
 



คุณสมบัติของผู้สมัครสาขาส่งเสริมพิเศษ 
 
             มีต้นสังกัดเข้ำฝึกอบรมและได้ รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม จำกแพทยสภำ 

แล้วในวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. ........................ 

             สมัครอิสระ 

             ปฏิบัติงำนชดใช้ทุนครบถ้วนแล้ว 

             หมดพันธะในกำรชดใช้ทุนโดยกำรใช้เงินและได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบกำรวิชำชีพเวชกรรม  

จำกแพทยสภำ ในวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. .......................       

             เป็นผู้ส ำเร็จจำกกำรศึกษำต่ำงประเทศ และได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบกำรวิชำชีพเวชกรรม  

จำกแพทยสภำ ในวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. .....................    

 
และได้แนบหลักฐำนต่ำงๆ มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย (ท ำเครื่องหมำย x ลงใน    เฉพำะข้อที่ต้องกำรคือ) 
 
       ส ำเนำบัตรประชำชน 

               ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

               ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ำมี) 

               หนังสือจำกกำรต้นสังกัดอนุมัติให้เข้ำฝึกอบรมและรับรองว่ำจะท ำสัญญำเมื่อได้รับกำรคัดเลือก 

       ใบประเมินผลกำรศึกษำตลอดหลักสูตรแพทยศำสตร์บัณฑิต 

       ส ำเนำใบปริญญำบัตรแพทยศำสตร์บัณฑิต (พบ.) 

       ภำพถ่ำย (ส ำเนำ) ใบอนุญำตประกอบกำรวิชำชีพเวชกรรม 

       ภำพถ่ำยของผู้สมัคร ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน  2  รูป  ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 

       หลักฐำนกำรใช้ทุนโดยกำรใช้เงิน 

 
 

                                                         ลงชื่อ ................................................................. ( ผู้สมัคร ) 
                                                                       (............................................................... )   

 
                                                วันที่ .................................................... 


