แบบแสดงความจํานงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สาขาวิ ชาโรคไต ภาควิ ชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
1. ข้อมูลส่วนตัวของผูส้ มัคร
ชือ่ -สกุลผูส้ มัคร …………………………………………………………...วันเดือนปี เกิด ………………………..
เชือ้ ชาติ ……….. .......................... สัญชาติ ……..………….. ..........................
รูปถ่าย
เลขบัตรประจําตัวประชาชน.............................................................................
เลขทีใ่ บประกอบวิชาชีพเวชกรรม.....................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั หรือที่อยูถ่ าวรของผูส้ มัครที่สามารถติ ดต่อได้
เลขที…
่ ………........หมูท่ .่ี ............ ตรอก/ซอย ถนน …………………………...........................
ตําบล/แขวง………………............อําเภอ/เขต……………………... จังหวัด…………………............
รหัสไปรษณีย…
์ ……………........ โทรศัพท์ ……………………......................................................
โทรศัพท์มอื ถือ………………………………… E-mail ………………………………………………….
ชือ่ บุคคลทีส่ ามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ชือ่ -สกุล .............................................................เบอร์โทรศัพท์.......................................กีย่ วข้องเป็ น.....................................
2. คุณวุฒิทางการศึกษา
2.1 แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต – ระบุชอ่ื สถาบันการศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษา และสถาบันสมทบ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………................
ปี พ.ศ.ทีส่ าํ เร็จการศึกษา…………………………….. เกรดเฉลีย่ ………………………….
2.2 การฝึกอบรมสาขาวิชาอายุศาสตร์
แพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์ แพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ปฏิบตั งิ านเพือ่ การสอบวุฒบิ ตั รฯ
สถาบัน ................................................................................... ปี พ.ศ. ทีจ่ บ หรือจะจบ......................
3. ปี การศึกษาที่ต้องการสมัคร...........................................................................................................
4. ประสบการณ์การสมัคร / การฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
ท่านเคยถูกตัดสิทธิในการสมั
ครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางหรือไม่ ไม่เคย เคย
์
(โปรดระบุเหตุผลและปี พ.ศ. ทีส่ มัคร)....................................................................................................................
5. สิ ทธิ์ ในการสมัคร (โปรดระบุชอ่ื ต้นสังกัดทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั หิ รือรอการอนุมตั )ิ
มีตน้ สังกัด……………………………………………………………….
อยูร่ ะหว่างการรออนุ มตั ิ ......................................................................................................เพือ่ เป็ นต้นสังกัด
ไม่มตี น้ สังกัด (อิสระ)
6. ประสบการณ์การปฏิ บตั ิ งานหลังได้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิ ชาชีพเวชกรรม/ภาระการชดใช้ทุน
6.1 โครงการเพิม่ พูนทักษะปฏิบตั งิ านที.่ ..........................................................................................................................
6.2 สถานทีท่ าํ งานปั จจุบนั .................................................................................. โทรศัพท์..............................................
6.3 ภาระการชดใช้ทุนทีย่ งั เหลืออยู่
ไม่ม ี
มีภาระการชดใช้ทุน.....……ปี และปฏิบตั งิ านมาแล้ว................ปี
อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................................
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7.รายชื่อผูท้ ี่สามารถให้ข้อมูลการปฏิ บตั ิ งานของผูส้ มัคร (ควรเป็ นอาจารย์ในสถาบันที่เรียน และผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูท้ ี่
เคยปฏิ บตั ิ งานใกล้ชิด รวม 3 คน ตรงกับหลักฐานที่ส่งพร้อมใบสมัคร)

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์

1.
2.
3.
8. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร (กรุณา √ ตามเอกสารที่ยื่นมาพร้อมแบบแสดงความจํานง)
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร
1. แบบแสดงความจํานง (ใบสมัคร) พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
2. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Transcript)
4. สําเนาใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5. สําเนาวุฒบิ ตั ร/อนุ มตั บิ ตั รอายุรศาสตร์
6. หนังสือรับรองว่ากําลังศึกษาแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์หรือกําลังปฏิบตั งิ านในฐานะแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบตั งิ านเพือ่
การสอบวุฒบิ ตั รฯ ปี สดุ ท้าย (ในกรณีทย่ี งั อยูใ่ นระหว่างการศึกษา/ฝึกอบรม)
7. หนังสือรับรองการปฏิบตั งิ านจากอาจารย์ และผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูท้ เ่ี คยปฏิบตั งิ านใกล้ชดิ 3 ฉบับ
8. ประวัตสิ ว่ นตัว รวมถึงประวัตกิ ารเจ็บป่ วย ประวัตกิ ารศึกษา ประวัตกิ ารทํางาน และรางวัลทีเ่ คยได้รบั
9. หนังสือจากต้นสังกัดอนุ มตั ใิ ห้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทําสัญญาเมือ่ ได้รบั การคัดเลือก (หากต้นสังกัดประกาศผล
พิจารณาทุนแล้ว)
10. หลักฐานเพิม่ เติมอืน่ ๆ ตามทีส่ าขาวิชาต้องการ (โปรดติดต่อสาขาวิชาทีท่ า่ นต้องการเข้ารับคัดเลือกโดยตรง)

ลายเซ็นผูส้ มัคร ..................................................................................
วันที่ ................. / ................................ / ..................

หมายเหตุ: ใบสมัครนี้ใช้เป็ นการภายในสําหรับสาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒเท่านั้น ผูส้ มัคร
ที่ตอ้ งการเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดของแพทยสภา ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการสมัครของแพทยสภาที่กาํ หนดไว้ในแต่ละปี การศึกษา
ด้วย สําหรับ ผูส้ มัครเข้าฝึ กอบรมในหลักสู ตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอดของคณะฯ เมื่อได้รับการคัดเลือก ให้ภาควิชา/หลักสู ตร ส่ งใบสมัครนี้มาที่
หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (วิทยาเขตองครักษ์)
62 หมู่ 7 ถนน รังสิต-นครนายก ต. องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วงเล็บ สมัครแพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคไต และระบุปีการศึกษาที่ตอ้ งการสมัคร
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