ประกาศการรับสมัครแพทยประจําบาน ประจําปการศึกษา 2565
ตั้งแตวัน ที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564

กรอกใบสมัครดวยตนเองตามประกาศการรับสมัครแพทยประจําบานของแพทยสภา
*ผูสมัครแพทยประจําบานที่เลือกสอบสัมภาษณที่ศิริราช ตองสงใบสมัครของศิริราชดวย*
และสงมาที่หัวหนาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
หลักฐานและเอกสารการสมัคร ของศิริราช มีดังตอไปนี้
1. ใบสมัครของภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
2. ใบสมัคร ใหติดรูปถาย 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4. สําเนาหลักฐานทางการศึกษา (Transcript)
5. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
6. ชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูรับรองการทํางาน จํานวนไมนอย กวา 3 คน (จากผูบังคับบัญชาหรือ
อาจารยที่รับผิดชอบการปฏิบัตทิ ํางานโดยตรงไมจําเปนตองเปนแพทยทางแผนกหู คอ จมูก)
7. เขียนบทความเลาประวัติสวนตัว ประวัติการปฏิบัติงาน และเหตุผลที่สมัครเรียนสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
8. สําเนาหนังสือจากตนสังกัดลงนามโดยผูบงั คับบัญชาสูงสุดของหนวยงานตนสังกัดอนุมัติใหเขาฝกอบรมและ
รับรองวาจะทําสัญญาเมื่อไดรับการคัดเลือกแลว (เฉพาะผูสมัครที่มีตนสังกัดสงฝกอบรม)
9. หนังสือแสดงความยินยอมใหนาํ ขอมูล

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
งานการศึกษา ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา
คณะแพทยศาสตรศริ ิราชพยาบาล
ตึกสยามิน ทรชั้น 15 โทรศัพท 02-419-8045

ที่ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1-2 นิว้

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อฝกอบรมเปนแพทยประจําบาน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
กอนกรอกใบสมัครโปรดดูคําแนะนําในระเบียบการ ใหกรอกขอความโดยการพิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง
และทําเครื่องหมาย  ตามความเปนจริง
1. ชื่อ-สกุลผูสมัคร
 นายแพทย  แพทยหญิง

อายุ

ป

Name
เชื้อชาติ

สัญชาติ

เกิดวันที่
สถานะ

ศาสนา

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน

เดือน
 โสด

พ.ศ.
 สมรส

 หยา

บุตร

คน

จังหวัด

คูส มรสชื่อ

อาชีพ

2. คุณสมบัติ
จบการศึกษา พ.บ. จาก

ป พ.ศ.

เกรดเฉลีย่

สถานทีช่ ดใชทนุ ป1

อําเภอ

จังหวัด

สถานทีช่ ดใชทนุ ป2

อําเภอ

จังหวัด

อําเภอ

จังหวัด

ป3
ปจจุบันทํางานที่

กลุมงาน

ตําแหนง

งานทีอ่ ื่นๆ ที่ไดรบั มอบหมาย เชน
3. ตนสังกัด

 มี  ไมมี

 รอการพิจารณา สถาบัน/โรงพยาบาล

4. หลักฐานที่สงพรอมใบสมัคร (เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตองดวย)
 รูปถายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป (เขียนชื่อนามสกุลหลังรูป)

 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

 ประวัตสิ วนตัว และ ประวัตกิ ารทํางาน

 สําเนาการศึกษา (Transcript)

 สําเนาหนังสือจากตนสังกัดลงนามโดยผูบ ังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานตนสังกัดอนุมัติใหเขาฝกอบรมและรับรองวาจะทําสัญญาเมื่อ
ไดรับการคัดเลือกแลว (เฉพาะผูสมัครที่มีตนสังกัดสงฝกอบรม)
 หนังสือแสดงความยินยอมใหนาํ ขอมูลสวนตัวไปใชประกอบการคัดเลือกเขาฝกอบรมแพทยประจําบาน
ขอรับรองวาขอความใชในการสมัครถูกตองทุกประการ

ลายเซ็น ...............................................

 รายชื่อผูรบั รองการทํางาน (เปนผูบังคับบัญชาหรืออาจารยทรี่ ับผิดชอบการปฏิบตั ิทํางานโดยตรง) อยางนอย 3 คน
1. ชื่อ-สกุล
ที่อยู

โรงพยาบาล
ซอย

จังหวัด

แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย

เขต/อําเภอ
โทรศัพท

2. ชื่อ-สกุล
ที่อยู

โรงพยาบาล
ซอย

จังหวัด

แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย

เขต/อําเภอ
โทรศัพท

3. ชื่อ-สกุล
ที่อยู
จังหวัด

โทรศัพทมือถือ

โทรศัพทมือถือ
โรงพยาบาล

ซอย

แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย

เขต/อําเภอ
โทรศัพท

โทรศัพทมือถือ

5. เหตุผลที่ขอสมัครเขารับการฝกอบรม

ขอรับรองวาขอความใชในการสมัครถูกตองทุกประการ

ลายเซ็น ...............................................

6. ขอมูลเพิ่มเติม
6.1 ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก
ที่อยู

ซอย

จังหวัด

แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย

เขต/อําเภอ

โทรศัพท

โทรศัพทมือถือ

E-Mail
6.2 ชื่อ-สกุลบิดา
ที่อยู

ซอย

จังหวัด

แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

6.3 ชื่อ-สกุลมารดา
ที่อยู

โทรศัพทมือถือ
ป  ยังมีชีวิตอยู

แขวง/ตําบล
รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

 ถึงแกกรรม

เขต/อําเภอ

อายุ

ซอย

จังหวัด

ป  ยังมีชีวิตอยู

อายุ

 ถึงแกกรรม

เขต/อําเภอ
โทรศัพทมือถือ

6.4 นอกเวลาราชการทานทําคลินิกสวนตัวหรือไม
 ทํา

 ไมทาํ

สถานที่

6.5 ความสามารถทางภาษา
ภาษา (Language Skills)

ดีมาก

ดี

พอใช

พูด (Speaking)







อาน (Reading)







เขียน (Writing)







พูด (Speaking)







อาน (Reading)







เขียน (Writing)







อื่นๆ

พูด (Speaking)







...................................................

อาน (Reading)







เขียน (Writing)







ไทย

อังกฤษ

6.6 ความสามารถพิเศษ  กีฬา
 ดนตรี
 อื่นๆ
ขาพเจาขอรับรองวาขอความและเอกสารที่ใชในการสมัครถูกตองทุกประการ หากขอความและเอกสารไมถูกตองหรือเปนเท็จ
ขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิ์การเขารับการฝกอบรม
ลายเซ็นผูสมัคร
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หนังสือแสดงความยินยอมให้นาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ประกอบการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน
ให้ตัวท่านเป็นผู้กรอกข้อความและทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความแสดงเจตนา
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน...............................................................................รหัสประจาตัวนักศึกษา.....................................................
สถาบัน.......................................................................................................................................จบปีการศึกษา...............................................

ได้รับทราบการดาเนินการของภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล โดยฝ่ายการศึกษาภาควิชาฯ/
คณะกรรมการหลักสูตร/คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลประวัติ พฤติกรรม สุขภาพ และผล
การศึกษาของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กรอกประวัติส่วนตัว ครอบครัว ประวัติสุขภาพ และผลการเรียนให้ไว้ที่คณะฯ และรับทราบว่าข้อมูลประวัติ
ส่วนตัว ครอบครัว ประวัติสุขภาพ ตั้งแต่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาตลอดจนข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้น และผลการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัย รวมอยู่ในคลังข้อมูลของคณะฯและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยทีข่ ้าพเจ้าจบการศึกษา
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมและอนุญาตให้หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยฝ่าย
การศึกษา/คณะกรรมการหลักสูตร/คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวขอข้อมูลต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว
ในข้อ 1. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านประมวลผลการศึกษา รวมถึงการติดตามให้การแนะ
แนวการศึกษา
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยฝ่ายการศึกษา/
คณะกรรมการหลักสูตร/คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจาบ้าน ติดต่อขอทราบผลการสอบ/ ข้อมูลส่วนตัว/ ข้อมูลสุขภาพ/
ข้อมูลและประวัติอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งภาควิชาโสตฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า หรือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน โดยจะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีข้อบ่งชี้ว่า
เป็นข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ารับทราบว่าหัวหน้าภาควิชาโสตฯ จะมีการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับ บิดา มารดา ผู้ปกครอง และ
ผู้บังคับบัญชา ในเรื่องผลการศึกษา พฤติกรรมต่างๆ และการปฏิบัติงาน ของข้าพเจ้าเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
ได้แสดงเจตนาให้ไว้ ณ วันที่ ..................เดือน.................................พ.ศ.............
ลงชื่อ.........................................................................
(...............................................................................)
ผู้แสดงเจตนา

