
แบบกรอกข้อมูลบัญชีรายช่ือแพทย์ที่เข้าโครงการแพทย์เพิ่มพนูทักษะปี 2558 
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ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
 

แบบกรอกข้อมูลบัญชีรายช่ือแพทย์ท่ีเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี 2558 
โรงพยำบำล  แห่งท่ี 1 จงัหวดั  ………………    จ  ำนวนแพทยท่ี์ไดรั้บอนุมติั 12 ต ำแหน่ง  จ  ำนวนแพทยเ์พิ่มพูนทกัษะท่ีรับ  8 ต ำแหน่ง   จ  ำนวนต ำแหน่งท่ีเหลือ  4 ต ำแหน่ง 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ 
เลขที่ 

ใบอนญุาตฯ 
ว/ด/ป 
ที่ได้ใบ 
อนญุาตฯ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา 
ว/ด/ป 

ทีส่ าเร็จการศกึษา 

ต้นสงักดั 
ที่แพทย์เลอืก 
ชดใช้ทนุ 

 
หมายเหต ุ

 
1 แพทย์  คนที่ 1   

... ....... 58 
คณะแพทย์ฯ ………..ฯ 
....  ....... 2558 

ภ. ชีวเคมี  คณะแพทย์ฯ 
………….. ฯ 

คณะแพทย์ฯ ………..ฯ  ฝากปฏิบตัิงานเพิ่มพนูทกัษะ 
 

2 แพทย์  คนที่ 2   
... ....... 58 

คณะแพทย์ฯ …………ฯ 
....  ....... 2558 

กระทรวง  สธ  

3 แพทย์  คนที่ 3   
- 

คณะแพทย์ฯ …………ฯ 
....  ....... 2558 

กระทรวง  สธ แพทย์คนนีส้ าเร็จการศกึษาแพทยศาสตรบณัฑติ  แตส่อบเพื่อ
ประเมินความรู้ฯ ไมผ่า่น  ยงัไม่สามารถเข้าโครงการฯ ได้  

4 แพทย์  คนที่ 4   
 

1 เม.ย.57 

คณะแพทย์ฯ …………ฯ 
31 มีค.2557 

อิสระ เข้าโครงการฯ ที่ รพ.อ่ืน (1 พค.57-30 กย.57) แล้วลาออก  ซีง่ 
ปฏิบตัิงานน้อยกวา่ 6 เดือน  จะขอปฏิบตัิงานเพิม่เติม ปี 57 
ไมไ่ด้    จึงขอเข้าในปี 58    

5 แพทย์  คนที่ 5   
1 เม.ย.57 

คณะแพทย์ฯ …………ฯ 
31 มีค.2557 

อิสระ ปี 57 ไมเ่ข้าโครงการ   ขอเข้าปี 58 

6 แพทย์  คนที่ 6   
... ....... 58 

คณะแพทย์ฯ …………ฯ 
....  ....... 2558 

ภ.พยาธิฯ คณะแพทย์ฯ  
……….ฯ 

คณะแพทย์ฯ  ...............ฯ  ฝากปฏิบตัิงาน 

7 แพทย์  คนที่ 7   
... ....... 58 

คณะแพทย์ฯ …………ฯ 
....  ....... 2558 

กระทรวง  สธ เข้าโครงการฯ ปี 58   ที ่รพ.อ่ืน 7 เดือนแล้วลาออก  ขอกลบั
เข้าปฏิบตัิงานเพิม่เติมในสาขา…  ปี 58  (กรณีแจ้งเพิ่มเติม) 

8 แพทย์  คนที่ 8   
... ....... 58 

คณะแพทย์ฯ …………ฯ 
....  ....... 2558 

กระทรวง  สธ  

 
 



 

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
วิธีการกรอกข้อมูล 
1. ช่ือ – สกลุ  / สถาบนั  / วนั  เดือน  ปี  ท่ีแพทย์ส าเร็จการศกึษา  และต้นสงักดัท่ีแพทย์เลือกปฏิบตังิานชดใช้ทนุ 

โปรดสอบถามกับแพทย์ผู้ปฏบัิตงิานโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
 2.   เลขท่ีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม   และ วนั เดือน ปี  ท่ีออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
                  หากสอบถามจากแพทย์แล้ว  แพทย์ยงัไมท่ราบให้แพทย์ติดตอ่ฝ่ายทะเบียน  ส านกังานเลขาธิการแพทยสภา  โทร 0 2590 1884 
       และให้แพทย์แจ้งข้อมลูตอ่ผู้ รับผิดชอบดแูลโครงการฯ  เพ่ือด าเนินการตอ่ไป 

ข้อมูลตามตัวอย่าง   
1.    แพทย์ คนท่ี 3   แม้จะส าเร็จการศกึษาแพทยศาสตรบณัฑิตแล้ว  แตย่งัสอบเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมไ่ด้    
       จงึยงัไมส่ามารถเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพนูทกัษะได้       (ห้ามรับแพทย์เข้าปฏิบตัิงานเพิ่มพนูทกัษะ) 
       สามารถปฏิบตังิานชดใช้ทนุได้     เม่ือสอบฯ ได้  และได้รับใบอนญุาตฯ   จากแพทยสภาจงึเข้าปฏิบตังิานตามโครงการแพทย์เพิ่มพนูทกัษะได้ 
2.  แพทย์ คนท่ี 4  เข้าโครงการแพทย์เพิ่มพนูทกัษะในปี 2557  ท่ีโรงพยาบาลอ่ืนมาแล้ว 5 เดือน  แล้วขอลาออก   ตามหลกัเกณฑ์ของแพทยสภา 

 แพทย์ทา่นนีไ้มส่ามารถเข้าปฏิบตังิานเพิ่มพนูทกัษะเพิ่มเตมิในปี 2557 ได้   สามารถกลบัเข้าปฏิบตังิานฯ  ได้ตัง้แตปี่ 2558  (1 มิย. 2558)  เป็นต้นไป 
 แตถ้่าในปี 2558  มีแพทย์ท่ีเข้าโครงการแพทย์เพิ่มพนูทกัษะปี 2558  มาแล้วน้อยกว่า 6 เดือน แล้วลาออก   มาขอปฏิบตังิานเพิ่มพนูทกัษะเพิ่มเตมิ 
 ท่ีโรงพยาบาลของทา่นในปี 2558   ห้ามรับแพทย์ทา่นนีเ้ข้าปฏิบตังิานฯ   จะรับได้ตัง้แตปี่ 2559  (1 มิย. 2559)   เป็นต้นไป  

3. แพทย์ คนท่ี 7  เข้าโครงการแพทย์เพิ่มพนูทกัษะในปี 2558  ท่ีโรงพยาบาลอ่ืนมาแล้ว 7 เดือน  แล้วขอลาออก  ตามหลกัเกณฑ์ของแพทยสภา 
แพทย์ทา่นนี ้  สามารถเข้าปฏิบตังิานเพิ่มพนูทกัษะในสาขาท่ียงัไมไ่ด้ปฏิบตังิานเพิ่มเตมิได้ในปี 2558   (ข้อนีส่้งเพิ่มเตมิภายหลัง) 

 
ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองเป็นสถาบันฯ   

ในช่องหมายเหตุ  ให้ใส่ข้อมูลสถาบันฯ  ที่ส่งแพทย์ไปปฏบัิตงิานเพิ่มพูนทกัษะ ด้วย        
 


