
   ประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
ที่   ๒๓  /๒๕61 

เร่ือง  การรับสมัครผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศ 
                        เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 

******************** 
 

แพทยสภาจะด าเนินการรับสมัครผู้มีสัญชาติไทยที่ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันต่างประเทศที่
แพทยสภารับรอง เข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 โดยมีก าหนดการและ
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ฝึกหัด 
  ๑.๑  มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย 

 ๑.๒  มีปริญญา/ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าได้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังจะส าเร็จการศึกษาวิชา 
แพทยศาสตร์ก่อนวันเร่ิมฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด จากสถานศึกษาซึ่งได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการแพทยสภา 
 

๒. ก าหนดเวลาการรับสมัคร ๑ - ๓๑ ตุลาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) 
 

๓. จ านวนที่สถาบันรับได้ ตามผนวกแนบท้ายประกาศน้ี 
 

4. เงื่อนไขและวิธีการสมัคร 
      ๔.๑  วิธีการสมัคร : ยื่นใบสมัครที่ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ในกรณีที่แพทย์ผู้นั้น
พ านักอยู่ต่างประเทศจะต้องมีบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยที่สามารถติดต่อกับผู้สมัครได้  ค่าค าขอ ๑๐๐ บาท สามารถ  
ดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซด์ของแพทยสภา www.tmc.or.th  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณทิพสิริ กรีวิชัย  โทรฯ  
๐๒- ๕๙๐-๑๘๘๐หรือที่ e-mail: pokjim@gmail.com) 
  4.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร 
          4.๒.๑ ใบประเมินผลการศึกษา (Transcript) ในคณะแพทยศาสตร์  
     4.2.2 ภาพถ่ายใบปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือหนังสือรับรองจากคณะแพทยศาสตร์ว่าจะได้รับ
ปริญญาบัตร ก่อนวันฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด  
          4.๒.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน    
     4.๒.4 ส าเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)  
          4.๒.5 ภาพถ่ายผู้สมัคร  ขนาด ๒ นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน  ๖ เดือน  หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาสีด า 
             4.๒.6  ส าเนาหนังสือส าคัญการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร เช่น สด ๘ สด ๔๓ หรือหนังสือผ่อนผัน 
 
          4.๒.7 ส าเนาหนังสือที่แพทยสภาออกให้ว่าสถาบันที่ก าลังศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาได้รับการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภา   
   4.๒.8  หลักฐานการสอบผ่านขั้นตอนที่ ๑ และ/หรือขั้นตอนที่ ๒ ในการประเมินความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ส าหรับผู้สอบผ่าน 
 

5. การคัดเลือก 
5.๑ ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาจะรวบรวมใบสมัครส่งให้สถาบันซึ่งผู้สมัครแจ้งความจ านงเข้ารับการฝึก 

ปฏบิัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบัน 

http://www.tmc.or.th/


                                                                                                                     ๒ 
 

5.๒ ในกรณีที่สถาบันใดมีระเบียบเพิ่มเติมว่า ก่อนเข้าฝึกปฎิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด แพทย์ผู้ 
นั้นจะได้รับการปฐมนิเทศเป็นระยะเวลาหนึ่งระยะเวลาดังกล่าวไม่นับรวมเป็นระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานฯ ในฐานะ
แพทย์ฝึกหัด  (ซึ่งต้องใช้เวลา ๑๒ เดือน) 
      5.๓ ผู้สมัครอาจไม่ได้รับการคัดลือกก็ได้ ถ้าไม่มีสถาบันใดประสงค์จะรับผู้นั้นเป็นแพทย์ฝึกหัด 
      5.๔ ในกรณีที่แพทย์ฝึกหัดไม่สามารถปฏิบัติงานในสถาบันที่จัดสรรให้จนครบระยะเวลาเป็นแพทย์ฝึกหัด  
แพทยสภาจะไม่มีพันธะที่จะจัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ให้แพทย์ผู้นั้นไปจนครบ
ระยะเวลา ๑๒ เดือน 
     5.5 ให้ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ช าระค่าธรรมเนียมในการเข้าฝึก
ปฏิบัติงาน ณ สถาบันที่ได้รับการคัดเลือก 
 

6. ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด  
      สัปดาห์ที่ 3  ของเดือนเมษายน 256๒ 
 

7. ก าหนดการรายงานตัวและเริ่มการฝึกปฏิบัติงาน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ณ สถาบันที่

ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 256๒ ส าหรับรอบที่ ๑ และรอบต่อไปตามที่แพทยสภาจะประกาศแจ้ง
ให้ทราบเพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานฯ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  และภายหลังจากรายงานตัวแล้วไม่อนุญาตให้ผู้ได้รับ
การคัดเลือกลาออก หรือขอย้ายสถาบันฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด  
  

8. การจ ากัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานแพทย์ฝึกหัด 
คณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและจัดสรรแพทย์ฝึกหัดจะพิจารณาจ ากัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการฝึก

ปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ในปีถัดไปในกรณีต่อไปนี้ 
   8.๑ ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึกปฏิบัติงานตามก าหนดเวลา ในข้อ 7  

              8.๒ ลาออกหรือขอย้ายสถาบันฝึกปฏิบัติงาน  หลังจากรายงานตัวตามก าหนดแล้ว   
 

       ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๐     กันยายน  ๒๕6๑ 

 
                                             พลอากาศตรี 
 
                (นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ)   
                           เลขาธิการแพทยสภา 
      

ภาคผนวก 
รายชื่อสถาบันฝึกปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ฝึกหัด และจ านวนที่รับในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ล าดับ สถาบัน จ านวนที่ขอรับ 

1 โรงพยาบาลกลาง ๒๔ 
2 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ๒ 
3 โรงพยาบาลชุมแพ ๒ 
4 โรงพยาบาลตากสิน ๘ 
5 โรงพยาบาลต ารวจ ๖๖ 
6 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ๑๐ 
7 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ๖ 



                                                                                                                     ๓ 
 

8 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ๓๖ 

9 โรงพยาบาลนครปฐม ๒ 

10 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ๑๒ 

11 โรงพยาบาลปากช่องนานา ๔ 

12 โรงพยาบาลระยอง ๔ 

13 โรงพยาบาลเลิดสิน ๑๒ 

14 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ๒ 

15 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๑๐ 

16 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ๑๒ 

17 โรงพยาบาลสิรินธร ส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ๓๒ 

18 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ๓ 

19 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ๓ 

20 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ๔ 

21 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร ๓ 

22 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒ 

๒๓ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ๔ 

รวมทั้งสิ้น ๒๖๓ 

 
หมายเหตุ เกณฑ์การคัดเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงานสถาบันฝึกปฏิบัติงานเป็นผู้ก าหนด ซึ่งโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือก โดยเป็นผู้ที่สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. ข้ันตอนที่ ๑ และ๒ 
ผ่าน และสอบผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกของโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง  ส าหรับสถาบัน
อ่ืนๆให้ติดตามประกาศที่สถาบันจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
ค าแนะน าการสมัครแพทย์ฝึกหัด  

๑. กรอกใบสมัคร หรือพิมพ์ แต่ถ้าเขียนด้วยลายมือ กรุณาเขียนตัวบรรจง 
๒. ใบสมัครติดรูปพร้อมหลักฐานจัดชุดเท่ากบัจ านวนโรงพยาบาลที่เลือกเข้าฝึกปฏิบัติงาน และส าหรับแพทยสภา 
    ๑ ชุด 
๓. ส่งชุดใบสมัครทุกชุดให้แพทยสภาพร้อมซองจดหมายพับสี่(ซองยาวสีขาว) จ านวน ๑ ซอง ติดแสตมป์ จ่าหน้า 
    ซองถึงตนเอง ส าหรับแพทยสภาส่งผลการคัดเลือกให้ทราบภายหลังที่แพทยสภาประกาศผลการคัดเลือกให้ 
    ทราบแล้ว   
๔. ส่งเอกสารทุกอย่างพร้อมเงินค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท มาที่ 

ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร ๖ ชั้น ๗  
ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ซอยบ าราศนราดูร  ถนนติวานนท์   
อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี  (วงเล็บมุมซอง สมัครแพทย์ฝึกหัด) เพื่อที่แพทยสภาจัดส่งใบสมัครไปยังโรงพยาบาลที่ 
ผู้สมัครเลือกเข้าฝึกปฏิบัติงาน ภายหลังที่แพทยสภาปิดรับสมัคร และจัดชุดเอกสารเรียบร้อยแล้ว และสถาบัน 
จะเป็นผู้ติดต่อท่านเพื่อคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบัน 


