ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์ วทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
***************************************************************
สาหรับผู้สมัครใน หลักสูตรการฝึ กอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านคลินิก
อนุสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ วทิ ยา สาหรับผู้ป่วยเด็ก
(Pediatric Otolaryngology)
ปี การฝึ กอบรม 2562
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิ ดรับสมัครแพทย์เข้ าอบรมหลักสูตร
สาหรับผู้สมัครใน หลักสูตรการฝึ กอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านคลินิก อนุสาขา โสต นาสิกลาริงซ์วิทยาสาหรับผู้ป่วยเด็ก
(Pediatric Otolaryngology) ปี การฝึ กอบรม 2562 สมัครได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้
1. หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องเตรียม
 รู ปถ่ายประกอบการสมัคร
 สาเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 สาเนาประกาศนียบัตร หรื อหนังสือรับรองเป็ นผู้ผา่ นโครงการเพิ่มพูนทักษะ (ถ้ ามี)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาหนังสือจากต้ นสังกัดอนุมตั ิให้ เข้ าฝึ กอบรม และรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้ รับการคัดเลือก (ส่งตามทีหลังได้ )
 หนังสือรับรองการปฏิบตั งิ าน จากผู้บงั คับบัญชาและ/หรื อ ผู้ที่เคยปฏิบตั ิงานใกล้ ชิด จานวน 3 คน
 บทความบรรยายเหตุผลที่เลือกสมัคร
 ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, MU-TEST, CU-TEP (อย่างใดอย่างหนึง่ )
2. หลักฐานประกอบการสมัครที่ต้องส่ งฉบับจริงมาที่ภาควิชาโสตฯ
 หนังสือแนะนาตัว (recommendation letter) จานวนอย่างน้ อย 3 ฉบับ
3. จานวนที่รับในปี การฝึ กอบรม 2562 1 คน
4. กาหนดการสัมภาษณ์ จะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้
5. สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
นายณัฐพล งามยิง่
งานการศึกษา ภาควิชาโสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย จ.กรุงเทพฯ 10700
โทร.0-2419-8045
E-mail: sienteducation@mahidol.ac.th

แบบแสดงความจานงเพือ่ เข้ ารับการคัดเลือกเป็ นแพทย์ ฝึกอบรมเฉพาะทาง
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประเภทการฝึ กอบรม

 แพทย์ประจาบ้าน
 แพทย์ประจาบ้านต่อยอด  ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
หลักสู ตร ................................................................................ ปี การศึกษา .....................

รู ปถ่าย

ให้ กรอกข้ อความโดยการพิมพ์ หรื อเขียนด้ วยตัวบรรจง และทาเครื่ องหมาย 
หรื อระบุตัวเลขในช่ อง  ให้ ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง
ก. ชื่อ-สกุลผู้สมัคร .................................................................................................................................................
วันเดือนปี เกิด........................................................เชื้อชาติ...................................สัญชาติ...................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ข. ทีอ่ ยู่ของผู้สมัครทีส่ ามารถติดต่ อได้ รวดเร็ว
เลขที่...............หมู่ที่.............ซอย..............................ถนน...................................ตาบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................
โทรศัพท์..........................................โทรศัพท์มือถือ................................E-mail………………………….........
ค. ชื่อสาขาวิชา/ภาควิชา ทีต่ ้ องการสมัครเข้ าคัดเลือกเพือ่ ฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ เฉพาะทาง (เลือก 1 แห่ง/เท่านั้น)
............................................................................................................................................................................
ง. คุณวุฒิทางการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต..............................................
............................................................................ปี พ.ศ.ที่สาเร็ จการศึกษา......................เกรดเฉลี่ย.....................
จ. ประสบการณ์การสมัคร/ การฝึ กอบรมแพทย์ เฉพาะทาง
 ท่านเคยถูกตัดสิ ทธิ์ ในการสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางหรื อไม่ ไม่เคย เคย
(โปรดระบุเหตุผลและปี พ.ศ. ที่สมัคร)..........................................................................................................
 ท่านเคยเข้ารับการฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทางหรื อไม่
ไม่เคย เคย
(โปรดระบุสาขาและปี พ.ศ. ที่จบ หรื อจะจบ) ...............................................................................................
ฉ. ประสบการณ์ การปฏิบัติงานหลังได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชี พเวชกรรม/ภาระการชดใช้ ทุน
ขอให้ระบุขอ้ มูลการปฏิบตั ิงานหลังได้รับใบอนุญาตฯ / ภาระการชดใช้ทุน จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของปี ที่สมัคร
 โครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปฏิบตั ิงานที่โรงพยาบาล......................................................................................
ตั้งแต่เดือน..............................พ.ศ....................... ถึงเดือน..................................พ.ศ.........................
2 ปฏิบตั ิงานเพิม่ เติมที่โรงพยาบาล..........................................................................
ตั้งแต่เดือน..............................พ.ศ....................... ถึงเดือน..................................พ.ศ.........................

 ภาระการชดใช้ทุนที่ยงั เหลืออยู่ (การชดใช้ทุนให้นบั รวมเวลาในการปฏิบตั ิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)
 ไม่มี เพราะปฏิบตั ิงานครบถ้วนแล้ว 3 ปี
 ไม่มี ได้ชดใช้เงินแล้ว เมื่อ .....................................
 มีภาระการชดใช้ทุน ปฏิบตั ิมาแล้ว...........ปี  อื่นๆ (ระบุ) ............................................................
 ปัญหาที่ผา่ นมาในการปฏิบตั ิงานหลังได้รับใบอนุญาตฯ
 ไม่มี
 มี (ระบุ) .......................................................................................................................
 สถานที่ทางานปัจจุบนั ....................................................................................................................................
............................................................................................................................ โทรศัพท์ ............................
 รายชื่อผูท้ ี่สามารถให้ขอ้ มูลการปฏิบตั ิงานของผูส้ มัคร
(ขอให้เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูท้ ี่เคยปฏิบตั ิงานใกล้ชิดอย่างน้อย 2 คน)
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ที่อยู่ - โทรศัพท์

ช. สิ ทธิ์ในการสมัคร  มีตน้ สังกัด (ระบุชื่อต้นสังกัดและตาแหน่งของผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด)
...............................................................................................................................................................................
 ไม่มีตน้ สังกัด
ซ. เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องส่ งมาพร้ อมแบบแสดงความจานง (สาเนา – ต้องมีการลงนามกากับรับรองด้วย)
1. สาเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. สาเนาประกาศนียบัตรหรื อหนังสื อรับรองเป็ นผูผ้ า่ นโครงการเพิ่มพูนทักษะ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. สาเนาหนังสื อจากต้นสังกัดอนุมตั ิให้เข้าฝึ กอบรม และรับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
6. หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงาน จากผูบ้ งั คับบัญชาและ/หรื อ ผูท้ ี่เคยปฏิบตั ิงานใกล้ชิด จานวน 2 ฉบับ
ลายเซ็นผูส้ มัคร ..................................................................................
วันที่ .......... / ............................ / ................
หมายเหตุ: ใบสมัครนี้ใช้เป็ นการภายใน สาหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เท่านั้น ผูส้ มัครที่ตอ้ งการเข้ารับ
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอดของแพทยสภา ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบของแพทยสภา
ที่กาหนดไว้ในแต่ละปี การศึกษาด้วย
สาหรับผูส้ มัครเข้าฝึ กอบรมในหลักสู ตรผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง (แพทย์เฟลโลว์) ของคณะฯ เมื่อได้ รับ
การคัดเลือก ให้ภาควิชา/หลักสู ตร ส่ งใบสมัครนี้มาที่งานการศึกษาระดับหลังปริ ญญา ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 6 เพื่อ
บันทึกข้อมูลผูฝ้ ึ กอบรมและดาเนินการต่อไปตามระเบียบของคณะฯ

