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เอกสารประกอบการสมัครแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
 

1. ใบ Recommendation จ านวน 3 ฉบบั โดยผู้สมคัรต้องตดิตอ่ขอด้วยตนเอง โดยผู้  Recommend   เขียนได้  
อยา่งอิสระ ไมมี่แบบฟอร์มและให้ปิดซองสง่ถึง 

          เรียน   หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา  
 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กทม 10400     

      *** โดยให้ส่งถงึภาควิชาฯ ก่อนวันนัดสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 อาทติย์*** 
2. รูปถ่ายขนาดไมเ่กิน   2”   จ านวน 3   รูป และ ต้องพืน้หลังสีขาวเท่านัน้ 
3. ส าเนาหลกัฐานสว่นบคุคล อยา่งละ 1 แผ่น พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

  3.1 Transcript  
  3.2 ปริญญาบตัร 

3.3 ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
3.4 ใบเพิ่มพนูทกัษะ 
3.5 ใบคะแนนสอบ National test ขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2 
3.6 บตัรประชาชน 
3.7 ทะเบียนบ้าน 
3.8 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือตวั/ช่ือสกลุ (ถ้ามี) 
3.9 ใบส าคญัการสมรส 
3.10 ส าเนาหลกัฐานทางทหาร (สด.8/สด.43) 
3.11 ใบรายงานผลการสอบภาษาองักฤษของ CU-TEP 
3.12 วฒุิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจกัษุวิทยา  
      (เฉพาะผู้สมคัรแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด) 
3.13 เขียนประวตัสิ่วนตวั(CV) เหตผุลท่ีเลือกเรียนจกัษุวิทยา และแผนการในอนาคต (ไมเ่กิน 2 หน้า) 
3.14 หนงัสือจากต้นสงักดัอนมุตัใิห้เข้าฝึกอบรมและรับรองวา่จะท าสญัญาเม่ือได้รับการคดัเลือก 

4. - ส าหรับหลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชาฯ จะนดัสอบสมัภาษณ์ เพ่ือคดัเลือกประมาณเดือนตลุาคม  
 - ส าหรับหลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดภาควิชาฯจะนดัสอบสมัภาษณ์เพ่ือคดัเลือกประมาณเดือนกมุภาพนัธ์    
          (อาจมีการเปลีย่นแปลงรายละเอียดซ่ึงจะแจ้งใหผู้ส้มคัรทราบภายหลงัทางโทรศพัท์) 

5. กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมคัรให้ครบถ้วน ชดัเจน อา่นง่าย เพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตวัทา่นเอง  
6. ก่อนสง่ใบสมคัร ต้องตรวจสายตาท่ีภาควิชาจกัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เทา่นัน้  
7. ตดิตอ่สอบถามเพิ่มเตมิได้ท่ี         คณุศริิลกัษณ์  โทร 02-2012729             

    Email:lakjiya@yahoo.com  
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ใบสมัคร 
ภาควิชาจักษุวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

 
 
หลักสูตรที่ต้องการสมัคร 
 แพทย์ประจ าบ้านจกัษุวิทยา    แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด สาขา ............................................. 
 อื่น ๆ ระบ ุ...........................................................  
ทา่นต้องการเร่ิมศกึษา/ฝึกอบรมในหลกัสตูรดงักลา่วปี พศ. .............................................................. 
 
เลขหมายประจ าตวัประชาชน   
 
ค าน าหน้าช่ือ(ไทย) ...........................ช่ือ................................................ นามสกลุ ..................................................................... 
ค าน าหน้าช่ือ(องักฤษ) ......................Name ...........................................Surname.................................................................... 
เพศ............เกิดวนัท่ี..........เดือน .................. พ.ศ. ...............อาย.ุ..........เชือ้ชาติ .................สญัชาติ ..............ศาสนา................. 
กรุ๊ปเลอืด..................... โรคประจ าตวั....................................................  สถานภาพสมรส  โสด   สมรส  หยา่  หม้าย  
ช่ือคูส่มรส .............................................................    จ านวนบตุร....................คน ชาย..............คน  หญิง.................คน 
 
ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน เลขที่.......................... ซอย............................................... ถนน.............................................. 
ต าบล......................................................... อ าเภอ............................................ จงัหวดั........................................... 
รหสัไปรษณีย์..............................................     โทรศพัท์......................................... โทรศพัท์มือถือ................................ 
Email……………………...........................  
 
ที่อยูปั่จจบุนั     เลขที่.................................. ซอย............................................... ถนน.............................................. 
ต าบล......................................................... อ าเภอ............................................ จงัหวดั........................................... 
รหสัไปรษณีย์..............................................     โทรศพัท์.........................................  
 
สถานท่ีท างานปัจจบุนั ........................................................................................................................................ 
เลขที่.................................. ซอย............................................... ถนน.............................................. 
ต าบล......................................................... อ าเภอ............................................ จงัหวดั........................................... 
รหสัไปรษณีย์..............................................     โทรศพัท์.........................................  
อตัราเงินเดือนครัง้สดุท้าย..................................................................... 
ระดบัข้าราชการ……………………………………………………………. 

             

 
 

รูปถ่าย 
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ช่ือบิดา .......................................................... อาชีพ ....................................................... 
ที่ท างาน......................................................... โทรศพัท์.................................................... 
โทรศพัท์มือถือ................................................. Email……………………...........................   
ที่อยูท่ี่ติดตอ่สะดวก      เลขที่.......................... ซอย...................................  ถนน.............................................. 
ต าบล......................................................... อ าเภอ............................................ จงัหวดั........................................... 
รหสัไปรษณีย์..............................................       
 
ช่ือมารดา ..................................................... อาชีพ ....................................................... 
ที่ท างาน......................................................... โทรศพัท์.................................................... 
โทรศพัท์มือถือ................................................. Email……………………...........................   
ที่อยูท่ี่ติดตอ่สะดวก      เลขที่.......................... ซอย...................................  ถนน.............................................. 
ต าบล......................................................... อ าเภอ............................................ จงัหวดั........................................... 
รหสัไปรษณีย์..............................................       
 
ช่ือ ที่อยู ่ของผู้ที่สามารถตดิตอ่ได้กรณีเร่งดว่น ................................................................................................................. 
ที่ท างาน......................................................... โทรศพัท์.................................................... 
โทรศพัท์มือถือ................................................. Email……………………...........................   
ที่อยูท่ี่ติดตอ่สะดวก      เลขที่.......................... ซอย...................................  ถนน.............................................. 
ต าบล......................................................... อ าเภอ............................................ จงัหวดั........................................... 
รหสัไปรษณีย์..............................................       
 
ทุนสนับสนุนในการศึกษา/ฝึกอบรม  
  มีต้นสงักดัภาครัฐ คือ ................................................................................. 
  ได้รับทนุสนบัสนนุจาก ............................................................................... 
  ใช้จา่ยโดยทนุสว่นตวั 
ประวัติการศึกษา/การฝึกอบรมที่ส าคัญ (ตัง้แตร่ะดบัมธัยม – ระดบัสงูสดุ)  

สถานศกึษา ระดบัการศกึษา/ปริญญา ปีที่ส าเร็จการศกึษา คะแนนเฉลีย่ 
    
    
    
    
 

จ านวนครัง้ที่สมคัรแพทย์ประจ าบ้าน................................ 
เกรดเฉพาะทางตา ................................   
คะแนน CU-TEP CutepListening…………….…. CutepReading…..…..… CutepWriting…….……. รวม................ 
 
ได้รับใบประกอบวชิาชีพเวชกรรมเลขที่ .......................... เมื่อ ................................................   
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การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 Part I   Basic Science……………………………………………………… 
 Part II Clinical Science…………………………………………………… 
 Part III   LongCase      ผา่น       ไมผ่า่น        

 CMEQ       ผา่น       ไมผ่า่น    
OSCE      ผา่น       ไมผ่า่น         

 
 
ประวัติการท างาน 
 ปฏิบตัิงานในโครงการเพิ่มพนูทกัษะ ตัง้แต ่................................................. ถึง .................................................... 
ณ โรงพยาบาล .................................................................................... จงัหวดั .............................................................. 
 

ต าแหนง่ หนว่ยงาน ระยะเวลา 
   
   
   
   
ภาระชดใช้ทนุ 
  ทา่นไมต่ิดพนัธะชดใช้ทนุ เพราะ  ท างานชดใช้ทนุครบถ้วนแล้ว (เป็นเวลา .............. ปี) 
      ชดใช้เงินแล้ว 
      อื่น ๆ ระบ ุ...................................................................................... 
  ทา่นยงัมีพนัธะชดใช้ทนุ ระบ ุ................................................................................................................... 
 
นอกจากปฏิบตัิงานในวิชาชีพ ทา่นมีกิจกรรมพิเศษอื่นใดบ้าง 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
ความสามารถพเิศษ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
รางวลัหรือผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
ผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวจิยั  ไมม่ี    มี (โปรดระบ)ุ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................................... 
 
ช่ือผู้ รับรอง 
 1. ช่ือ – สกลุ ...................................................................  ต าแหนง่ ................................................... 
 ที่อยู ่............................................................................................................................................................ 
 2. ช่ือ – สกลุ ...................................................................  ต าแหนง่ ................................................... 
 ที่อยู ่............................................................................................................................................................ 
 3. ช่ือ – สกลุ ...................................................................  ต าแหนง่ .................................................. 
 ที่อยู ่............................................................................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือผู้สมคัร ............................................................. 
        (..................................................................) 
       วนัท่ี ............................................................. 
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เรียน หัวหน้าหน่วยบริการผู้ป่วยนอกจักษุ  
  
 

ด้วย นพ./พญ......................................................................................................มาสมคัรเป็นแพทย์
ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด   ท่ีภาควิชาจกัษุวิทยา   ขอความกรุณาชว่ยตรวจตา และขอส าเนาบนัทกึผล
การตรวจด้วย 
 

1       VA 
2.       Refraction 
1.       Color vision 
2.       Orthoptic 

 
 

จงึเรียนมาเพ่ือด าเนินการตอ่ไปด้วย  จะขอบคณุยิ่ง 
 
 

            ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

   (รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชยั  ประสาทฤทธา) 
               หวัหน้าภาควิชาจกัษุวิทยา 

 
 


