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ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ที่ 12/2563
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1
****************************************
ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 26/2563 เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และการ
ขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฎิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร สาขาและอนุสาขา ประจำปีการฝึกอบรม 2564
รอบที่ 1 ในส่วนของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ขอประกาศรายละเอียดส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 2 สาขา และ 1 อนุสาขา
ในปีการฝึกอบรม 2564 ดังต่อไปนี้ คือ
1. สาขาจิตเวชศาสตร์
2. สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
3. อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
1. สาขาจิตเวชศาสตร์
เปิดรับแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 39 อัตรา สถาบันฝึกอบรม จำนวน 10 สถาบัน คือ
ส่วนกลาง
1) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

จำนวน 8 อัตรา

2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวน 6 อัตรา

3) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวน 8 อัตรา

4) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวน 6 อัตรา

5) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวน 2 อัตรา

6) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

จำนวน 4 อัตรา
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7) โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวน 2 อัตรา

ส่วนภูมิภาค
8) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวน 2 อัตรา

9) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวน 0 อัตรา

10) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สาขาจิตเวชศาสตร์
1. ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และ
มี คุณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ บั งคั บ แพทยสภาว่า ด้ วยหลั ก เกณฑ์ ก ารออกหนั ง สื ออนุ มั ติแ ละวุฒิ บั ต ร
เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 และ ข้อบัง คับแพทยสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หรือ
2. เป็ น ผู้ ที่ ได้ รั บ วุ ฒิ บั ต รสาขาจิ ต เวชศาสตร์ เด็ ก และวั ย รุ่ น ของแพทยสภา หรื อ เป็ น แพทย์ ป ระจำบ้ า น
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ที่ผ่านการฝึกอบรมชั้นปีที่ 2 แล้ว สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ในชั้นปีที่ 3 ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน
แพทยสภามีนโยบายให้ราชวิทยาลัยร่วมกับสถาบันฝึกอบรมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกตามที่ระบุ
ไว้ ในแผนการฝึ ก อบรมของสถาบั น ฝึ ก อบรม ทั้ ง นี้ ให้ พิ จารณาคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รโดยให้ ค วามสำคั ญ แก่ ผู้ ส มั ค ร
ที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและให้ความสำคัญแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมานานกว่าก่อน
วิธีการสมัคร
1. แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2564
รอบที่ 1 กรอกใบสมัครทางwebsite: http://www.tmc.or.th/tcgme ด้วยตนเอง แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อ
ลงนาม พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 3 โดยแพทยสภาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-31
ตุลาคม 2563
2. การสมัคร 2 รูปแบบแพทย์ผู้ประสงค์สมัครฯ เลือกรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้
2.1 การสมัครแบบทั่วไป สามารถเลือกได้ทุกสถาบันในสาขาจิตเวชศาสตร์ จำนวนไม่เกิน 3 สถาบัน โดยยื่น
ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่สำนักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 15
กองจิตเวชและประสาทวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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2.2 การสมัครแบบเลือกเฉพาะสถาบันฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค เพียง 1 สถาบัน สามารถเลือกได้เฉพาะ
สถาบันส่วนภูมิภาคจำนวน 1 สถาบันในสาขาจิตเวชศาสตร์ โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่
สถาบันฝึกอบรมนั้นๆ
3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มีดังต่อไปนี้
3.1 ใบสมัคร (ดำเนินการตามข้อ 1) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงในกรอบที่กำหนด (ขนาด 2 นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน จำนวน 1 รูป
3.2 หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
3.2.1 สำเนาบัตรประชาชน
3.2.2 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ – สกุล)
3.2.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3.2.4 สำเนาใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ เวชกรรม หรือ หนั งสื อรับรองการขึ้นทะเบี ยนเป็น ผู้ป ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
3.2.5 สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐานแสดงว่า
กำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา
3.2.6 หนังสือจากต้นสังกั ดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญ ญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว
(เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนัง สือรับรองต้นสัง กัดตามแบบที่กำหนด
ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.2.7 หนั ง สื อ แสดงประวั ติ ส่ ว นบุ ค คล การศึ ก ษาฝึ ก อบรม ผลงานวิ ช าการ และกิ จ กรรมพิ เ ศษ
(curriculum vitae) ของผู้สมัคร
3.2.8 หนังสือแสดงเจตจำนง* (statement of purpose) ของผู้สมัครในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์
ประจำบ้ า น สาขาจิ ต เวชศาสตร์ (ปิ ด ผนึ ก ) สำหรั บ สถาบั น จิ ต เวชศาสตร์ ส มเด็ จ เจ้ า พระยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นลายมือเขียน)
(* คือ เรียงความประวัติส่วนบุคคล และเป้าประสงค์ที่ต้องการเป็นจิตแพทย์ รวมทั้งจุดมุ่งหมายในอนาคต)
3.2.9 หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร ดังต่อไปนี้
3.2.9.1อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษา 1 ฉบับ และ
3.2.9.2 ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน 1 ฉบับ
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หมายเหตุ
• จัดเตรียมเอกสารเป็นชุด สำหรับราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ 1 ชุด และ สำหรับสถาบันฝึกอบรมเป็นชุด
ตามจำนวนสถาบันฝึกอบรมที่ผู้สมัครเลือก เช่นเลือก 3 สถาบัน ต้องเตรียมเอกสาร 4 ชุด โดยเอกสาร
ตัวจริงให้ อยู่ในชุ ดสำหรับราชวิท ยาลัยจิ ตแพทย์ฯ ส่ วนชุด อื่น ให้ ใช้สำเนาพร้อมเซ็ นรับ รองสำเนาโดย
ผู้สมัครทุกหน้า
• บางสถาบันฝึกอบรมต้องการเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือจากประกาศนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบ
รายละเอียดความต้องการเอกสารเพิ่มเติมในการสมัครของแต่ละสถาบันฝึกอบรม ได้ทางเว็ปไซต์ของแต่
ละสถาบันฝึกอบรม
4. แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ทีไ่ ด้ยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม กรอกข้อมูลขอขึ้นทะเบียน
เป็นแพทย์ใช้ทุน /แพทย์ป ฏิ บัติงานเพื่อสอบวุฒิ บั ตร แล้วในเดือนกั นยายน2563 ไม่มี สิทธิ์สมัครขอรับ การ
คัดเลือกเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564 อีก หากสมัครซ้ำให้แพทย์ผู้นั้นหมดสิทธิ
ทั้งการเป็น แพทย์ใช้ทุ น /แพทย์ ปฏิ บัติงานเพื่อ การสอบวุฒิ บัต ร และการสมั ครขอรับ การคั ดเลือ กเป็ น
แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564
5. ยื่นใบสมัค รที่พิ มพ์ อ อกจากwebsite: www.tmc.or.th/tcgme และ เอกสารหลักฐานประกอบการสมัค ร
ตามข้ อ 3. และชำระค่ าสมั ค รคนละ 1,400 บาท (หนึ่ ง พั น สี่ร้ อ ยบาทถ้ว น) เป็ น เงิ น สด ณ สถานที่ สมั ค ร
ตามข้ อ 2. หรื อ ชำระเงิ น ที่ ธ นาคารทหารไทย ชื่ อ บั ญ ชี ราชวิ ท ยาลั ย จิ ต แพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย สาขา
โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า เลขที่บัญชี 038-7-25288-5 และแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัคร
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
• กรณีส่งทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร
• ค่าสมัครเป็นค่าธรรมเนียมการสมัครของแพทยสภา จำนวน 1,000 บาท (หนึ่ง พันบาทถ้วน) และ
ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รของราชวิ ท ยาลั ย จิ ต แพทย์ ฯ จำนวน 400 บาท (สี่ ร้ อ ยบาทถ้ ว น) โดย
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ จะดำเนินการนำส่งค่าธรรมเนียมในการสมัครให้แพทยสภาแทนผู้สมัคร
การคัดเลือก
1. เมื่อราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการ
สอบคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2564 เฉพาะการสมัครแบบ
ทั่วไป ทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คราชวิท ยาลัยจิตแพทย์ฯ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ส่วนการสมัค ร
แบบที่เลือกเฉพาะสถาบันฝึกอบรมในส่วนภูมิภาคเพียง1 สถาบัน การประกาศรายชื่อขึ้นอยู่ตามที่สถาบันนั้นๆ
กำหนด
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2. สถาบันฝึกอบรม จัดการสอบ/สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม
2564 ดังนี้
2.1. การสมั ค รแบบทั่ ว ไป กำหนดสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร
ราชสาทิส ชั้น 8 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยเกณฑ์การสอบ/สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
เป็นไปตามสถาบันฝึกอบรมกำหนด
2.2. การสมัครแบบที่เลือกเฉพาะสถาบั นฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค เพียง 1 สถาบัน จัดการสอบ/สัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือกฯ ตามที่สถาบันฝึกอบรมประกาศ โดยเกณฑ์การสอบ/สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นไปตาม
สถาบันฝึกอบรมกำหนด แต่ต้องภายหลัง วันที่ 31 ตุลาคม 2563
3. แพทย์ผู้ประสงค์สมัครฯ เฉพาะสมัครแบบที่ เลือกเฉพาะสถาบันฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค เพียง 1 สถาบัน
นั้น ผู้ที่ได้รับ คัดเลือกจากสถาบั นฝึก อบรมส่วนภู มิภ าคแล้ว จะไม่มี สิทธิ์ เข้าสอบ/สัมภาษณ์ เพื่ อคั ดเลือ ก
ในสถาบั น ฝึ ก อบรมอื่ น ๆ ส่ วนผู้ ที่ ไม่ ได้ รับ คั ด เลื อ ก ในการสมั ค รแบบที่ เลื อ กเฉพาะสถาบั น ฝึ ก อบรม
ในส่วนภูมิภาค เพียง 1 สถาบัน สามารถสมัครแบบทั่วไปได้เมื่อราชวิทยาลัยฯ เปิดให้มีการรับสมัครรอบที่ 1
ครั้งที่ 2
การแจ้งผลการคัดเลือก
1. สถาบันฝึกอบรมทุกสถาบันส่งหนังสือแจ้งการรับแพทย์ประจําบ้านของสถาบันฝึกอบรม เป็นหนังสือตามแบบ
รายงานผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม (ลงนามโดยคณบดี/ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันฝึกอบรมนั้น )
มายังราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (สถาบันฝึกอบรมส่วนภูมิภาค ส่ง ใบสมัครและเอกสารหลักฐานตัวจริง มาให้
ราชวิทยาลัยฯ ด้วย) ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2563
2. ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ส่งหนังสือรายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน พร้อมแนบหนังสือแจ้งการรับ
แพทย์ประจําบ้านของสถาบันฝึกอบรม รวมทั้งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์
ประจําบ้านและเงินค่าธรรมเนียมของผู้สมัครทุกคนให้แพทยสภา ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
3. กรณี ที่ยังมีตำแหน่งการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านว่างอยู่หลังการสมัครรอบที่ 1 ราชวิท ยาลัยจิตแพทย์ฯ
อาจเปิดรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพิ่มเติมก็ได้ตามความต้องการของสถาบันฝึกอบรม
ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
กำหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการฝึกอบรม
1. แพทยสภาอนุมัติและประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564
2. ให้ แ พทย์ผู้ ได้ รับ การประกาศผลการขึ้น ทะเบี ยนตามข้อ 1 นำหนั ง สื อ แจ้ง ผลการขึ้ น ทะเบี ยน ซึ่ ง สามารถ
ดาวน์โหลดได้จาก website: http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อมหลักฐานแสดงการทำสัญ ญากับหน่วย
5

งานต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุนหรือภาระ
อื่นกับหน่วยงานของรัฐแล้ว (กรณีอิสระ) ไปยื่นต่อสถาบันฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งผล
ดัง กล่าว และต้องรายงานตัวเข้ารั บการฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรม และเริ่มการฝึกอบรมภายในวันที่ 1
กรกฎาคม 2564
****************************************
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2.

สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

เปิดรับแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 17 อัตรา สถาบันฝึกอบรม จำนวน 7 สถาบัน คือ
ส่วนกลาง
1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวน 4 อัตรา

2) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวน 5 อัตรา

3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวน 4 อัตรา

4) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

จำนวน 2 อัตรา

5) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

จำนวน 2 อัตรา

ส่วนภูมิภาค
6) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวน 0 อัตรา

7) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวน 0 อัตรา

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
1. ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และ
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อ
แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 และข้อบังคับแพทยสภาว่ าด้วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวช
กรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะหรืออยู่ในระหว่าง
การปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือ
2. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาจิ ตเวชศาสตร์ ของแพทยสภา หรือเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์
ที่ผ่านการฝึกอบรม ชั้นปีที่ 3 แล้วสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในชั้นปีที่ 3 สาขาจิตเวชศาสตร์เด็ก
และวัยรุ่นได้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน
แพทยสภามีนโยบายให้ราชวิทยาลัยร่วมกับสถาบันฝึกอบรมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ระบุ
ไว้ในแผนการฝึกอบรม โดยให้ความสำคัญแก่ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ และระยะเวลาที่ปฎิบัติงาน
ชดใช้ทุนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพิจารณาคัดเลือกด้วย
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วิธีการสมัคร
1. แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประจําปีการ
ฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1 กรอกใบสมัครทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme ด้วยตนเอง แล้ ว
พิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 3 โดยแพทยสภาเปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563
2. แพทย์ผู้ประสงค์สมัครฯ สามารถเลือกได้ทุกสถาบัน จำนวนไม่เกิน 3 สถาบัน
3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มีดังต่อไปนี้
3.1. ใบสมัคร (ดำเนินการตามข้อ 1) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
ในกรอบที่กำหนด
3.2. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
3.2.1. สำเนาบัตรประชาชน
3.2.2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ – สกุล)
3.2.3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3.2.4. สำเนาใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพ เวชกรรม หรือหนั งสือ รับ รองการขึ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม
3.2.5. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐานแสดงว่า
กำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพู นทักษะ เฉพาะผู้ที่ ได้รับใบอนุญ าตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา
3.2.6. หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรม
และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดย
ใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กำหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลื อกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้า
ศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.2.7. หนั ง สื อ แสดงประวั ติ ส่ ว นบุ ค คล การศึ ก ษาฝึ ก อบรม ผลงานวิ ช าการ และกิ จ กรรมพิ เ ศษ
(curriculum vitae) ของผู้สมัคร
3.2.8. หนังสือแสดงเจตจำนง* (statement of purpose) ของผู้สมัครในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์
ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (ปิดผนึก)
(* คือ เรียงความประวัติส่วนบุคคล และเป้าประสงค์ที่ต้องการเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รวมทั้งจุดมุ่งหมายใน
อนาคต)
3.2.9. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร ดังต่อไปนี้
3.2.9.1. อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษา 1 ฉบับ และ
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3.2.9.2. ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน 1 ฉบับ
หมายเหตุ จัดเตรียมเอกสารเป็นชุด สำหรับราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ 1 ชุด และ สำหรับสถาบันฝึกอบรมเป็นชุด
ตามจำนวนสถาบันฝึกอบรมที่ผู้สมัครเลือก เช่นเลือก 3 สถาบัน ต้องเตรียมเอกสาร 4 ชุด โดยเอกสารตัวจริง
ให้อยู่ในชุดสำหรับราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ส่วนชุดอื่นให้ใช้สำเนาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยผู้สมัครทุกหน้า
4. แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ที่ได้ยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม กรอกข้อมูลขอขึ้น
ทะเบียนเป็นแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตร แล้วในเดือนกันยายน2563 ไม่มีสิทธิ์สมัคร
ขอรับการคัด เลือกเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564 อีก หากสมัครซ้ำให้แพทย์
ผู้นั้นหมดสิทธิ ทั้งการเป็นแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร และการสมัครขอรับ
การคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2564
5. ยื่นใบสมัครที่พิมพ์ออกจากwebsite: www.tmc.or.th/tcgme และ เอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครตามข้อ 3. และชำระค่าสมัครคนละ 1,400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นเงินสด หรือชำระเงิน
ที่ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาโรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า
เลขที่บัญชี 038-7-25288-5 และแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัคร ภายในวันที่ 31 ตุลาคม
2563
• กรณีส่งทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร
• ค่าสมั ครเป็ น ค่ าธรรมเนี ย มการสมั ครของแพทยสภา จำนวน 1,000 บาท (หนึ่ ง พั น บาทถ้ ว น) และ
ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รของราชวิ ท ยาลั ย จิ ต แพทย์ ฯ จำนวน 400 บาท (สี่ ร้ อ ยบาทถ้ ว น) โดย
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ จะดำเนินการนำส่งค่าธรรมเนียมในการสมัครให้แพทยสภาแทนผู้สมัคร
การคัดเลือก
1. เมื่ อ ราชวิ ท ยาลั ย จิ ต แพทย์ ฯ ตรวจสอบหลั ก ฐานและคุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รแล้ ว จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ
รับการสอบคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ประจำปีการฝึกอบรม 2563
ทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
2. สถาบันฝึกอบรม จัดการสอบ/สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่นประจำปีการฝึกอบรม 2564 โดยจัดสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563เวลา 08.00 น. ณ
ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยเกณฑ์การสอบ/สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นไปตามสถาบันฝึกอบรมกำหนด
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การแจ้งผลการคัดเลือก
1. สถาบันฝึกอบรมทุกสถาบันส่งหนังสือแจ้งการรับแพทย์ประจําบ้านของสถาบันฝึกอบรม เป็นหนังสือตามแบบ
รายงานผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม (ลงนามโดยคณบดี/ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันฝึกอบรมนั้น)
มายังราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (สถาบันฝึกอบรมส่วนภูมิภาค ส่ง ใบสมัครและเอกสารหลักฐานตัวจริง มาให้
ราชวิทยาลัยฯ ด้วย) ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2563
2. ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ส่งหนังสือรายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้าน พร้อมแนบหนังสือแจ้งการรับ
แพทย์ป ระจําบ้ านของสถาบั นฝึ กอบรม รวมทั้ ง ใบสมัค รและหลั กฐานต่ างๆ ของผู้ไ ด้ รับ การคั ดเลือ กเป็ น
แพทย์ประจําบ้านและเงินค่าธรรมเนียมของผู้สมัครทุกคนให้แพทยสภา ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
3. กรณี ที่ยังมีตำแหน่งการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านว่างอยู่หลังการสมัครรอบที่ 1 ราชวิท ยาลัยจิตแพทย์ฯ
อาจเปิดรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพิ่มเติมก็ได้ตามความต้องการของสถาบันฝึกอบรม
แล้วส่งรายชื่อแพทยสภา ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
กำหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการฝึกอบรม
1. แพทยสภาอนุมัติและประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564
2. ให้แพทย์ผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามข้อ 1 นำหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียน ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดได้ จาก website: http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อ มหลักฐานแสดงการทำสั ญ ญากับ หน่ วยงาน
ต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุนหรือภาระอื่น
กับหน่วยงานของรัฐแล้ว (กรณี อิสระ) ไปยื่นต่อสถาบันฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดในหนัง สือแจ้ง ผล
ดังกล่าวและต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบัน ฝึก อบรม และเริ่มการฝึ กอบรมภายในวันที่ 1
กรกฎาคม 2564
****************************************
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3. อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
เปิดรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 11 อัตรา สถาบันฝึกอบรม จำนวน 5 สถาบัน คือ
1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
3) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

2 อัตรา
2 อัตรา
3 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
1. ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และ
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อ
แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2552 และข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ
2. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิ บัตรหรือหนั งสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ จากแพทยสภา หรือกำลัง ฝึกอบรมเป็ น
แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่คาดว่าจะสำเร็จการฝึกอบรมในปีการฝึกอบรม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ
แพทยสภามีนโยบายให้ราชวิทยาลัยร่วมกับสถาบันฝึกอบรมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่ระบุ
ไว้ในแผนการฝึกอบรม โดยให้ความสำคัญแก่ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ และระยะเวลาที่ปฎิบัติงาน
ชดใช้ทุนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพิจารณาคัดเลือกด้วย
วิธีการสมัคร
1. แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรม แพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ประจําปี
การฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1 กรอกใบสมัครทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme ด้วยตนเอง แล้ว
พิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนาม พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 3 โดยแพทยสภาเปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563
2. แพทย์ผู้ประสงค์สมัครฯ สามารถเลือกได้ทุกสถาบัน จำนวนไม่เกิน 3 สถาบัน
3. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร: ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
3.1. ใบสมัคร (ดำเนินการตามข้อ 1) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
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3.2. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
3.2.1. สำเนาบัตรประชาชน
3.2.2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล)
3.2.3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3.2.4. สำเนาหนั งสื อ อนุ มั ติ ห รื อ วุ ฒิ บั ต รสาขาจิ ต เวชศาสตร์ หรือ หนั ง สื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านเป็ น
แพทย์ประจำบ้าน หรือการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ ในชั้นปีสุดท้าย
3.2.5. หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่ายงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรม
และฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญ ญาเมื่ อได้รับ การคัด เลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัค รที่ มีต้น สังกั ด
ส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กำหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับ
ต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.2.6. หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร ดังต่อไปนี้
3.2.6.1. จิตแพทย์ 2 ฉบับ
3.2.6.2. ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน 1 ฉบับ
3.2.6.3. เอกสารหลักฐานอื่นที่ สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งกำหนดเพิ่มเติม
หมายเหตุ จัดเตรียมเอกสารเป็นชุด สำหรับราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ 1 ชุด และ สำหรับสถาบันฝึกอบรมเป็นชุด
ตามจำนวนสถาบันฝึกอบรมที่ผู้สมัครเลือก เช่นเลือก 3 สถาบัน ต้องเตรียมเอกสาร 4 ชุด โดยเอกสารตัวจริงให้อยู่
ในชุดสำหรับราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ส่วนชุดอื่นให้ใช้สำเนาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยผู้สมัครทุกหน้า
4. ยื่นใบสมัครที่พิมพ์ออกจากเว็บไซต์ www.tmc.or.th/tcgme และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตามข้อ
2. และชำระค่าสมัครคนละ 1,400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ที่ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัย
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่บัญ ชี 038-7-25288-5 และแนบหลักฐาน
การโอนเงิน มาพร้อมกัน โดยยื่น ใบสมั ครพร้อมเอกสารหลัก ฐาน ได้ ที่ส ำนัก งานเลขาธิการราชวิท ยาลั ย
จิตแพทย์ฯ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
• กรณีส่งทางไปรษณีย์หรือช่องทางการส่งเอกสารอื่นๆ ต้องส่งภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยถือ
วันประทับตราไปรษณีย์หรือประทับตราการรับเอกสารเพื่อส่งเป็นสำคัญ พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน
การโอนเงินค่าสมัคร
• ค่าสมัครเป็นค่าธรรมเนียมการสมัครของแพทยสภา จำนวน 1,000 บาท (หนึ่ง พันบาทถ้วน) และ
ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค รของราชวิ ท ยาลั ย จิ ต แพทย์ ฯ จำนวน 400 บาท (สี่ ร้ อ ยบาทถ้ ว น) โดย
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ จะดำเนิน การนำส่ง ค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ กับสำนักงานเลขาธิการ
แพทยสภาแทนผู้สมัคร
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การคัดเลือก
1. เมื่อสถาบันฯ ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกเป็น
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ตามกำหนดการที่สถาบันฝึกอบรมนั้นๆ กำหนด
2. สถาบันฝึกอบรม จัดการสอบ/สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกแพทย์ผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการ
ฝึก อบรม2564 ตามประกาศกำหนดการสอบและเกณฑ์ ก ารสอบ/สั ม ภาษณ์ เพื่ อ คั ด เลื อ กฯ ของสถาบั น
ฝึกอบรมโดยให้สถาบันฝึกอบรม ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
การแจ้งผลการคัดเลือก
1. สถาบันฝึกอบรมทุกสถาบันส่งหนังสือแจ้งการรับแพทย์ประจําบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของ
สถาบันฝึกอบรมเป็นหนังสือตามแบบรายงานผลการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม (ลงนามโดยคณบดี /
บริหารสูงสุดของสถาบันฝึกอบรมนั้น ) มายังราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ (ส่งใบสมัครและเอกสาร หลักฐานตัวจริง
มาให้ราชวิทยาลัยฯ ) ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2563
2. ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ ส่งหนังสือรายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านต่อยอด พร้อมแนบหนังสือแจ้ง
การรับแพทย์ประจําบ้านของสถาบันฝึกอบรม รวมทั้งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ของผู้ได้รับการคัดเลือ กเป็น
แพทย์ประจําบ้านและเงินค่าธรรมเนียมของผู้สมัครทุกคนให้แพทยสภา ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
3. กรณี ที่ ยั งมี ต ำแหน่ งการฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจํ าบ้ า นต่ อ ยอดว่ างอยู่ ห ลั ง การสมั ค รรอบที่ 1 ราชวิ ท ยาลั ย
จิตแพทย์ฯ อาจเปิดรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ
ของสถาบันฝึกอบรม แล้วส่งรายชื่อแพทยสภา ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
กำหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการฝึกอบรม
1. แพทยสภาอนุมัติและประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 1
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564
2. ให้แพทย์ผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามข้อ 1 นำหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียน ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดได้ จาก website: http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อ มหลักฐานแสดงการทำสั ญ ญากับ หน่ วยงาน
ต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุนหรือภาระอื่น
กับหน่วยงานของรัฐแล้ว (กรณี อิสระ) ไปยื่นต่อสถาบันฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดในหนัง สือแจ้ง ผล
ดัง กล่าวและต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรม และเริ่มการฝึกอบรม ภายในวันที่ 1
กรกฎาคม 2564
****************************************
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หมายเหตุ
สถาบันสำหรับติดต่อสอบถามชื่อเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละสาขา/อนุสาขา
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
คุณจันทนา คำประกอบ เบอร์โทร: 089 493 5992 E-mail: rcpsych.th@gmail.com
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณประไพ อยู่ไสว

เบอร์โทร: 0 2201 1478 ต่อ 220 E-mail: prapai.yoo@mahidol.ac.th

คุณธัญลักษณ์ กองชัยมงคล เบอร์โทร: 0 2201 1478 ต่อ 222 E-mail: thanyalak.wat@mahidol.edu
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณนันทพร วงศ์อุระ

เบอร์โทร: 0 2419 4298 E-mail: nunthaporn.won@mahidol.edu

อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณชวัลส์ภัสร์ กวินนิธิพร เบอร์โทร 0 2201 1478 ต่อ 211 E-mail: chwanphatz@hotmail.com
อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณนภัสกร ขันธควร

เบอร์โทร: 0 2256 4000 ต่อ1507 E-mail: kifkew7465@hotmail.com

อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณสินสุวัฒน์ ใจดี

เบอร์โทร: 043 363 027 E-mail: mdcli02@kku.ac.th

อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณชนิดา พาณิชย์พิทักษ์ เบอร์โทร: 053 935 422 E-mail: panipithak@gmail.com
อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณนิภาพร ศุภประเสริฐ เบอร์โทร: 0 2419 4293 E-mail: nsupaprasert@gmail.com
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
พ.อ.หญิง
(นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล)
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