
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ประกาศสถาบันบ าราศนราดรู กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง การรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจ าปี 2566 
 
1. รับแพทย์เพิ่มพูนทักษะจ านวน 13 อัตรา 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     2.1 สัญชาติไทยโดยก าเนิด อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันสมัคร 
     2.2 ผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว)     
ของแพทยสภา ขั้นตอนที่ 1 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (basic medical sciences) และขั้นตอน
ที่ 2 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical sciences) 
     2.3 นักศึกษาแพทย์ที่จบจากสถาบันภายในประเทศไทย และต้องมีต้นสังกัดในการส่งตัวเพิ่มพูนทักษะ 
     2.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย ทั้งเรื่องส่วนตัว การศึกษา การปฏิบัติงาน และศีลธรรม 
     2.5 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ 
     2.6 ไม่มีประวัติหรืออยู่ในระหว่างการด าเนินคดีอาญา 
     2.7 มีสุขภาพร่างกายและจิตที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
     2.8 หากคุณสมบัติไม่เข้าข้อหนึ่งข้อใดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการและผู้อ านวยการสถาบัน 
3. หลักฐานการสมัคร  
    3.1 ใบสมัครแพทย์เพ่ิมพูนทักษะที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย (ตามแบบฟอร์ม)  
    3.2 รูปถ่ายสีหรือขาวด า เห็นใบหน้าตรงชัดเจน ไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
    3.3 ส าเนาใบรับรองการศึกษา (Transcript) ปี 1-5 หรือล่าสุด 
    3.4 ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
    3.5 ส าเนาทะเบียนบ้านตนเอง จ านวน 1 ฉบับ 
    3.6 หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 1 ฉบับ 
    3.7 ผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว) ของแพทยสภา

ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 
    3.8 หนังสือรับรองจากต้นสังกัดที่ส่งตัวเพ่ิมพูนทักษะ (ให้น าส่งในวันสอบสัมภาษณ์) 
หมายเหตุ****น าหลักฐานตัวจริง ข้อ 3.1– 3.8 มาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 
 

เอกสารแนบ 1 



ก าหนดวันรับสมัคร 
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึง 20 มกราคม 2566  

วิธีสมัคร 
สถาบันบ าราศนราดูร ได้เปิดรับสมัครแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ รุ่นที่ 8 ทางอินเทอร์เน็ต โดยแพทย์ผู้สนใจ

สามารถสมัครผ่านทาง ช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://forms.gle/AKMjVLMAiZWAx898A หรือทาง QR 
Code ที่ปรากฏแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ และเพ่ือให้การสมัครของท่านสมบูรณ์ถูกต้องขอให้ท่านศึกษา
รายละเอียดก่อนกรอกข้อมูล และจัดเตรียมไฟล์ (file) เอกสารเพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการ สมัคร ดังนี้  

1. การกรอกข้อมูล ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์ม การรับสมัครแพทย์
เพ่ิมพูนทักษะทางอินเทอร์เน็ต  

2. การแนบไฟล์เอกสาร เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย  
2.1 รูปถ่ายสีหรือขาวด าขนาด 1 นิ้ว  
2.2 ส าเนาใบรับรองการศึกษา (Transcript) ปี 1-5 หรือล่าสุด 
2.3 ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านตนเอง จ านวน 1 ฉบับ 
2.5 หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 1 ฉบับ 
2.6 ผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว) ของ

แพทยสภาขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 
 

หมายเหตุ :  
- ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมเอกสารตามข้อ 2.1 เป็นรูปแบบไฟล์นามสกุล .JPEG และจัดเตรียมเอกสาร

ตามข้อ 2.2 - 2.6 เป็นรูปแบบไฟล์นามสกุล .PDF และส าเนาเอกสารทุกฉบับที่น ามาสมัคร           
ให้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วย เพ่ือใช้แนบเป็นหลักฐานประกอบการรับสมัครทางออนไลน์ 

- ผู้สมัครที่ยังขาดเอกสารการรับสมัคร ตามข้อ 2.2, 2.5 และ 2.6 ให้น าส่งในวันสอบสัมภาษณ์ 
 

           แจ้งรายชื่อผู้สมัครที่ เข้าสู่ ระบบการคัดเลือกทางอีเมล์  หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง 
http://bamras.ddc.moph.go.th  ในวันที่  27 มกราคม 2566 
   
ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 

สถานที่และวันเวลาสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 และ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566                         
เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุมมรกต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 

http://bamras.ddc.moph.go.th/


ประกาศผลการคัดเลือก 
 สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางอีเมล์ และทาง http://bamras.ddc.moph.go.th  
 
ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ) 
          งานฝึกอบรม สถาบันบ าราศนราดูร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 3475 / 0 2590 3645  
 
 

 
QR Code ส าหรับลงทะเบียนสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 8 สถาบันบ าราศนราดูร  

 

 

http://bamras.ddc.moph.go.th/

