


เอกสารแนบท้าย 
 

เอกสารประกอบการทําสัญญา 
 
1.   สําเนาบัตรประชาชน        5  ฉบับ 
2.   สําเนาทะเบียนบ้าน        5  ฉบับ 
3.   สําเนาใบปริญญาบัตร/สําเนาใบรับรองการสําเร็จการศึกษา       2  ฉบับ 
4.   สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)    2  ฉบับ 
5.   สําเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม        5  ฉบับ 
6.   สําเนาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ (ท้ังฉบับ)     2  ฉบับ 
7.   หลักฐานการเปล่ียนช่ือ, ช่ือสกุล, หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)        2  ฉบับ 
8.   ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน สาขาเวชกรรมออกให้ไม่นานเกินกว่า 1 เดือน  2  ฉบับ 
9.   รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว  และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 น้ิว      4  รูป  
10. อากรแสตมป์      20 บาท 
11. สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)        2  ฉบับ 
12. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรงุไทย                     3  ฉบับ 
      (สาขาใดก็ได้ในจังหวัดพิษณุโลกเท่าน้ัน) 
13. ผลการตรวจ Hepatitis B surface antigen (HBsAg)     1  ฉบับ 
      และ Hepatitis B surface antibody (Anti-HBs)    1  ฉบับ 
14. ผลการตรวจ Varicella IgG          1  ฉบับ 
15. ผลการตรวจ X-Ray ปอด       1  ฉบับ 
16. ผลการตรวจ Anti – HIV       1  ฉบับ 
17. ตรวจการต้ังครรภ์ (กรณีเพศหญิง)      1  ฉบับ 
18. ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English placement (CEPT)  1  ฉบับ 

 (ระดับ A2 ข้ึนไป ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ) 
 
หมายเหตุ 
1. กําหนดการายงานตัวและวันทําสัญญาช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
2. เอกสารประกอบการทําสัญญา ลําดับท่ี 1 - 12 ให้นํามาในวันท่ีทําสัญญา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 
3. เอกสารลําดับท่ี 13 - 18 ให้จัดส่งเอกสารภายในวันท่ี 1 เมษายน 2563 ท้ังน้ี ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
   จะต้องมีตราประทับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีอายุไม่เกิน 3  
   เดือน นับจากวันท่ีตรวจ 
4. การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถติดตามรายละเอียดได้ท่ีhttp://www.nulc.nu.ac.th/th/   
5. แบบสํารวจการมีภูมิคุ้มกันสําหรับบุคลากรทางการแพทย์จัดส่งมาพร้อมกับแบบยืนยันผู้ผ่านการสอบ    
   คัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจําปี 2563 ภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563 



 
แบบยืนยันผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจําปี 2563  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 ข้าพเจ้า............................................................. สถาบันการศึกษา....................................................... 
ท่ีอยู่.................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อสะดวก....................................................................................................................... 
อีเมล์................................................................................................................................................................... 
  

   ยืนยันเป็นแพทย์ใช้ทุน ประจําปี 2563 
                  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     สาขา................................................................ 
         โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก   สาขา............................................................... 
         โรงพยาบาลแพร่    สาขา............................................................... 
    สละสิทธ์ิ 

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     สาขา................................................................ 
                  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก            สาขา................................................................ 
         โรงพยาบาลแพร่    สาขา............................................................... 
 
        ลงช่ือ............................................. 
         (                                        ) 
        วันท่ี ................................................ 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา มิฉะน้ันจะไม่ได้รับการ 
   บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
2. กรุณาจัดส่งแบบยืนยันผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจําปี 2563  
   กลับมายังงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ช้ัน 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 
   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อีเมล์ paruneey@nu.ac.th 
   โทรสาร 055 967927 ภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์  2563 



  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  

Version Date: May 2, 2018 

แบบสาํรวจการมีภมูิค ุ้มกนัสาํหรบับุคลากรการแพทย  ์ 

ชือ่-นามสกุล  ..................................................................... วนัเดอืนปีเกดิ............................................................. 

ตาํแหน่ง  □ นิสติ นกัศกึษาแพทย ์ปีที.่......  □ แพทยใ์ชท้นุปีที.่...................................................... 

  □ แพทยป์ระจําบา้น ปีที.่...........  □ แพทยป์ระจาํบา้นต่อยอด สาขาวชิา......................... 

  □ อื่นๆ ระบุ................................ 

สถาบนัตน้สงักดั .................................................. สาขาวชิาทีม่า elective................................................... 

ประวตัิการตรวจและการได้รบัภมูิค ุ้มกนั 

 มภีูมคิุม้กนัแลว้ เดอืน ปี ทีฉี่ดวคัซนี เคยตรวจระดบัภมูคิุม้กนั 
(ระบุ ม/ีไมม่ภีูม ิและค่า 

Ab titer) 

ไมแ่น่ใจ
หรอืไมท่ราบ
หรอืไมเ่คย
เป็น (ระบุ) 

เคยเป็น ฉีดวคัซนีครบ ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 

1. สุกใส (varicella)        
2. หดั (measles)        
3. หดัเยอรมนั (rubella)        
4. ไวรสัตบัอกัเสบบ ี      □ Anti-HBs……...IU/ml 

□ HBsAg positive 
□ ไมเ่คยตรวจ 

 

5. วคัซนี Tdap (บาดทะยกั คอตบี ไอกรน)  
 □ เคยฉีด  ระบุ เดอืน ปี ทีฉี่ดวคัซนี ........................................................ 
 □ ไม่เคยฉีด 
6. วคัซนีไขห้วดัใหญ่ประจาํปี 
 □ เคยฉีด  ระบุ เดอืน ปี ทีฉี่ดวคัซนี ........................................................ 
 □ ไม่เคยฉีด 

 
   ลงชือ่.................................................................... วนัที ่.............................................. 

หมายเหตุ  
1. ตอ้งมภีูมคิุม้กนัต่อโรคสุกใส,หดั,หดัเยอรมนั,ไอกรน,ไขห้วดัใหญ่  ดงักล่าวก่อนมาปฏบิตังิานทีโ่รงพยาบาลมหาวทิยาลยั

นเรศวร โดยการมภีูมคิุม้กนัต่อโรคสุกใส หดัและหดัเยอรมนั ไดแ้ก ่ประวตัเิคยเป็นหรอืเคยไดว้คัซนีครบ 2 ครัง้ (ณ เวลาอยา่ง
น้อย 1 เดอืน ก่อนเริม่ปฏบิตังิาน) หรอืเคยตรวจเลอืดว่ามภีมูต่ิอโรคดงักล่าว สว่นโรคไอกรน ควรไดร้บัวคัซนีอยา่งน้อย 1 ครัง้ 
และโรคไขห้วดัใหญ่ควรไดร้บัวคัซนีไขห้วดัใหญ่ประจาํปี  

2. ถา้ยงัไม่เคยเป็นโรคหรอืไมเ่คยฉีดวคัซนีป้องกนัหรอืตรวจเลอืดแลว้ไมม่ภีมูคุิม้กนั ควรทาํการฉีดวคัซนีดงักล่าวก่อนมาฝึกดู
งานอยา่งน้อย 2 สปัดาห ์

3. กรุณาสง่แบบสอบถามกลบัคนืพรอ้มทัง้แนบหลกัฐานทีแ่สดงว่ามภีูมคิุม้กนัต่อโรคหรอืหลกัฐานการฉีดวคัซนีดงักลา่วแลว้มายงั
คณุพารณุี ยิม้สบาย งานพฒันาทรพัยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร ก่อนเริม่ปฏบิตังิานทีร่พ.มน. อยา่ง
น้อย 1 เดอืน ทัง้น้ีเพือ่ประโยชน์ต่อการดแูลผูป่้วย 



การแต่งกายเวลาถ่ายรูป 
 

1. เส้ือ 
ชาย -   ให้ใช้เสื้อแบบราชการสีขาว ใช้ดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ขนาดใหญ่ 5 ดุม ผู้ได้รับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีอกเสื้อ เหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย 
หญิง -   ให้ ใช้ เสื้ อนอกคอแบะสีขาว แขนยาวถึงข้อ มือ  มี ดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร 3 ดุม สําหรับเสื้อคอแหลม และ 5 ดุม สําหรับแบบเสื้อคอป้าน  
มีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉลียงเล็กน้อย ไม่มีใบปกกระเป๋า และให้ใช้ 
เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว ผูกผ้าพันคอสีดําเง่ือนกลาสี 

 

2. เคร่ืองหมายประดับคอเส้ือ  
ให้ใช้เครื่องหมายประดับคอเสื้อ ติดคอเสื้อเครื่องแบบปกติขาวพนักงานมหาวิทยาลัย ตอนหน้า 

ท้ังสองข้าง 
 

3.  อินทรธนู ให้ใช้อินทรธนู (ดอกเสลา) ติดทับเสื้อเหนือบ่าท้ังสองข้างเครื่องแบบปกติขาว 
 

เคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

                      หญิง          ชาย 
 

                                                           
 
 



                                          
 




