ปฏิทินการดาเนินการเกี่ยวกับแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจาปี 2562
กระบวนการรับสมัคร
๑. การประชาสัมพันธ์โควตาการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง รอบ 1
1.1 เว็บไซต์ของ กระทรวงสาธารณสุข ที่ www.cpird.in.th : เมนูแพทย์พี่เลี้ยง:รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง
1.2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่รับสมัครทุกแห่ง
1.3 คณะแพทยศาสตร์,สโมสรนิสติ /นักศึกษาแพทย์
2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกส่งโควตาแต่ละสาขาให้สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิม่
เพื่อชาวชนบท ลงผลในเว็บไซต์
3. การรับสมัครแพทย์พเี่ ลี้ยง รอบ 1
3.1 ผู้สมัครลงทะเบียนที่ www.cpird.in.th : เมนูแพทย์พี่เลี้ยง : รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง
3.2 ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครส่งให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ที่สมัคร
4. กระบวนการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์แพทย์พี่เลี้ยง รอบ 1
4.๑ ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมทัง้ หลักฐานเอกสารการสมัคร ส่งให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่สมัคร
4.๒ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเป็นผู้ตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร ที่ www.cpird.in.th : เมนูแพทย์พี่เลี้ยง
: Admin ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิกและส่งรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้สานักงานบริหารโครงการร่วม
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเป็นหนังสือยืนยัน
4.3 สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ที่ www.cpird.in.th : เมนูแพทย์พเี่ ลี้ยง :หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
4.4 ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่เลือกตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่ได้ระบุ
5. การส่งผลการคัดเลือก รอบ 1 และยืนยันโควตารอบ 2
5.1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกลงผลการคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยง ในเว็บไซต์แพทย์พี่เลี้ยง
5.2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกพิมพ์ผลจากเว็บไซต์แพทย์พี่เลีย้ ง พร้อมส่งหนังสือยืนยันผลการคัดเลือก
รอบ 1 และยืนยันโควตารอบ 2 มายังสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
6. ประกาศผลการคัดเลือกรอบ ๑ ที่ www.cpird.in.th : เมนูแพทย์พี่เลี้ยง :หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
7. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์พเี่ ลี้ยง รอบ 2
7.1 เว็บไซต์ของ กระทรวงสาธารณสุข ที่ www.cpird.in.th : เมนูแพทย์พี่เลี้ยง : หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
7.2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่รับสมัครทุกแห่ง
7.3 คณะแพทยศาสตร์,สโมสรนิสิต /นักศึกษาแพทย์
8. การรับสมัครแพทย์พเี่ ลี้ยง รอบ ๒
8.1 ผู้สมัครลงทะเบียนที่ www.cpird.in.th : เมนูแพทย์พเี่ ลี้ยง : รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง
8.2 ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัคร ส่งให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ ทีส่ มัคร
9. กระบวนการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์แพทย์พี่เลี้ยง รอบ 2
9.๑ ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมทัง้ หลักฐานเอกสารการสมัคร ส่งให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่สมัคร
9.๒ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเป็นผู้ตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร และส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ให้สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
9.3 สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ที่ www.cpird.in.th : เมนูแพทย์พเี่ ลี้ยง :หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
9.4 ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่เลือกตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่ระบุ

ระยะเวลา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
วันที่ 22 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน ๒561

4.๑ ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
4.2 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
4.3 ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
4.4 วันที่ 30 พฤศจิกายน –
6 ธันวาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม – 24 ธันวาคม
2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2561

วันที่ 2 – 18 มกราคม 2562
9.1 ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562
9.2 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562
9.3 วันที่ 31 มกราคม 2562
9.4 วันที่ 6 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

10. การส่งผลการคัดเลือก รอบ 2
10.1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกลงผลการคัดเลือกแพทย์พี่เลีย้ ง รอบ 2 ในเว็บไซต์แพทย์พี่เลี้ยง
ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
10.2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกพิมพ์ผลจากเว็บไซต์แพทย์พี่เลี้ยง พร้อมส่งหนังสือยืนยันผลการคัดเลือก
รอบ 2 มายัง สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
11.การประกาศผลการคัดเลือกรอบ 2 www.cpird.in.th : เมนูแพทย์พี่เลี้ยง :หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕62
12. การปฐมนิเทศแพทย์พี่เลี้ยง
ประมาณเดือน พฤษภาคม 2562
(วันเวลาและสถานที่ ทีแ่ น่นอน จะแจ้งให้ทราบที่ www.cpird.in.th: เมนูแพทย์พี่เลี้ยง :ข่าวประชาสัมพันธ์)
หมายเหตุ ปฏิทินการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ให้สอบถามได้ที่ สานักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หรือศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่สมัคร

