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 การสมคัรสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒบิัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปี พ.ศ.2562 

********************** 
 

ส าหรับผู้สมัครสอบวุฒิบัตรฯ  
1.   ให้ผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบวุฒิบัตรฯ กรอกข้อมูลในแบบค ำขอสมัครสอบที่ www.tmc.or.th/tcgme  

             ตั้งแต่วันที่ 18 มีนำคม - 30 เมษำยน 2562 
2.   ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐำนประกอบ ที่ส ำนักงำนประธำน : เลขที่ 2/2 สถำบันพยำธิวิทยำ กรมกำรแพทย์  กระทรวงสำธำรณสุข  
     อำคำร 1 ชั้น 2  ถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร  10400 
3.   เอกสำรที่ใช้ในกำรสมัครสอบ 

3.1 ใบแบบค ำขอสมัครสอบที่ กรอกข้อมูลทำง www.tmc.or.th/tcgme  พิมพแ์บบค ำขอลงในกระดำษและลงลำยมือชื่อให้
เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอขึ้นทะเบียน ตำมรำยกำรต่อไปน้ี (ภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2562) 

3.2 รูปถ่ำย ขนำด 2 น้ิว จ ำนวน 2 รูป (ถ่ำยในระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี) 
3.3 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 
3.4 ส ำเนำกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ และนำมสกุล (ถ้ำมี) 
3.5 ส ำเนำใบปริญญำบัตร พร้อมส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ 
3.6 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม  
3.7 ส ำเนำประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ถ้ำมี) 
3.8 ส ำเนำวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ แสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมสำขำหลัก (เฉพำะสำขำประเภทที่  
3.9 หนังสือรับรองฉบับจริง จำกสถำบันฝึกอบรมว่ำจะครบกำรฝึกอบรมแพทย์ประจ ำบ้ำนปีสุดท้ำยก่อนวันสอบ  
        (ท ำส ำเนำเก็บไว้ด้วย)  
3.10 หลักฐำนกำรช ำระเงิน/โอนเงนิค่ำธรรมเนียมกำรสอบ  จ ำนวน 12,500 บำท (โอนรวมยอดทัง้ 2 รำยกำร) 

   (ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 10,000  บำท/ค่ำสมัครสมำชิกรำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์ฯ (ตลอดชีพ) 2,500 บำท)  
   มำยังชื่อบัญชี รำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์แห่งประเทศไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำโรงพยำบำลรำชวิถี  
   หมำยเลขบัญชี 051-275489-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์  

3.11 ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ จะไม่คืนเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
3.12 หลักฐำนประกอบกำรสอบ ของแต่ละสำขำ ดูได้จำกแนวทำงกำรสอบฯ ปี 2562   
        (ต้องส่งภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2562) 

******************************************************************************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tmc.or.th/tcgme
http://www.tmc.or.th/tcgme%20%20พิมพ์


ส าหรับผู้สมัครสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติ  
ให้ส่งข้อมูลของผู้สมัคร โดยละเอียด ตำมแบบฟอร์มด้ำนล่ำงน้ี แล้วส่งกลับมำยัง อีเมล์ rcthaipathology@gmail.com  

*** ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2562  
การปฏิบัติงานหลังการส าเรจ็แพทยศาสตรบัณฑิต    
 

ระยะเวลำ สำขำวิชำ ชื่อสถำนที่ปฏบิัตงิำน 
   
   
   
   
 
สมัครสอบ สาขา  ....................................................................................................... 
เลข ว ......................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุล ...................................................................................................................... 
เลขบัตรประชาชน ...................................................................................................... 
วันที่เริ่มการฝกึอบรม/ปฏบิัติงานประจ าสาขา ............................................................. 
วันทีจ่บการฝึกอบรม/ปฏิบัติงานประจ าสาขา ............................................................. 
สถานที่ปฏิบัติงานปจัจุบัน ........................................................................................... 
 
ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครเพ่ือแจ้งให้เข้าระบบท าการลงทะเบียนสมัครสอบ   
ต้ังแต่วันที่ 18 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2562 โดยกรอกข้อมูลทาง www.tmc.or.th/tcgme พิมพ์แบบค าขอลงในกระดาษและลง
ลายมือชื่อให้เรียบรอ้ยพร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน    

    ประกอบกำรขอขึ้นทะเบียน ตำมรำยกำรต่อไปน้ี 
1.1 ส าเนาวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมพร้อมหลักฐำนต่ำง ๆ ที่แสดงกำร 

ได้รับกำรศึกษำ/ฝึกอบรมอบรมจำกต่ำงประเทศ  สถำบันที่แพทยสภำรับรอง พร้อมส ำเนำ 2 ฉบับ 
1.2 หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการปฏิบัติงานประจ าสาขา/อนุสาขาน้ันๆ โดยมีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย

กว่ำตำมที่เกณฑ์หลักสูตรสำขำน้ันๆ ก ำหนด ในสถำนบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่รำชวิทยำลัยก ำกับดูแล 
รับรองโดยควำมเห็นชอบของแพทยสภำ ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 1 ฉบับ 
 
เม่ือกรอกข้อมูลตนเองในระบบให ้Print ใบสมัคร ประกอบกับหลักฐำนจัดส่งให้ รำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์ฯ  

ภำยในวันที่ 31 พ.ค. 2562 
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นส.กัญญำณัฐ  บัวไทย (พ่ีมด) 
086-9073996 

เอกสาร ส าหรบัการสมัครสมาชิกราชวทิยาลัยพยาธแิพทย์ฯ (ตลอดชีพ) 2,500 บาท)   
กรุณำแยกเอกสำรออกเป็นชดุ ไม่รวมกับ เอกสำรกำรขอสมัครสอบ 

1.1    ใบสมัครสมำชิกรำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์แห่งประเทศไทย  
   C:\Users\Dell\Desktop\ใบสมัครสมำชิก รำชวิทยำลัยพยำธิแพทย์.doc   
   (ไฟล์อำจจะเพี้ยน แต่เพื่อควำมสะดวกในกำรพิมพ์ค่ะ) 

1.2 รูปถ่ำย ขนำด 2 น้ิว จ ำนวน 2 รูป (ถ่ำยในระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี) 
1.3 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 
1.4 ส ำเนำกำรเปลี่ยนแปลงชื่อ และนำมสกุล (ถ้ำมี) 
1.5 ส ำเนำใบปริญญำบัตร พร้อมส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ 
1.6 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม  
1.7 ส ำเนำประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ถ้ำมี) 

 
ส่งเอกสำรกำรสมัครสอบทัง้หมด ที ่รำชวิทยำลยัพยำธิแพทย์แหง่ประเทศไทย 

ส ำนักงำนประธำน : เลขที่ 2/2  สถำบันพยำธิวิทยำ กรมกำรแพทย์  กระทรวงสำธำรณสุข  
อำคำร 1 ชั้น 2 ถนนพญำไท เขตรำชเทวี  กรุงเทพมหำนคร  10400  
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