
                การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านและการขอข้ึนทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน 
                        เพ่ือการสอบวุฒิบัตร ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1 
   

 
                     

          ตามที่แพทยสภา ได้มอบอ านาจให้ราชวิทยาลัยฯ ก าหนดรายละเอียดเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
เป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาที่ก ากับดูแลได้โดยไม่ขัดกับข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของแพทยสภา   
          ในการนี้ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งก าหนดการต่างๆ ส าหรับแพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน/ขอขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1  โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการสมัคร  
1. แพทย์ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ปีการฝึกอบรม 2563 รอบที่ 1 กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง 

http://www.tmc.or.th/tcgme โดยให้เลือกสาขา/อนุสาขาได้เพียงหนึ่งสาขาและสถาบันฝึกอบรมได้ตามจ านวนที่ราชวิทยาลัย 
นั้นก าหนด แต่ไม่เกินห้าแห่ง แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนามสาขาต่างๆ  
1.1 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร : ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้  

1.1.1 ใบสมัครที่พิมพ์ (print) จาก http://www.tmc.or.th/tcgme พรอ้มติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน  
6 เดือน จ านวน 1 รูป ตดิในกรอบที่ก าหนด 

1.1.2 หลักฐานแสดงคุณสมบัตบิุคคล ได้แก่ 
ก. ส าเนาบัตรประชาชน 
ข. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (เฉพาะในกรณีที่เปลีย่นชื่อ –สกุล) 
ค. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิต (หากผู้สมัครก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปี

สุดท้ายให้ส่งส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปีปัจจบุัน พร้อมหนังสือรับรอง “ว่าจะส าเร็จการศึกษา
แพทยศาสตร์ ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563” 

ง. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรม หรือ หนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรม 
จ. ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐานแสดงว่าก าลังอยู่

ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะเฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2538 เป็นต้นมา 

ฉ. หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผูบ้ังคับบัญชาสงูสุดของหน่วยงานต้นสงักัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่า
จะท าสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้ขอขึ้นทะเบียนที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) ยกเว้นผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ช. ส าเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสือรับรองการปฏิบตัิงานเปน็แพทยป์ระจ าบา้น หรือการปฏิบัติงาน
เพื่อการสอบวุฒิบัตร ในสว่นภูมภิาคชั้นปี สุดทา้ย เฉพาะการสมัครในกรณีสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในสาขา
ประเภทที่ 3  

ซ. ส าเนาแสดงผลคะแนนสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) 
ขั้นตอนที่ 1 , ขั้นตอนที่ 2 และ ขั้นตอนที่ 3 

ฌ. หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร 1 ฉบับ 
ญ. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การฝึกอบรม ผลงานทางวชิาการและกิจกรรมพิเศษ (Curriculum vitae) ของ

ผู้สมัคร 
ฎ. หนังสือแถลงเจตจ านงส่วนบุคคล (personal statement of purpose) ของผู้สมัคร (* คือเรียงความประวตัิ

ส่วนบุคคล และความประสงค์ทีต่้องการเป็นพยาธิแพทย์ รวมทัง้จุดมุ่งหมายในอนาคต เป็นลายมือเขียน)  
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2.    การช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวนเงิน 700 บาท ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี หมายเลขบัญชี 051-275489-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ค่าสมัครแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมของแพทยสภา
จ านวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมการสมัครของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ 400 บาท โดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ จะท าการ
น าส่งค่าธรรมเนียมในการสมัครให้แพทยสภา แทนผู้สมัคร 

3.    การจัดส่งเอกสาร มายัง ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 2/2 สถาบันพยาธวิิทยา กรมการแพทย์                                  
กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 2  ถนนพญาไท เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400 

 วิธีการส่งใบสมัคร ให้จัดเตรียมเอกสารเป็นชุด ตามจ านวนสถาบันฝึกอบรมที่ผู้สมัครเลือก แลว้บวกเพิ่มอีก 2 ชุด เช่น  เลือก 3 
สถาบนั ต้องเตรียมเอกสาร 3 ชุด บวกเพิ่มอีก 2 ชุด รวมจัดส่งทั้งหมด 5 ชุด โดยเอกสารตัวจรงิให้อยู่ในชุดที่ บวกเพิ่ม ส่วนชุด
อ่ืนๆ ให้ใช้ส าเนาพร้อมเซ็นรับรองส าเนาโดยผูส้มัครทุกหน้า และส าเนาหลักฐานการโอนเงนิค่าธรรมเนียมการสมัคร  

   ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
4.   ก าหนดการรับสมัครและประกาศผลของแพทย์ประจ าบ้านสาขา พยาธิวิทยากายวิภาค 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1-31 ตุลาคม 2562 แพทย์ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นกรอกใบสมัครด้วย
ตนเองทาง http://www.tmc.or.th/tcgme 

11-15 พฤศจิกายน 2562 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยฯ์ ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลอืกเป็นแพทย์ประจ าบา้น ทางเว็บไซต์ราชวิทยาลัย
พยาธิแพทย์ฯ และจัดส่งใบสมัครแพทย์ประจ าบ้าน ไปยังสถาบนัต่างๆ  

16 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 สถาบนัด าเนนิการสอบสัมภาษณ์ และ รายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบา้นสง่
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยฯ์ ไม่เกินวันที่ 6 ธนัวาคม 2562  
ห้ามทุกสถาบนัฯ แจ้งผลการคัดเลือกแก่ผู้สมัคร  

9 ธันวาคม 2562 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ ประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์  
11-13 ธันวาคม 2562 สถาบนัฝึกอบรมฯ ที่มีจ านวนแพทย์ประจ าบา้น ไม่เต็มจ านวนศักยภาพ ให้แสดงความ

จ านงในการขอเปิดรับสมัครแพทย์ประจ าบา้น (รอบพิเศษ)  
16 -20 ธันวาคม 2562 แพทย์ประจ าบา้น ผูไ้ม่ผา่นการคัดเลือก แสดงความจ านงสมัคร (รอบพิเศษ) 
23 ธันวาคม 2562 – 7 มกราคม 2563 สถาบนัด าเนนิการสอบสัมภาษณ์ 
10 มกราคม 2563 สถาบนัส่งผลรายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน มาราชวทิยาลัยพยาธิแพทย์ฯ 
13 มกราคม 2563 ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ได้รบัการคัดเลือกทาง

เว็บไซต์  
15 มกราคม 2563   ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  

บันทึกผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบา้นทาง http://www.tmc.or.th/tcgme และส่ง
หนังสือรายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบา้นพร้อมแนบหนังสือแจ้งการรับแพทย์
ประจ าบ้านของสถาบนัฝึกอบรมรวมทั้งใบสมัครและหลักฐานตา่งๆของผู้ได้รบัการ
คัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบา้นให้แพทยสภา 

16 มีนาคม 2563 แพทยสภาอนุมัติและประกาศผลการข้ึนทะเบียนเปน็แพทย์ประจ าบา้นประจ าปีการ
ฝึกอบรม  2563  รอบที่ 1 
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ก าหนดวันสัมภาษณ์  เฉพาะสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  วันที่ 17-18  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   วันที่      19  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่      20  พฤศจิกายน 2562 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า     วันที่      21  พฤศจิกายน 2562 
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์    วันที่      21  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   วันที่      22  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   วันที่      25  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    วันที่      27  พฤศจิกายน 2562 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วันที่        2  ธันวาคม 2562  
 

ส่วนสาขาพยาธิวิทยาคลินิก, สาขานิติเวชศาสตร์, สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต, อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา, อนุสาขาตจพยาธิวิทยา 
และ อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา  จะแจ้งวันสัมภาษณ์  ภายหลังการปิดรับสมัคร  ประกาศทาง http://www.rcthaipathologist.org/ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวกัญญาณัฐ  บัวไทย  02-3548208 ต่อ 104 
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