
๑ 

การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
สาขานิติเวชศาสตร์ 

ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ :  

การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ   ผู้มีสทิธิ์สมัครสอบมีคุณสมบตัิดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ.๒๕๒๕  และมี

คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
(ก) เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรม  ผ่านระดับแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายตามหลักสูตรสาขานิติเวชศาสตร์ของแพทย

สภา จากสถาบันทางการแพทย์ที่แพทยสภารับรอง 
(ข) เป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมผ่านระดับแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายในสาขานิติเวชศาสตร์ จากสถาบันทาง

การแพทย์ต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย ๓ ปี และมีหลักสูตรการฝึกอบรมเทียบเท่ากับ
การฝึกอบรมของแพทยสภาและแพทยสภารับรอง 

(ค) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมระดับแพทย์ประจ าบา้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรสาขานติิเวชศาสตร์ของแพทย
สภา จากสถาบันทางการแพทย์ที่แพทยสภารับรอง โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมให้สมัครสอบ
ได้ 

๑.๒ หลักฐานรับรองจากสถาบนัฝึกอบรมว่าผูส้มัครสอบวุฒบิัตรฯ มปีระสบการณ์ดังต่อไปนี ้
(ก) ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่ เกิดเหตุ  อย่างน้อย ๕๐ รายและระบุชื่อผู้ตายจ านวน ๒๐ รายที่จะให้

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรายงาน 
(ข) ผ่าตรวจศพและการตรวจชิ้นเนื้อทางกล้องจุลทรรศน์และได้จัดท ารายงานการตรวจศพฉบับสมบูรณ์ไม่น้อย

กว่า ๕๐ รายและระบุชื่อผู้ตายจ านวน ๒๐ รายที่ จะให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ                  
ตรวจรายงาน 

(ค) มีรายงานการตรวจผู้ป่วยนิติเวชคลินิกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ รายและระบุชื่อผู้ป่วยนิติเวชคลินิก จ านวน                   
๕๐ ราย ที่จะให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตรวจรายงาน 

(ง)     ไปเป็นพยานศาลหรือไปศาลกับอาจารย์ที่ไปเป็นพยานศาล ไมน่้อยกว่า ๓ คร้ัง 
            (จ)      มีงานวิจัยที่มีชื่อตนเองเป็นชื่อแรก  จ านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง  ซึ่งได้รับการตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับการ

รับรองว่าจะตีพิมพ์จากบรรณาธิการวารสารนั้นๆ  

๑.๓ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่ได้รับการรับรองจากสถาบันฝึกอบรมดังนี้ 
  (ก) หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่าผู้สมัครสอบวุฒิบัตรฯ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๑ (ข)(ค) และข้อ ๑.๒ 

(ข) รายชื่อผู้ตายทั้งหมดที่ผูส้มัครสอบได้ชนัสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ และส าเนาบนัทกึแนบท้ายการ
ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ ตามรายชื่อที่สถาบันฝึกอบรมก าหนดไว้ตามข้อ ๑.๒ (ก) ๒๐ ราย (ปกปิด
ชื่อผู้ตายแต่ให้ระบลุ าดบัที่ตามรายชื่อผู้ตาย) 

(ค) รายชื่อผู้ตายทั้งหมดที่ผู้สมัครสอบได้ผ่าตรวจศพ และส าเนารายงานการผ่าตรวจศพฉบับสมบูรณ์ที่ได้ส่งหรือ  
พร้อมส่งให้พนักงานสอบสวน ตามรายชื่อที่สถาบันฝึกอบรมก าหนดไว้ตามข้อ ๑.๒ (ข) ๒๐ ราย (ปกปิดชื่อ
ผู้ตายแต่ให้ระบุล าดับที่ตามรายชื่อผู้ตาย) 

(ง)  รายชื่อผู้ป่วยนิติเวชคลินิกทั้งหมดที่ผู้สมัครสอบได้จัดท ารายงานและส าเนารายงานการชันสูตรผู้ป่วย 
         นิติเวชคลินิก ตามรายชื่อที่สถาบันก าหนดไว้ตามข้อ ๑.๒ (ค) ๕๐ ราย (ปกปิดชื่อผู้ตายแต่ให้ระบุล าดับที่   
          ตามรายชื่อผู้ตาย) 



๒ 

 (จ) เอกสารผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วหรือพร้อมตีพิมพ์ จ านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง (กรณีอยู่ระหว่างรอ
การตีพิมพ์ ต้องส่งหนังสือรับรองว่าจะได้ลงตีพิมพ์จากบรรณาธิการวารสารนั้น)โดยต้องผ่านการน าเสนอด้วย
วาจาต่อ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานิติเวชศาสตร์ 

๒. ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 
    ๒.๑ ผู้สมัครสอบที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ ๑  
  ๒.๒ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานิติเวชศาสตร์ ตัดสนิว่าผลงาน (รายงานและผลงานวิจัย) เป็น  ที่

น่าพอใจ 
 ๓.  วิธีการสอบ : ประกอบด้วย 

๓.๑ สอบภาคทฤษฎี :  ข้อสอบปรนยั ๓๐๐ ข้อ และข้อสอบอัตนัย แบบ MEQ ๖ ข้อ 
๓.๒ สอบภาคปฏบิัติ : จ านวน ๓๐ ขอ้ และการอ่านสไลด์ จ านวน ๖ ข้อ  
๓.๓ สอบสัมภาษณ์  

๔. เกณฑ์การตัดสิน : เปน็ไปตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานิติเวชศาสตร์ ก าหนด 
๔.๑     สอบภาคข้อเขียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 
๔.๒    สอบภาคปฏิบัติ        ต้องได้คะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
๔.๓    สอบสัมภาษณ์         เป็นการสอบผ่านหรือไม่ผ่าน โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาคข้อเขียนและ 
                                                     ภาคปฏิบัติก่อน 

๕.  สถานที่สมัครสอบ : สมัครสอบที่ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ   
                                        รวมทั้งผลงานทางวิชาการ 
๖. ค่าสมัครสอบ  ตามประกาศของแพทยสภาทุกประการ 

  ค่าสมัครสอบ ๑๒,๕๐๐ บาท (โอนยอดรวม) แบ่งเปน็ 
- ค่าสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าสมัครสมาชิกราชวทิยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ๒,๕๐๐ บาท  

(หากสอบไม่ผา่นจะคืนเงนิเฉพาะค่าสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยฯ ๒,๕๐๐ บาท เท่านัน้) 
 ให้ผู้สมัครสอบโอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี  ๐๕๑-๒๗๕๗๘๙-๔   
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี และส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมหลักฐานทั้งหมด มายัง  ราชวิทยาลัย
พยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ส านักงานประธาน  : เลขที่ ๒/๒  สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุข อาคาร ๑ ชั้น ๒ ถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐  

๗.   ติดต่อสอบถาม : หากผู้สมัครสอบมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายแพทย์วิสตูร  ฟองศิริไพบูลย์  
       (ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานิติเวชศาสตร์) 

  ส านักงานประธาน: เลขที่ ๒/๒ สถาบันพยาธิวทิยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๑ ชั้น ๒  
  ถนนพญาไท  ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: ๐๒-๓๕๔-๘๒๐๔ ต่อ ๑๒๔ มือถือ ๐๘๖-๙๐๗-๓๙๙๖ 

       อีเมล ์: payati_25@hotmail.com หรือ rcthaipathology@gmail.com    
         ๘.   เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ จ านวน ๒ ชดุ 

๘.๑  ผู้สมัครสอบลงทะเบียนใน http://www.tmc.or.th/tcgme/Tier/MD_insert โดยต้องกรอกข้อมูลให้แล้ว
เสร็จ  
         ภายในวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

  ๘.๒  ส่งใบแบบค าขอสมัครสอบที่ได้จากการสั่งพิมพ์ hard copy ติดรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว ลงในใบค าขอให้   
           เรียบร้อย (รูปถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี)  พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยครบถ้วนทุกใบ 
  ๘.๓ ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
  ๘.๔ ส าเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี) 
  ๘.๕ ส าเนาใบปริญญาบัตร พร้อมส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
  ๘.๖ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  ๘.๗ ส าเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ถ้ามี) 
  ๘.๘ หนังสือรับรองฉบับจริง จากสถาบันฝึกอบรมว่าจะครบการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายก่อนวันสอบ 

mailto:อีเมล์ :%20payati_25@hotmail.com หรือ
http://www.tmc.or.th/tcgme/Tier/MD_insert


๓ 

  ๘.๙  หลักฐานการช าระเงิน/โอนเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จ านวน ๑๒,๕๐๐ บาท  
                         (ส่งเอกสารทั้งหมด มาถึงราชวทิยาลัยฯ ภายใน ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๙. เอกสารในการสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จ านวน ๑ ชุด 
                ๙.๑  ใบสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี)  
                        ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.rcthaipathologist.org/about-us/             

๙.๒ ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ 
๙.๓  ส าเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี) 
๙.๔  ส าเนาใบปริญญาบัตร พร้อมส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
๙.๕  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

            
 

http://www.rcthaipathologist.org/about-us/

