การรั บสมัครแพทย์ ประจาบ้ านและการขอขึน้ ทะเบียนแพทย์ ใช้ ทุน/แพทย์ ปฏิบัตงิ าน
เพื่อการสอบวุฒบิ ัตร ประจาปี การฝึ กอบรม 2562 รอบที่ 1

ตามประกาศแพทยสภาที่ 21/2561 เรื่ องการรับสมัครแพทย์ประจาบ้ านสาขาต่างๆ ประจาปี การฝึ กอบรม 2562
ได้ มอบอานาจให้ ราชวิทยาลัยกาหนดรายละเอียดเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้ านสาขาที่
กากับดูแลได้ โดยไม่ขดั กับข้ อบังคับ ประกาศ และนโยบายของแพทยสภา
ในการนี ้ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จึงกาหนดให้ มีการรับสมัครแพทย์ประจาบ้ านสาขาต่างๆ ที่อยู่ในการ
กากับดูแลของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ ประจาปี การฝึ กอบรม 2562 ระหว่ างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561
วิธีการสมัคร
1. แพทย์ผ้ ปู ระสงค์จะสมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ าน/การขอขึ ้นทะเบียนเพื่อการสอบวุฒิบตั รฯสาขาต่างๆ ประจาปี
การฝึ กอบรม 2562 รอบที่ 1 กรอกใบสมัครด้ วยตนเองทาง http//www.tmc.or.th/tcgme โดยให้ เลือกสาขา/อนุสาขาได้ เพียง
หนึ่งสาขาและสถาบันฝึ กอบรมได้ ตามจานวนที่ราชวิทยาลัย นัน้ กาหนด แต่ไม่เกินห้ าแห่ง แล้ วพิมพ์ ลงกระดาษเพื่อลงนาม
สาขาต่างๆ
1.1 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร : ผู้สมัครต้ องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี ้
1.1.1 ใบสมัคร (ดาเนินการตามข้ อ 1) พร้ อมติดรู ปถ่ายหน้ าตรงขนาด 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รู ป ติดใน
กรอบที่กาหนด
1.1.2 หลักฐานแสดงคุณสมบัติบคุ คล ได้ แก่
ก. สาเนาบัตรประชาชน
ข. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ –สกุล)
ค. สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หากผู้สมัครกาลังศึกษาอยู่ในชันปี
้
สุดท้ ายให้ สง่ สาเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปี ปัจจุบนั พร้ อมหนังสือรับรองว่าจะสาเร็ จการศึกษา
แพทยศาสตร์ ก่อนวันที ่ 1 กรกฎาคม 2562
ง. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อ หนังสือรับรองการขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
จ. สาเนาประกาศนียบัตรหรื อหนังสือรับรองเป็ นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรื อหลักฐานแสดงว่ากาลังอยู่
ระหว่างการปฏิ บัติงานตามโครงการเพิ่ มพูนทักษะเฉพาะผู้ที่ได้ รับใบอนุญ าตประกอบวิชาชี พเวชกรรม
ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2538 เป็ นต้ นมา
ฉ. หนังสือจากต้ นสังกัด ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้ นสั งกัด อนุมตั ิให้ เข้ าฝึ กอบรมและ
รับรองว่าจะทาสัญญาเมื่อได้ รับการคัดเลือกแล้ ว (เฉพาะผู้ขอขึ ้นทะเบียนที่มีต้นสังกัดส่งฝึ กอบรม) ยกเว้ นผู้
ได้ รับการคัดเลือกให้ รับต้ นสังกัดเพื่ อเข้ าศึกษาฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ช. สาเนาหนังสืออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ หรื อสือรับรองการปฏิบตั ิงานเป็ นแพทย์ประจาบ้ าน หรื อการปฏิบตั ิงาน
เพื่อการสอบวุฒิบตั ร ในส่วนภูมิภาคชันปี
้ สุดท้ าย เฉพาะการสัมครในกรณีสมัตรเข้ ารับการฝึ กอบรมใน
สาขาประเภทที่ 3

ซ. สาเนาแสดงผลคะแนนสอบประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ศรว.) ขันตอนที
้
่ 1 , ขันตอนที
้
่ 2 และ ขันตอนที
้
่3
ฌ. หนังสือรับรอง/แนะนาผู้สมัคร 1 ฉบับ
ญ. หนังสือแสดงประวัติสว่ นบุคคล การฝึ กอบรม ผลงานทางวิชาการและกิจกรรมพิเศษ (Curriculum vitae)
ของผู้สมัคร
ฎ. หนังสือแถลงเจตจานงส่วนบุคคล (personal statement of purpose) ของผู้สมัคร (* คือเรี ยงความประวัติ
ส่วนบุคคล และประสงค์ที่ต้องการเป็ นพยาธิแพทย์ รวมทังจุ
้ ดมุง่ หมายในอนาคต เป็ นลายมือเขียน)
2. ชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวนเงิน 700 บาท ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาโรงพยาบาลราชวิ ถี หมายเลขบัญ ชี 051-275489-4 ประเภทบัญ ชี อ อมทรั พ ย์ ค่ าสมัค รแบ่ งเป็ น ค่าธรรมเนี ย มของ
แพทยสภา จานวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมการสมัครของราชวิทยาลัยพยาธิ แพทย์ ฯ 400 บาท โดยราชวิทยาลัยพยาธิ
แพทย์ฯ จะทาการนาส่งค่าธรรมเนียมในการสมัครให้ แพทยสภา แทนผู้สมัคร
3. วิธีการส่งใบสมัคร ให้ จดั เตรี ยมเอกสารเป็ นชุด ตามจานวนสถาบันฝึ กอบรมที่ผ้ สู มัครเลือก แล้ วบวกเพิ่มอีก 2 ชุด เช่น
เลือก 3 สถาบัน ต้ องเตรี ยมเอกสาร 3 ชุด บวกเพิ่มอีก 2 ชุด รวมจัดส่งทังหมด
้
5 ชุด โดยเอกสารตัวจริ งให้ อยู่ในชุดที่ บวกเพิ่ม
ส่วนชุดอื่นๆ ให้ ใช้ สาเนาพร้ อมเซ็นรับรองสาเนาโดยผู้สมัครทุกหน้ า
4. จัดส่งเอกสาร มายังราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 2/2 สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชัน้ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
5. ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติครบถ้ วนแล้ ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกเป็ น
แพทย์ประจาบ้ าน ทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
6. สถาบันฝึ กอบรม จัดการสอบ/สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็ นแพทย์ประจาบ้ าน
7. สถาบันฝึ กอบรมทุกสถาบัน ส่งหนังสือ แจ้ งผลแบบรายงานผลการคัดเลื อกแพทย์ เข้ ารั บการฝึ กอบรม(ลงนามโดย คณบดี /
ผู้บริ หารสูงสุดของสถาบันฝึ กอบรม นัน้ ๆ) รวมทังใบสมั
้
ครและหลักฐานต่างๆ ของผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ นแพทย์ประจาบ้ าน
ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561
8. ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ฯ ส่งหนังสือรายงานผลการคัดเลือกพร้ อมแนบหนังสือแจ้ งการรับแพทย์ประจาบ้ านของสถาบัน
ฝึ กอบรมรวมทังใบสมั
้
ครและหลักฐานต่างๆ ของผู้ได้ รับการคัดเลือกเป็ นแพทย์ประจาบ้ านและเงินค่าธรรมเนียมของผู้สมัคร
ทุกคนให้ แพทยสภา ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562
9. แพทยสภาอนุมตั ิและประกาศผลการขึ ้นทะเบียนเป็ นแพทย์ประจาบ้ านประจาปี การฝึ กอบรม 2562 รอบที่ 1
ภายในเดือนมีนาคม 2562
10. ให้ แ พทย์ ผ้ ูได้ รับ การประกาศผลการขึน้ ทะเบี ย นตามข้ อ 9 น าหนังสื อแจ้ งผลการขึน้ ทะเบี ยนสามารถดาว์ น โหลดได้ จาก
website: http://www.tmc.or.th/tcgme พร้ อมหลักฐานแสดงการทาสัญ ญากับ หน่วยงานต้ นสังกัด (กรณี มีต้นสังกัดจาก
หน่วยงานของรัฐ) หรื อหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ ทุนหรื อภาระอื่นกับหน่วยงานของรัฐแล้ ว (กรณีอิสระ) ไปยื่น
ต่อสถาบันฝึ กอบรมตามระยะเวลาที่ กาหนดในหนังสือแจ้ งผลดังกล่าวและต้ องรายงานตัวเข้ ารับการฝึ กอบรม ณ สถาบัน
ฝึ กอบรม และเริ่ มการฝึ กอบรม ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

