
                การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านและการขอขึน้ทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏบิัตงิาน 
                เพื่อการสอบวุฒบิัตร ประจ าปีการฝึกอบรม 2562 รอบที่ 2 
   

 
                    ตามประกาศแพทยสภาท่ี 10/2562 เร่ืองการรับสมคัรแพทย์ประจ าบ้านสาขาตา่งๆ ประจ าปีการฝึกอบรม 2562 รอบท่ี 2 
ได้มอบอ านาจให้ราชวิทยาลยัก าหนดรายละเอียดเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้านสาขาท่ี
ก ากบัดแูลได้โดยไมข่ดักบัข้อบงัคบั ประกาศ และนโยบายของแพทยสภา 
                    ในการนีร้าชวิทยาลยัพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย จงึก าหนดให้มีการรับสมคัรแพทย์ประจ าบ้านสาขาตา่งๆ ท่ีอยู่ในการ
ก ากบัดแูลของราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์ฯ ประจ าปีการฝึกอบรม 2562  รอบท่ี 2 ระหว่างวันที ่1 – 15  พฤษภาคม  2562  

วิธีการสมัคร  
1. แพทย์ผู้ประสงค์จะสมคัรเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน/การขอขึน้ทะเบียนเพ่ือการสอบวฒิุบตัรฯสาขาตา่งๆ ประจ าปี

การฝึกอบรม 2562 รอบท่ี 2 กรอกใบสมคัรด้วยตนเองทาง http//www.tmc.or.th/tcgme โดยให้เลือกสาขา/อนุสาขาได้เพียง
หนึ่งสาขาและสถาบันฝึกอบรมได้ตามจ านวนท่ีราชวิทยาลยั นัน้ก าหนด แต่ไม่เกินห้าแห่ง แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพ่ือลงนาม
สาขาตา่งๆ  
1.1 เอกสารหลกัฐานท่ีต้องย่ืนในการสมคัร : ผู้สมคัรต้องย่ืนเอกสารหลกัฐาน ดงันี ้ 

1.1.1 ใบสมคัร (ด าเนินการตามข้อ 1) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป ติดใน
กรอบท่ีก าหนด 

1.1.2 หลกัฐานแสดงคณุสมบตัิบคุคล ได้แก่ 
ก. ส าเนาบตัรประชาชน 
ข. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ -สกลุ (เฉพาะในกรณีท่ีเปลี่ยนช่ือ –สกลุ) 
ค. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศกึษาตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต (หากผู้สมคัรก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้ปี

สดุท้ายให้สง่ส าเนาใบแสดงผลการศกึษาจนถงึปีปัจจบุนั พร้อมหนงัสือรับรองวา่จะส าเร็จการศกึษา
แพทยศาสตร์ ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 

ง. ส าเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ หนงัสือรับรองการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม 

จ. ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนงัสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพ่ิมพูนทักษะหรือหลกัฐานแสดงว่าก าลงัอยู่
ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะเฉพาะผู้ ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ตัง้แตปี่ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา 

ฉ. หนังสือจากต้นสงักัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสงักัด อนุมตัิให้เข้าฝึกอบรมและ
รับรองวา่จะท าสญัญาเม่ือได้รับการคดัเลือกแล้ว (เฉพาะผู้ขอขึน้ทะเบียนท่ีมีต้นสงักดัสง่ฝึกอบรม) ยกเว้นผู้
ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพ่ือเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ  

ช. ส าเนาหนงัสืออนมุตัิหรือวฒิุบตัรฯ หรือสือรับรองการปฏิบตัิงานเป็นแพทย์ประจ าบ้าน หรือการปฏิบตัิงาน
เพ่ือการสอบวฒิุบตัร ในสว่นภมูิภาคชัน้ปี สดุท้าย เฉพาะการสมัครในกรณีสมตัรเข้ารับการฝึกอบรมใน
สาขาประเภทท่ี 3  

 

https://drive.google.com/file/d/0B6jJRVBeC1frbzBBRnVjWGl0OWc/view?usp=sharing


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

ฌ. หนงัสือรับรอง/แนะน าผู้สมคัร 1 ฉบบั 
ญ. หนงัสือแสดงประวตัิสว่นบคุคล การฝึกอบรม ผลงานทางวิชาการและกิจกรรมพิเศษ (Curriculum vitae) 

ของผู้สมคัร 
ฎ. หนงัสือแถลงเจตจ านงสว่นบคุคล (personal statement of purpose) ของผู้สมคัร (* คือเรียงความประวตัิ

สว่นบคุคล และประสงค์ท่ีต้องการเป็นพยาธิแพทย์ รวมทัง้จดุมุง่หมายในอนาคต เป็นลายมือเขียน) 
2.   ช าระคา่ธรรมเนียมการสมคัร จ านวนเงิน 700 บาท ช่ือบญัชี ราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  
   สาขาโรงพยาบาลราชวิถี หมายเลขบัญชี 051-275489-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ค่าสมัครแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมของ                  
แพทยสภา จ านวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมการสมัครของราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์ฯ 400 บาท โดยราชวิทยาลยัพยาธิ
แพทย์ฯ จะท าการน าสง่คา่ธรรมเนียมในการสมคัรให้แพทยสภา แทนผู้สมคัร 

3.  วิธีการสง่ใบสมคัร ให้จดัเตรียมเอกสารเป็นชดุ ตามจ านวนสถาบนัฝึกอบรมท่ีผู้สมคัรเลือก แล้วบวกเพ่ิมอีก 2 ชดุ เช่น                     
เลือก 3 สถาบนั ต้องเตรียมเอกสาร 3 ชดุ บวกเพ่ิมอีก 2 ชดุ รวมจดัสง่ทัง้หมด 5 ชดุ โดยเอกสารตวัจริงให้อยู่ในชดุท่ี บวกเพ่ิม 
สว่นชดุอ่ืนๆ ให้ใช้ส าเนาพร้อมเซน็รับรองส าเนาโดยผู้สมคัรทกุหน้า  

4.  จดัสง่เอกสาร มายงัราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เลขท่ี 2/2 สถาบนัพยาธิวิทยา กรมการแพทย์                                
กระทรวงสาธารณสขุ อาคาร 1 ชัน้ 2  ถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400 

5.   ราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์ฯ ตรวจสอบหลกัฐานและคณุสมบตัิครบถ้วนแล้ว จะประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิรับการสอบคดัเลือกเป็น
แพทย์ประจ าบ้าน ทางเวบ็ไซต์ราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์ฯ ภายในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

6.   สถาบนัฝึกอบรม จดัการสอบ/สมัภาษณ์ เพ่ือคดัเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน 
7.   สถาบันฝึกอบรมทุกสถาบันส่งหนังสือแจ้งผลแบบรายงานผลการคัดเลือกแพทย์ เข้ารับการฝึกอบรม(ลงนามโดย คณบดี/

ผู้บริหารสงูสดุของสถาบนัฝึกอบรม นัน้ๆ) รวมทัง้ใบสมคัรและหลกัฐานต่างๆ ของผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน 
ภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2562  

8.   ราชวิทยาลยัพยาธิแพทย์ฯ สง่หนงัสือรายงานผลการคดัเลือกพร้อมแนบหนงัสือแจ้งการรับแพทย์ประจ าบ้านของสถาบนั
ฝึกอบรมรวมทัง้ใบสมคัรและหลกัฐานตา่งๆ  ของผู้ ได้รับการคดัเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านและเงินคา่ธรรมเนียมของผู้สมคัร  
ทกุคนให้แพทยสภา  ภายในวนัท่ี  25 พฤษภาคม 2562 

9.   แพทยสภาอนมุตัิและประกาศผลการขึน้ทะเบียนเป็นแพทย์ประจ าบ้านประจ าปีการฝึกอบรม  2562  รอบท่ี  2   
ภายใน 20 มิถนุายน  2562 

10. ให้แพทย์ผู้ ได้รับการประกาศผลการขึน้ทะเบียนตามข้อ 9 น าหนังสือแจ้งผลการขึน้ทะเบียนสามารถดาว โหลดได้จาก  
website:  http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อมหลักฐานแสดงการท าสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด  (กรณีมีต้นสังกัดจาก
หน่วยงานของรัฐ)  หรือหลกัฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุนหรือภาระอื่นกบัหน่วยงานของรัฐแล้ว  (กรณีอิสระ)  ไปย่ืน
ต่อสถาบันฝึกอบรมตามระยะเวลาท่ีก าหนดในหนังสือแจ้งผลดงักล่าวและต้องรายงานตวัเข้ารับการฝึกอบรม  ณ  สถาบัน
ฝึกอบรม  และเร่ิมการฝึกอบรม ภายในวนัท่ี  1  กรกฎาคม  2562 

 
 

http://www.tmc.or.th/tcgme

