
Z                      ประกาศราชวทิยาลยัแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพือ่วุฒิบัตรฯ ประจ าปีการฝึกอบรม 2561 
รอบที ่2  

 
 

 ตามประกาศส านกังานเลขาธิการแพทยสภาท่ี 6 / 2561 ไดก้ าหนดใหมี้การรับสมคัรแพทยฝึ์กอบรมเพื่อวฒิุบตัรฯ 
ประจ าปีการฝึกอบรม 2561 รอบท่ี  2 ดงันั้นราชวทิยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  จึงไดก้ าหนดการรับสมคัร
แพทยฝึ์กอบรมฯ และการขอข้ึนทะเบียนแพทยใ์ชทุ้นปฎิบติังานเพ่ือการสอบวฒิุบตัรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจ าปีการ
ฝึกอบรม 2561 รอบท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี  
 
1. ก าหนดเวลา 

1.1 การรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้น (แผน ก) วนัท่ี 1 – 30 เมษายน 2561  
1.2 การขอข้ึนทะเบียนแพทยใ์ชทุ้น / แพทยป์ฎิบติังานพื่อสอบวฒิุบตัร ( แผน ข) วนัท่ี  1 – 30 เมษายน 2561 

 
2. คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธ์ิสมคัร  

ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติั ประกาศส านกังานเลขาธิการแพทยสภาท่ี 6/2561  ขอ้. 1 
 

3. เงือ่นไขและวธีิการสมคัร 
3.1 ใบสมคัร :แพทยผ์ูป้ระสงคส์มคัรเขา้รับการฝึกอบรมเป็นแพทยฝึ์กอบรมฯสาขาออร์โธปิดิกส์ ประจ าปีการ

ฝึกอบรม 2561 รอบท่ี 1 กรอกใบสมคัรดว้ยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme    โดยผู้สมคัรเลอืก
สถาบันฝึกอบรมได้เพยีง 1 แห่ง แล้วพมิพ์ลงกระดาษเพือ่ลงนาม  

3.2 เอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่ในการสมคัร ผูส้มคัรตอ้งยืน่ใบสมคัรพร้อมเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี   
3.2.1 ใบสมคัร (ด าเนินการตามขอ้ 3.1) พร้อมติดรูปถ่ายหนา้ตรงในกรอบท่ีก าหนด (ขนาด 2 น้ิว) ถ่าย

ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป ในกรอบท่ีก าหนด 
3.2.2 ผูส้มคัรจะตอ้งจดัท าใบสมคัรพร้อมเอกสารหลกัฐานอ่ืนแยกเป็นชุดๆ (จ านวนเท่ากบัสถาบนั

ฝึกอบรมท่ีเลือกสมคัรและเพ่ิมอีก 2 ชุด) เม่ือราชวทิยาลยัฯไดรั้บแลว้จะจดัส่งใหก้บัสถาบนั
ฝึกอบรมท่ีผูส้มคัรเลือก แพทยสภา  และเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานท่ีราชวทิยาลยัฯ 1  ชุด  เอกสารท่ีถ่าย
ส าเนาใหผู้ส้มคัรเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบัดว้ย  

3.2.3 หลกัฐานแสดงคุณสมบติับุคคล ไดแ้ก่ 
ก. ส าเนาบตัรประชาชน  
ข. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - สกลุ / ใบทะเบียนสมรส เฉพาะในกรณีท่ีเปล่ียนช่ือ – สกลุ 
ค. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ส าหรับผูส้มคัรท่ี

ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีสุดทา้ย ใหส่้งส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปีปัจจุบนั พร้อม
หนงัสือรับรองวา่จะส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ ก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ง. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม  

จ. ส าเนาประกาศนียบตัรหรือหนงัสือรับรองเป็นผูผ้า่นโครงการเพ่ิมพนูทกัษะหรือ
หลกัฐานแสดงวา่ก าลงัอยูร่ะหวา่งการปฏิบติังานตามโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ เฉพาะผูท่ี้
ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นตน้มา  
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ฉ. หนงัสือจากตน้สงักดัอนุมติัใหเ้ขา้ฝึกอบรมและรับรองวา่จะท าสญัญาเม่ือไดรั้บการ
คดัเลือกแลว้ (เฉพาะผูส้มคัรท่ีมีตน้สงักดัส่งฝึกอบรม) โดยใชแ้บบหนงัสือรับรองตน้
สงักดัตามแบบท่ีก าหนด ยกเวน้ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกใหรั้บตน้สงักดัเพ่ือเขา้ศึกษา
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ช. หนงัสือแสดงประวติัส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวชิาการ และกิจกรรมพิเศษ 
(curriculum vitae) ของผูส้มคัร  

ซ. หนงัสือรับรอง/แนะน าผูส้มคัร จากผูรั้บรอง/แนะน า อยา่งนอ้ย 1 คน  
1) อาจารยป์ระจ าโรงเรียนแพทยท่ี์ผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบณัฑิต  
2) อาจารย ์ประจ าโรงพยาบาลท่ีผูส้มคัรผา่นการปฎิบติังานเพ่ิมพนูทกัษะ 
3) ผูบ้งัคบับญัชาในปัจจุบนั 

 
3.3 แบบค าขอและเอกสารหลกัฐานทีต้่องยืน่ในการขอขึน้ทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ปฎบิัตงิานเพือ่การสอบ

วุฒิบัตรฯ  
3.3.1 แบบค าขอ: ใหแ้พทยผ์ูป้ระสงคข์อข้ึนทะเบียนปฏิบติังานเพ่ือการสอบวฒิุบตัรสาขาต่างๆ  

ประจ าปีการฝึกอบรม 2561 กรอกใบค าขอดว้ยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme 1 และ
พมิพ์ลงกระดาษเพือ่ลงนาม  

    3.3.2        เอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งยืน่ในการขอข้ึนทะเบียน: ผูส้มคัรตอ้งยืน่ใบค าขอข้ึนทะเบียนพร้อม   
เอกสารหลกัฐานโดยอนุโลมตามขอ้ 3.2.3   และขอข้ึนทะเบียนแพทยป์ฏิบติังานเพ่ือการสอบวฒิุบตัร 
(แผน ข) ภายในวนัท่ี 30  เมษายน 2561   ส่งแบบค าขอ/พร้อมเอกสารดงักล่าวมายงัราชวทิยาลยัตาม
ก าหนดดงักล่าวดว้ย  

3.4 ผู้ที่ไดรับคัดเลอืกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัตงิานเพือ่การสอบวุฒิบัตร ที่ได้รับ

การยนืยันการเข้ารับการฝึกอบรมแล้วในรอบที่ 1 ไม่มีสิทธิสมัครขอรับการคัดเลอืกเป็นแพทย์ประจ าบ้าน

ประจ าปีการฝึกอบรม 2561รอบที่ 1 อกี หากสมคัรซ ้า ให้แพทย์ผู้น้ันหมดสิทธิทั้งการเป็นแพทย์ใช้ทุน/

แพทย์ปฏิบัตงิานเพือ่การสอบวุฒิบัตร และการสมคัรขอรับการคัดเลอืกเป็นแพทย์ประจ าบ้านประจ าปี

การฝึกอบรม 2561 

 
4. การยืน่ใบสมคัร  

4.1 ผูส้มคัรยืน่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐานต่างๆ ต่อราชวทิยาลยั ตั้งแต่วนัท่ี 1-30 เมษายน 2561  (เวน้
วนัหยดุราชการ)  ณ ส านกังานราชวทิยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระ
บารมี  ๕๐ ปี  ซอยศูนยว์จิยั  ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เบอร์โทรศพัท ์0 – 
27165436 – 8  

4.2 หากส่งใบสมคัรและเอกสารทางไปรษณีย ์จะตอ้งส่งดว้ยบริการด่วนพิเศษ EMS โดยส่งภายในวนัท่ี 27
เมษายน 2561 ถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั 

4.3 ค่าสมคัรจ านวน  700 บาท สามารถโอนเงินค่าสมคัรมายงับญัชี ราชวทิยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย  ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา โรงพยาบาลราชวถีิ เลขท่ี 0512 – 40014 – 4  และส่งหลกัฐาน
การโอนเงินมาพร้อมใบสมคัร หรือ E-mail: orthotraining@rcost.or.th  (ยกเวน้มาสมคัรดว้ยตนเองช าระ
เป็นเงินสดได)้ 
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5. การแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงใบสมคัร  
เม่ือกรอกใบสมคัรและยืน่พร้อมหลกัฐานต่อเจา้หนา้ท่ีแลว้ จะขอแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงใบสมคัรมิได ้

 
6. การคดัเลอืกและการสอบสัมภาษณ์ 

6.1 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมเป็นแพทยฝึ์กอบรมฯใหเ้ป็นไปตามประกาศ
ส านกังานเลขาธิการแพทยสภาท่ี  6/2561ขอ้ 3.2  

6.2 ราชวทิยาลยัฯจะตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน และคุณสมบติัผูส้มคัร  และประกาศรายช่ิอผูมี้สิทธิเขา้รับการ
สอบคดัเลือกเป็นแพทยฝึ์กอบรมฯประจ าปีการฝึกอบรม 2561 บนเวบ็ไซตข์องราชวทิยาลยัฯ 
www.rcost.or.th ภายในวนัท่ี 30 เมษายน  2561  

6.3 ราชวทิยาลยัก าหนดใหทุ้กสถาบนัสอบสมัภาษณ์พร้อมกนั ดงัน้ี  
6.3.1  ก าหนดสอบสัมภาษณ์ ในวนัที ่1 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันของตนเอง    เม่ือแต่ละสถาบนั

ด าเนินการสอบสมัภาษณ์เสร็จส้ินแลว้ ใหส่้งผลการคดัเลือกยงัราชวทิยาลยัฯ ภายในวนัท่ีสอบ
สมัภาษณ์หรือวนัท าการถดัไป 

 
7. การแจ้งผลการคดัเลอืกและการยนืยนัขอขึน้ทะเบียนเป็นแพทย์ประจ าบ้าน  

7.1 ใหส้ถาบนัฝึกอบรมทุกแห่งส่งหนงัสือ แบบรายงานผลการคดัเลือกแพทยเ์ขา้รับการฝึกอบรม (ลงนามโดย
คณบดี / ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนัฝึกอบรมนั้น) แจง้รายช่ือแพทยผ์ูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นแพทยป์ระจ า
บา้นและแพทยใ์ชทุ้น/ แพทยป์ฎิบติังานพ่ือวฒิุบตัร สาขา ออร์โธปิดิกส์ ส่งราชวทิยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกส์ 
ภายในวนัที ่ 15 พฤษภาคม 2561   

 
8. ก าหนดการประกาศผล การรายงานตวั และการเร่ิมฝึกอบรม  

8.1 แพทยสภาจะประกาศผลการข้ึนทะเบียนเป็นแพทยฝึ์กอบรมฯและแพทยใ์ชทุ้น /ปฏิบติังานเพื่อวฒิุบตัร  
ประจ าปีการฝึกอบรม 2561 รอบท่ี 2 ภายในวนัที ่15 มถุินายน 2561 

ในกรณีผูท่ี้แพทยสภาตรวจพบผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจากราชวทิยาลยัขาดคุณสมบติัในการเขา้รับการ
ฝึกอบรมขอ้ใด แพทยสภาจะไม่ประกาศผลการข้ึนทะเบียนเป็นแพทยฝึ์กอบรมฯและแพทยใ์ชทุ้น/แพทย์
ปฎิบติังานเพื่อวฒิุบตัร ประจ าปีฝึกอบรม 2561  และผูไ้ม่ไดรั้บการประกาศผลดงักล่าวจะไม่มีสิทธ์ิเขา้รับ
การฝึกอบรมในปีการฝึกอบรม 2561 

8.2 ใหแ้พทยผ์ูไ้ดรั้บการประกาศผลการข้ึนทะเบียนตาม 8.1  น าหนงัสือแจง้ผลการข้ึนทะเบียนซ่ึงดาวโหลดได้
จาก website: http://www.tmc.or.th/tcgme  พร้อมหลกัฐานแสดงการท าสญัญากบัหน่วยงานตน้สงักดั (กรณี
มีตน้สงักดัจากหน่วยงานของรัฐ) หรือหลกัฐานแสดงการปลอดภาระการชดใชทุ้นหรือภาระอ่ืน กบั 
หน่วยงานของรัฐแลว้ (กรณีอิสระ) ไปยืน่ต่อสถาบนัฝึกอบรมตามระยะเวลาท่ีก าหนดในหนงัสือแจง้ผล
ดงักล่าว  และตอ้งรายงานตวัเขา้รับการฝึกอบรม ณ สถาบนัฝึกอบรม และเร่ิมการฝึกอบรมภายในวนัท่ี 1 
กรกฎาคม  2561 

 
9. การจ ากดัสิทธ์ิในการสมคัรแพทย์ฝึกอบรมฯในกรณีผู้ได้รับการประกาศผลตามข้อ 8.1 แล้วขาดจากการฝึกอบรม  

ราชวทิยาลยั จะเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาจ ากดัสิทธ์ิในการสมคัรแพทยฝึ์กอบรมฯในปีการ
ฝึกอบรมถดัไป ในกรณีต่อไปน้ี  

9.1 ไม่มารายงานตวั ณ สถาบนัฝึกอบรมตามก าหนดเวลาในขอ้  8.2 โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
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9.2 ลาออกจากการฝึกอบรมหลงัจากไดรั้บการประกาศผลการข้ึนทะเบียนตาม 8.1 หรือเขา้รับการ         
ฝึกอบรมเป็นแพทยป์ระจ าบา้นแลว้ โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
9.3 เปล่ียนตน้สงักดัหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีท่ีมีตน้สงักดั) ในระหวา่งฝึกอบรม โดยใหถื้อวา่ 
  ผูน้ั้นส้ินสุดการเป็นแพทยป์ระจ าบา้น นบัแต่วนัท่ีการเปล่ียนแปลงนั้นมีผลใชบ้งัคบัดว้ย  
 

10. การด าเนินการรับสมคัร คดัเลือก ประกาศผล และการด าเนินการอ่ืนใดในการคดัเลือกแพทยป์ระจ าบา้นสาขา/
อนุสาขาต่างๆ ซ่ึงมิไดด้ าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีก าหนดในประกาศน้ีและตามท่ีราชวิทยาลยัท่ี
ก ากบัดูแลการฝึกอบรมสาขา/อนุสาขานั้นก าหนดเพ่ิมเติมโดยไม่ขดักบัขอ้บงัคบั ประกาศ และนโยบายของ
แพทยสภา ให้ถือว่าการด าเนินการดงักล่าวน้ันเป็นโมฆะ และกรณีมีหลกัฐานเช่ือไดว้า่มีการกระท าอนัจงใจฝ่า
ฝืนประกาศน้ี ราชวิทยาลยัอาจเสนอแพทยสภาใหพิ้จารณารอนสิทธ์ิในการรับแพทยป์ระจ าบา้นของสถาบนั
ฝึกอบรมนั้น หรือจ ากดัสิทธ์ิแพทยผ์ูน้ั้นในการเขา้รับการฝึกอบรมเป็นแพทยป์ระจ าบา้นของสถาบนัฝึกอบรม
นั้น ก็ได ้ 

 
จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
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ราชวทิยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  
  


