
ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง  การรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจ าปีการฝึกอบรม 2562 

 
 
 
 

 ตามประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภาที ่21/2561 ก าหนดให้มีการรบัสมคัรแพทย์ฝึกอบรมเพือ่วุฒิบัตรฯ 
ประจ าปีการฝึกอบรม 2562  ดังนั้นราชวิทยาลัยแพทย์ออรโ์ธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  จึงได้ก าหนดการรับสมัครแพทย์
ฝึกอบรมฯ และการขอข้ึนทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฎิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจ าปีการฝึกอบรม 
2562 ดังต่อไปนี้  
1. ก าหนดเวลา 

1.1 การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) วันท่ี 1 – 31 ตลุาคม 2561 
1.2 การขอข้ึนทะเบียนแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ปฎิบัติงานพ่ือสอบวุฒิบัตร ( แผน ข) ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

ผู้สมคัรต้องมีคณุสมบัตติามประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภาที ่21 / 2561 ข้อ. 1 
 

3. เง่ือนไขและวิธีการสมัคร 
3.1 ใบสมัคร :แพทยผ์ู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกอบรมฯ สาขาออร์โธปดิิกส์ ประจ าปีการฝึกอบรม 

2562 รอบที่ 1 กรอกใบสมัครดว้ยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme    โดยผู้สมัครเลือก
สถาบันฝึกอบรมได้เพียง 5 แห่ง แล้วพิมพ์ลงกระดาษเพ่ือลงนาม  

3.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร ผูส้มัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้   
3.2.1 ใบสมัคร (ด าเนินการตามข้อ 3.1) พร้อมติดรปูถ่ายหน้าตรงในกรอบที่ก าหนด (ขนาด 2 นิ้ว) ถ่ายไม่

เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป  
3.2.2 ผู้สมคัรจะต้องจัดท าใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นแยกเป็นชุดๆ (จ านวนเท่ากับสถาบันฝึกอบรม

ที่เลือกสมคัรและเพิ่มอีก 2 ชุด) เมื่อราชวิทยาลัยฯได้รับแล้วจะจดัสง่ให้กับสถาบันฝึกอบรมทีผู่้สมัคร
เลือก แพทยสภา  และเก็บไว้เป็นหลักฐานที่ราชวิทยาลัยฯ 1  ชุด  เอกสารที่ถ่ายส าเนาใหผู้ส้มัคร
เซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับด้วย  

3.2.3 หลักฐานแสดงคุณสมบตัิบุคคล ไดแ้ก่ 
ก. ส าเนาบตัรประชาชน  
ข. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส เฉพาะในกรณีที่เปลีย่นช่ือ – สกุล 
ค. ส าเนาระเบยีนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ  
ง. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึน้ทะเบียนเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
จ. ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสอืรับรองเป็นผูผ้่านโครงการเพิม่พูนทักษะหรือหลักฐาน

แสดงว่าก าลังอยูร่ะหว่างการปฏิบตัิงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา  

ฉ. หนังสือจากต้นสังกดัอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะท าสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก
แล้ว (เฉพาะผูส้มัครที่มีต้นสังกัดสง่ฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบ
ที่ก าหนด ยกเว้นผูไ้ดร้ับการคดัเลอืกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ า
บ้านของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช. หนังสือแสดงประวัตสิ่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ 
(curriculum vitae) ของผู้สมัคร  

ซ. หนังสือรับรอง/แนะน าผูส้มัคร จากผู้รับรอง/แนะน า อย่างน้อย 1 คน  
1) อาจารย์ประจ าโรงเรยีนแพทย์ท่ีผูส้มัครส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  
2) อาจารย์ ประจ าโรงพยาบาลทีผู่้สมัครผา่นการปฎิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 
3) ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน 

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


 
3.2.4 ผู้สมคัรทุกคนจะต้องรับผดิชอบในการตรวจสอบใบสมัคร และกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้

ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมฯ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้มัคร 
หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครแพทย์
ฝึกอบรมฯ จะถือว่าผูส้มัครเป็นผู้ขาดคุณสมบตัิและการสมัครเป็นโมฆะ 

 
3.3 แบบค าขอและเอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนในการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ปฎิบัติงานเพ่ือการสอบ

วุฒิบัตรฯ  
3.3.1 แบบค าขอ: ให้แพทย์ผู้ประสงค์ขอข้ึนทะเบียนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาต่างๆ  

ประจ าปีการฝึกอบรม 2562 กรอกใบค าขอด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme 
1 และพิมพล์งกระดาษเพ่ือลงนาม  

    3.3.2     เอกสารหลักฐานที่ตอ้งยื่นในการขอข้ึนทะเบียน: ผูส้มคัรต้องยื่นใบค าขอขึ้นทะเบียนพรอ้ม 
เอกสารหลักฐานโดยอนุโลมตามขอ้ 3.2.3   และขอขึ้นทะเบียนแพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร 
(แผน ข) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561   ส่งแบบค าขอ/พร้อมเอกสารดังกล่าวมายังราชวิทยาลัยตาม
ก าหนดดังกล่าวด้วย  

3.4 แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ ที่ได้ยืนยันการเข้ารบัการฝึกอบรมและกรอกข้อมูลขอขึ้นทะเบียน
เป็นแพทย์ปฎิบัติงานฯ แล้วในเดือนกันยายน 2561 ไม่มีสิทธิสมคัรขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมฯ 
ประจ าปีการฝึกอบรม 2562 หากสมัครซ้ าให้แพทย์ผู้น้ันหมดสิทธิท้ังการปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ 
และการสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมฯ ประจ าปีการฝึกอบรม 2561 

 
4. การยื่นใบสมัคร  

4.1 ผู้สมคัรยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันท่ี 1-31 ตุลาคม 2561 (เว้น
วันหยุดราชการและวันท่ี 18- 23 ตุลาคม 2561)  ณ ส านักงานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระบารมี  ๕๐ ปี  ซอยศูนย์วิจัย  ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 เบอร์โทรศัพท์ 0 – 27165436 – 8  

4.2 หากส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย ์จะต้องส่งด้วยบริการด่วนพิเศษ EMS โดยส่งภายในวันท่ี 25  
ตุลาคม 2561  ถือวันท่ีประทับตราไปรษณียเ์ป็นส าคัญ 

4.3 ค่าสมัครจ านวน  700 บาท สามารถโอนเงินค่าสมัครมายังบัญชี ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โรงพยาบาลราชวิถี เลขท่ี 0512 – 40014 – 4  และส่ง
หลักฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสมัคร หรือ E-mail: orthotraining@rcost.or.th  (ยกเว้นมาสมัครดว้ย
ตนเองช าระเป็นเงินสดได้) 

 
5. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใบสมคัร  

เมื่อกรอกใบสมคัรและยื่นพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ีแล้ว จะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใบสมัครมไิด้ 
 

6. การคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ 
6.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทยฝ์ึกอบรมฯให้เป็นไปตามประกาศ

ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาที่  21 / 2561 ข้อ 3.2  
6.2 ราชวิทยาลัยฯจะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และคณุสมบัตผิู้สมคัร  และประกาศรายชือ่ผู้มสีิทธิเข้ารับการ

สอบคัดเลือกเป็นแพทยฝ์ึกอบรมฯประจ าปีการฝึกอบรม 2562 บนเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ 
www.rcost.or.th ภายในวันท่ี 6  พฤศจิกายน 2561  

6.3 ราชวิทยาลัยก าหนดให้ทุกสถาบันสอบสัมภาษณ์พร้อมกัน ดังนี้  
6.3.1  การสอบสัมภาษณ์ครั้งท่ี 1   สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งสอบ/สัมภาษณ์ผูส้มัครที่เลือกอันดับที่ 1 

ในสถาบันนั้น ในระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561  ณ สถาบันของตนเอง    เมื่อแต่ละ
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สถาบันด าเนินการสอบสัมภาษณเ์สร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งผลการคัดเลือกยังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันท่ี
สอบสัมภาษณห์รือวันท าการถดัไป 

6.3.2 การสอบสัมภาษณ์ครั้งท่ี 2  ในกรณีที่สถาบันใดยังมีต าแหน่งว่าง ให้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ครั้งท่ี 
2 โดยสอบ/สัมภาษณผ์ู้สมัครที่เลอืกอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น ก าหนดสอบ/สัมภาษณ์ในระหว่าง
วันท่ี 20-23  พฤศจิกายน 2561  ณ สถาบันของตนเอง เมื่อแต่ละสถาบันด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งผลการคัดเลือกยังราชวิทยาลยัฯภายในวันท่ีสอบสัมภาษณ์หรือวันท า
การถัดไป  

6.3.3 การสอบสัมภาษณ์ครั้งท่ี 3 ในกรณีที่สถาบันใดยังมีต าแหน่งว่าง ให้ด าเนินการสอบสมัภาษณ์ครั้งท่ี 
3 โดยสอบ/สัมภาษณผ์ู้สมัครที่เลอืกอันดับที่ 3-5 ในสถาบันนั้น ก าหนดสอบ/สัมภาษณ์ในระหว่าง
วันท่ี 27 - 29  พฤศจิกายน 2561  ณ สถาบันของตนเอง เมื่อแตล่ะสถาบันด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งผลการคัดเลือกยังราชวิทยาลยัฯภายในวันท่ีสอบสัมภาษณ์หรือวันท า
การถัดไป  

6.4 ผู้สมคัรที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันใดในการสอบสัมภาษณ์แตล่ะครั้ง  จะไม่มสีิทธ์ิไปสอบสมัภาษณ์จาก
สถาบันใดๆ อีก หากฝา่ฝืนจะถูกตดัสิทธ์ิออกจากรายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกทันท ี
 

7. การแจ้งผลการคัดเลือกและการยืนยันขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจ าบ้าน  
สถาบันฝึกอบรมทุกแห่งส่งหนังสือ แบบรายงานผลการคดัเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม (ลงนามโดยคณบดี / 

ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันฝึกอบรมนั้น) แจ้งรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์ใช้ทุน/ 
แพทย์ปฎิบัติงานพื่อวุฒิบัตร สาขา ออร์โธปิดิกส์ ส่งราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ภายในวันที่  15  ธันวาคม 
2561 

 
8. ก าหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการเริม่ฝึกอบรม  

8.1 แพทยสภาจะประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทยฝ์ึกอบรมฯและแพทย์ใช้ทุน /ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร  
ประจ าปีการฝึกอบรม 2562 รอบท่ี 1 ภายในเดือนมีนาคม 2562 

ในกรณีผู้ที่แพทยสภาตรวจพบผู้ได้รับการคัดเลือกจากราชวิทยาลัยขาดคุณสมบตัิในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมข้อใด แพทยสภาจะไม่ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ฝึกอบรมฯและแพทย์ใช้ทุน/แพทย์
ปฎิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ประจ าปฝีกึอบรม 2562  และผู้ไม่ได้รับการประกาศผลดังกล่าวจะไม่มสีิทธ์ิเข้ารับการ
ฝึกอบรมในปีการฝึกอบรม 2562 

8.2 ให้แพทย์ผู้ไดร้ับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตาม 8.1  น าหนังสอืแจ้งผลการขึ้นทะเบียนซึ่งดาวโหลดได้
จาก website: http://www.tmc.or.th/tcgme  พร้อมหลักฐานแสดงการท าสัญญากับหน่วยงานตน้สังกัด 
(กรณีมตี้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใช้ทุนหรือภาระอื่น กับ 
หน่วยงานของรัฐแล้ว (กรณีอสิระ) ไปยื่นต่อสถาบันฝึกอบรมตามระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือแจ้งผลดังกล่าว  
และต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรม และเริม่การฝึกอบรมภายในวันท่ี 1 กรกฎาคม  
2562 

 
9. การจ ากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ฝึกอบรมฯในกรณีผู้ได้รับการประกาศผลตามข้อ 8.1 แล้วขาดจากการฝึกอบรม  

ราชวิทยาลัย จะเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาจ ากดัสิทธ์ิในการสมคัรแพทย์ฝึกอบรมฯในปีการ
ฝึกอบรมถัดไป ในกรณีต่อไปนี ้ 

9.1 ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝกึอบรมตามก าหนดเวลาในข้อ  8.2 โดยไมม่ีเหตผุลอันสมควร  
9.2 ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากไดร้ับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตาม 8.1 หรือเข้ารับการ         
ฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้านแลว้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
9.3 เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มตี้นสังกัด) ในระหว่างฝึกอบรม โดยให้ถือว่า 
  ผู้นั้นสิ้นสดุการเป็นแพทย์ประจ าบ้าน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับด้วย  
 

10. การด าเนินการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศผล และการด าเนินการอืน่ใดในการคัดเลือกแพทย์ฝึกอบรมฯประจ าปีการ
ฝึกอบรม 2562 ซึ่งมไิดด้ าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีก าหนดในประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 
21/2561 และตามที่ราชวิทยาลยัฯที่ก ากับดูแลการฝึกอบรมสาขา/อนุสาขานั้นก าหนดเพิ่มเติมโดยไม่ขัดกับข้อบังคับ 



ประกาศ และนโยบายของแพทยสภา ให้ถือว่าการด าเนินการดังกล่าวน้ันเป็นโมฆะ และกรณีมหีลักฐานเชื่อได้ว่ามีการ 
กระท าอันจงใจฝ่าฝืนประกาศนี้ แพทยสภาอาจพิจารณารอนสิทธ์ิในการรับแพทย ์ประจ าบ้านของสถาบันฝึกอบรมนั้น 
หรือจ ากัดสิทธ์ิแพทย์ผู้นั้นในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ของสถาบันฝึกอบรมนั้น ก็ได ้

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 
                                                                 ประกาศ  ณ  วันท่ี    1 ตุลาคม  2561  

ราชวิทยาลัยแพทย์ออรโ์ธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  
  


