
 
 
 
 

 
ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรฯ ประจ าปีฝึกอบรม 2565 
 

 ตามประกาศส านักงานเลขาธิการแพทยสภาท่ี 28/2564 ก าหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯ 
ประจ าปีฝึกอบรม 2565  ดังนั้นราชวิทยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จึงได้ก าหนดการรับสมคัรแพทย์
ฝึกอบรมฯ และการขอขึ้นทะเบียนแพทยใ์ชทุ้นปฏิบติังานเพื่อการสอบวุฒิบตัรฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจ าปีฝึกอบรม 
2565 ดงัต่อไปน้ี  
1. ก าหนดเวลา 

1.1 การรับสมคัรแพทยป์ระจ าบา้น (แผน ก): วนัท่ี 1 – 31 ตุลาคม 2564  
1.2 การขอขึ้นทะเบียนแพทยใ์ชทุ้น / แพทยป์ฏิบติังานเพื่อสอบวุฒิบตัร (แผน ข): ตามก าหนดกิจกรรมงานบริหาร

การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ประจ าปีฝึกอบรม 2564-2565 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศส านกังานเลขาธิการแพทยสภาท่ี 28/2564 ขอ้ 1.1  

 
3. เง่ือนไขและวิธีการสมัคร 

3.1 ใบสมัคร: แพทยผ์ูป้ระสงคส์มคัรเขา้รับการฝึกอบรมเป็นแพทยฝึ์กอบรมฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจ าปีฝึกอบรม 
2565 รอบท่ี 1 กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme โดยผู้สมัครเลือกสถาบัน
ฝึกอบรมได้เพยีง 5 แห่ง แล้วพมิพ์ลงกระดาษเพ่ือลงนาม  

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

ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป  
3.2.2 ผูส้มคัรจะต้องจดัท าใบสมคัรพร้อมเอกสารหลกัฐานอ่ืนแยกเป็นชุด ๆ (จ านวนเท่ากับสถาบัน

ฝึกอบรมท่ีเลือกสมัครและเพิ่มอีก 2 ชุด) เม่ือราชวิทยาลัยฯได้รับแล้วจะจัดส่งให้กับสถาบัน
ฝึกอบรมท่ีผูส้มคัรเลือก แพทยสภา และเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานท่ีราชวิทยาลยัฯ 1 ชุด  เอกสารท่ีถ่าย
ส าเนาใหผู้ส้มคัรเซ็นช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบัดว้ย  

3.2.3 หลกัฐานแสดงคุณสมบติับุคคล ไดแ้ก่ 
ก. ส าเนาบตัรประชาชน  
ข. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส เฉพาะในกรณีท่ีเปล่ียนช่ือ – สกุล 
ค. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  
ง. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนงัสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

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


จ. ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู ้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือ
หลกัฐานแสดงว่าก าลงัอยู่ระหว่างการปฏิบติังานตามโครงการเพิ่มพูนทกัษะ เฉพาะผูท่ี้
ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นตน้มา  

ฉ. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะท าสัญญาเม่ือได้รับการ
คดัเลือกแล้ว (เฉพาะผูส้มคัรท่ีมีตน้สังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้น
สังกัดตามแบบท่ีก าหนด ยกเว้นผู ้ได้รับการคัดเลือกให้ รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษา
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ช. หนงัสือแสดงประวติัส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ 
(curriculum vitae) ของผูส้มคัร  

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

3.2.4 ผูส้มคัรทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบใบสมคัร และกรอกรายละเอียดต่าง  ๆในใบ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง พร้อมทั้ งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศการรับสมคัรแพทยฝึ์กอบรมฯ ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอนั
เกิดจากผูส้มคัร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลกัฐาน ซ่ึงผูส้มคัรน ามายื่นไม่ครบถว้นตามประกาศรับ
สมคัรแพทยฝึ์กอบรมฯ จะถือวา่ผูส้มคัรเป็นผูข้าดคุณสมบติัและการสมคัรเป็นโมฆะ 

 
4. การย่ืนใบสมัคร  

4.1 ผูส้มคัรยื่นใบสมคัรพร้อมหลกัฐานต่าง ๆ ต่อราชวิทยาลยัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1-29 ตุลาคม 2564  (เวน้วนัหยุดราชการ
และวนัท่ี 19-23 ตุลาคม 2564 ) ณ ส านักงานราชวิทยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 อาคาร
เฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310           
เบอร์โทรศพัท ์ 02 – 7165436 – 8  

4.2 หากส่งใบสมคัรและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย ์จะตอ้งส่งดว้ยบริการด่วนพิเศษ EMS โดยส่งภายใน
วนัท่ี 26 ตุลาคม 2564 ถือวนัท่ีประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั 

4.3 ค่าสมคัร จ านวน 1,400 บาท (หน่ึงพนัส่ีร้อยบาทถว้น) สามารถโอนเงินค่าสมคัรมายงับญัชี ราชวิทยาลยัแพทย์
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา โรงพยาบาลราชวิถี เลขท่ี 051-2-40014-4  และส่ง
หลกัฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสมคัร หรือ E-mail: aunchaleej@rcost.or.th (ยกเวน้มาสมคัรดว้ยตนเองและ
ช าระเป็นเงินสด) 

 
5. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใบสมัคร  

เม่ือกรอกใบสมคัรและยืน่พร้อมหลกัฐานต่อเจา้หนา้ท่ีแลว้ จะขอแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงใบสมคัรมิได ้
 

6. การคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ 
6.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผูส้มัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ฝึกอบรมฯ ให้เป็นไปตามประกาศ

ส านกังานเลขาธิการแพทยสภาท่ี 28/2564 ขอ้ 3.2  



6.2 ราชวิทยาลยัฯ จะตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน และคุณสมบติัผูส้มคัร   และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการ
สอบคดัเลือกเป็นแพทยฝึ์กอบรมฯ ประจ าปีฝึกอบรม 2565 บนเว็บไซต์ของราชวิทยาลยัฯ www.rcost.or.th 
ภายในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564  

6.3 ราชวิทยาลยัก าหนดใหทุ้กสถาบนัสอบสัมภาษณ์พร้อมกนั ดงัน้ี  
6.3.1  การสอบสัมภาษณ์คร้ังที่ 1 สถาบนัฝึกอบรมแต่ละแห่งสอบ/สัมภาษณ์ผูส้มคัรท่ีเลือกอนัดบัท่ี 1 

ในสถาบนันั้น ในระหว่างวนัท่ี 9 – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบนัของตนเอง  เม่ือแต่ละสถาบนั
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จส้ินแลว้ ให้ส่งผลการคดัเลือกมายงัราชวิทยาลยัฯ ภายในวนัท่ีสอบ
สัมภาษณ์หรือวนัท าการถดัไป 

6.3.2 การสอบสัมภาษณ์คร้ังที่ 2 ในกรณีท่ีสถาบนัใดยงัมีต าแหน่งว่าง ให้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์คร้ัง
ท่ี 2 โดยสอบ/สัมภาษณ์ผูส้มัครท่ีเลือกอันดับท่ี 2 ในสถาบันนั้ น  ก าหนดสอบ/สัมภาษณ์ใน
ระหว่างวนัท่ี 16-19 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบนัของตนเอง  เม่ือแต่ละสถาบนัด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์เสร็จส้ินแลว้ ให้ส่งผลการคดัเลือกยงัราชวิทยาลยัฯ ภายในวนัท่ีสอบสัมภาษณ์หรือวนั
ท าการถดัไป  

6.3.3 การสอบสัมภาษณ์คร้ังที่ 3 ในกรณีท่ีสถาบนัใดยงัมีต าแหน่งว่าง ให้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์คร้ัง
ท่ี 3 โดยสอบ/สัมภาษณ์ผูส้มัครท่ีเลือกอันดับท่ี 3 ในสถาบันนั้ น  ก าหนดสอบ/สัมภาษณ์ใน
ระหว่างวนัท่ี 23 -26 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบนัของตนเอง  เม่ือแต่ละสถาบนัด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์เสร็จส้ินแลว้ ให้ส่งผลการคดัเลือกมายงัราชวิทยาลยัฯ ภายในวนัท่ีสอบสัมภาษณ์หรือ
วนัท าการถดัไป  

6.3.4 การสอบสัมภาษณ์คร้ังที่ 4 ในกรณีท่ีสถาบนัใดยงัมีต าแหน่งวา่ง ให้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์คร้ัง
ท่ี 4 โดยสอบ/สัมภาษณ์ผูส้มัครท่ีเลือกอันดับท่ี  4 ในสถาบันนั้ น  ก าหนดสอบ/สัมภาษณ์ใน
ระหว่างวนัท่ี 29 – 30 พฤศจิกายน 2564 ณ สถาบนัของตนเอง  เม่ือแต่ละสถาบนัด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์เสร็จส้ินแลว้ ให้ส่งผลการคดัเลือกมายงัราชวิทยาลยัฯ ภายในวนัท่ีสอบสัมภาษณ์หรือ
วนัท าการถดัไป  

6.3.5 การสอบสัมภาษณ์คร้ังที่ 5 ในกรณีท่ีสถาบนัใดยงัมีต าแหน่งวา่ง ให้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์คร้ัง
ท่ี 5 โดยสอบ/สัมภาษณ์ผูส้มัครท่ีเลือกอันดับท่ี 5 ในสถาบันนั้ น  ก าหนดสอบ/สัมภาษณ์ใน
ระหว่างวันท่ี 7-8 ธันวาคม 2564 ณ สถาบันของตนเอง  เม่ือแต่ละสถาบันด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์เสร็จส้ินแลว้ ให้ส่งผลการคดัเลือกมายงัราชวิทยาลยัฯ ภายในวนัท่ีสอบสัมภาษณ์หรือ
วนัท าการถดัไป  

6.4 ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันใดในการสอบสัมภาษณ์แต่ละคร้ังจะไม่มีสิทธิ์ไปสอบสัมภาษณ์จาก
สถาบันใด ๆ อีก หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทันท ี

 
7. การแจ้งผลการคัดเลือกและการยืนยันขอขึน้ทะเบียนเป็นแพทย์ประจ าบ้าน  

สถาบนัฝึกอบรมทุกแห่งส่งหนงัสือ แบบรายงานผลการคดัเลือกแพทยเ์ขา้รับการฝึกอบรม (ลงนามโดยคณบดี / 
ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนัฝึกอบรมนั้น) แจง้รายช่ือแพทยผ์ูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นแพทยป์ระจ าบา้นและแพทยใ์ช้
ทุน/แพทยป์ฏิบัติติงานเพื่อวุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ มายงัราชวิทยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกส์ฯ ภายในวันที่  17 
ธันวาคม 2564  

 
 

http://www.rcost.or.th/


 
8. ก าหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการเร่ิมฝึกอบรม  

8.1 แพทยสภาจะประกาศผลการขึ้ นทะเบียนเป็นแพทย์ฝึกอบรมฯ และแพทย์ใช้ทุน/ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร  
ประจ าปีฝึกอบรม 2565 รอบท่ี 1 ภายในเดือนมีนาคม 2565 
ในกรณีผูท่ี้แพทยสภาตรวจพบผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจากราชวิทยาลยัฯ ขาดคุณสมบติัในการเขา้รับการฝึกอบรม
ขอ้ใด แพทยสภาจะไม่ประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็นแพทยฝึ์กอบรมฯ และแพทยใ์ชทุ้น/แพทยป์ฏิบติังานเพื่อ
วุฒิบตัร ประจ าปีฝึกอบรม 2565 และผูไ้ม่ไดรั้บการประกาศผลดังกล่าวจะไม่มีสิทธ์ิเขา้รับการฝึกอบรมในปี
ฝึกอบรม 2565  

8.2 ให้แพทยผ์ูไ้ดรั้บการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตาม 8.1 น าหนงัสือแจง้ผลการขึ้นทะเบียนซ่ึงดาวโหลดไดจ้าก 
website: http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อมหลกัฐานแสดงการท าสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีมีต้น
สังกดัจากหน่วยงานของรัฐ) หรือหลกัฐานแสดงการปลอดภาระการชดใชทุ้นหรือภาระอ่ืน กบั หน่วยงานของ
รัฐแล้ว (กรณีอิสระ) ไปยื่นต่อสถาบนัฝึกอบรมตามระยะเวลาท่ีก าหนดในหนังสือแจง้ผลดังกล่าว   และตอ้ง
รายงานตวัเขา้รับการฝึกอบรม ณ สถาบนัฝึกอบรม และเร่ิมการฝึกอบรมภายในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565  

 
9. การจ ากัดสิทธิ์ ในการสมัครแพทย์ฝึกอบรมฯ ในกรณีผู้ ได้รับการประกาศผลตามข้อ 8 (ตามประกาศส านักงาน

เลขาธิการแพทยสภา ที่ 28/2564 ) แล้วขาดจากการฝึกอบรม  
ราชวิทยาลยัฯ จะเสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาจ ากดัสิทธ์ิในการสมคัรแพทย์ฝึกอบรมฯ ในปีฝึกอบรม

ถดัไป ในกรณีต่อไปน้ี  
9.1 ไม่มารายงานตวั ณ สถาบนัฝึกอบรมตามก าหนดเวลาในขอ้ 8.2 โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
9.2 ลาออกจากการฝึกอบรมหลงัจากไดรั้บการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามขอ้ 8.2 หรือเขา้รับการฝึกอบรมเป็น

แพทยป์ระจ าบา้นแลว้ โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  
9.3 เปล่ียนตน้สังกดัหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีท่ีมีตน้สังกดั) ในระหว่างฝึกอบรม โดยให้ถือว่าผูน้ั้นส้ินสุด

การเป็นแพทยป์ระจ าบา้น นบัแต่วนัท่ีการเปล่ียนแปลงนั้นมีผลใชบ้งัคบัดว้ย  
 

10. การด าเนินการรับสมคัร คดัเลือก ประกาศผล และการด าเนินการอ่ืนใดในการคดัเลือกแพทย์ฝึกอบรมฯ ประจ าปี
ฝึกอบรม 2565 ซ่ึงมิไดด้ าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีก าหนดในประกาศส านกังานเลขาธิการแพทยสภา
ท่ี 28/2564  และตามท่ีราชวิทยาลัยฯ ท่ีก ากับดูแลการฝึกอบรมสาขา/อนุสาขานั้น ก าหนดเพิ่มเติมโดยไม่ขดักับ
ขอ้บงัคบั ประกาศ และนโยบายของแพทยสภา ให้ถือว่าการด าเนินการดังกล่าวน้ันเป็นโมฆะ และกรณีมีหลกัฐาน
เช่ือไดว้่า มีการกระท าอนัจงใจฝ่าฝืนประกาศน้ี แพทยสภาอาจพิจารณารอนสิทธ์ิในการรับแพทย์ประจ าบา้นของ
สถาบันฝึกอบรมนั้ น หรือจ ากัดสิทธ์ิแพทย์ผูน้ั้ นในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้านของสถาบัน
ฝึกอบรมนั้นได ้

 
จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

                                                                 ประกาศ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
           ราชวิทยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  
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