ขัน้ ตอนการสมัครแพทย์ประจาบ้าน
สาขาพยาธิ วิทยากายวิ ภาค (Anatomic Pathology)
สถาบันพยาธิ วิทยา กรมการแพทย์

เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ในการสมัคร ** หากเป็ นเอกสารสาเนาต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า **
สมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์แพทยสภา http://www.tmc.or.th/tcgme
แล้วพิมพ์(print) ใบสมัคร ยื่นพร้อมหลักฐานต่อไปนี ้
เอกสารทีต่ อ้ งส่ง

เอกสารทีต่ อ้ งส่ง

“ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย”

“สถาบันพยาธิวท
ิ ยา กรมการแพทย์” โดยตรง

A1. ใบสมัครที่พิมพ์ (print) จากระบบของแพทยสภาติด

- รายละเอียดอยูใ่ นหน้า 2 -

รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
A2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
A3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

เอกสารทีต่ อ้ งส่ง

เอกสารทีต่ อ้ งส่ง

“ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย”

“สถาบันพยาธิวท
ิ ยา กรมการแพทย์” โดยตรง

A4. สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร

แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
หากผูส้ มัครกาลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ ปี สดุ ท้ายให้สง่
1) สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาจนถึงปี ปัจจุบน
ั

และ
2) หนังสือรับรองว่า “จะสาเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์

ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563”

A5. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ

หนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวช
กรรม
A6. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมต
ั ใิ ห้เข้าฝึ กอบรมและรับรอง

ว่าจะทาสัญญาเมื่อได้รบั การคัดเลือก (เฉพาะผูส้ มัครที่มี
ต้นสังกัดส่งฝึกอบรม)
A7. สาเนาแสดงผลคะแนนสอบประเมินและรับรอง

ความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(ศรว.) ขัน้ ตอนที่ 1 ขัน้ ตอนที่ 2 และขัน้ ตอนที่ 3
A8. หนังสือรับรอง/แนะนาผูส้ มัคร จานวน 1 ฉบับ

B1. แบบแสดงข้อมูลผูใ้ ห้recommendation letter (ใช้

ฟอร์มหน้า 4)
B2. หนังสือรับรองการปฏิบต
ั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาที่เคย

ปฏิบตั ิงานใกล้ชิด (recommendation letter) อย่าง
น้อย 1 ฉบับ (ฉบับจริง)
A9. หนังสือแสดงประวัติสว่ นบุคคลการฝึ กอบรมผลงาน

B4. (ถ้ามี) แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ประกอบด้วย

วิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของ
ผูส้ มัคร

ประวัติส่วนตัว ประวัตกิ ารศึกษาและฝึ กอบรม รางวัลที่
ได้รบั และผลงานที่ทา ประสบการณ์การทางานด้าน
วิชาการและวิจยั กิจกรรมเพื่อส่วนรวม การใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่จี าาเป็ น และความสามารถพิเศษ
ต่าง ๆ

A10. หนังสือแถลงเจตจานงส่วนบุคคล (personal

B5. หนังสือแถลงเจตจานงส่วนบุคคล (personal

statement of purpose) ของผูส้ มัคร (คือเรียงความ

statement of purpose) โดยเขียนด้วยลายมือหรือ

ประวัติส่วนบุคคล และความประสงค์ท่จี ะเป็ นพยาธิแพทย์ พิมพ์ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 (สามารถถ่ายสาเนา
รวมทัง้ จุดมุง่ หมายในอนาคต เป็ นลายมือเขียน)
จากฉบับที่ส่งราชวิทยาลัยฯ ได้) โดยครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี ้
- เหตุผล/แรงจูงใจในการเลือกฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง

สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

- ลักษณะงานทางพยาธิวิทยาที่คาดหวังระหว่างการ

ฝึ กอบรม
- ความคาดหวังหลังจากสาเร็จการฝึ กอบรม
- เมื่อสาเร็จการฝึ กอบรมจะมีบทบาทในการพัฒนา

หน่วยงานหรือวงการพยาธิวิทยาอย่างไร

หมายเหตุ
1.

เอกสารลาดับที่ A1 - A10 ส่งไปที่... ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 2/2 สถาบันพยาธิวิทยา
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชัน้ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

2.

เอกสารลาดับที่ B1 – B5 ส่งไปที่... คุณกาพลศักดิ์ เดชอัมพร สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ เลขที่ 2/2 ถนน
พญาไท แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (วงเล็บมุมซอง “สมัครแพทย์ประจาบ้าน”)

** ผูส้ มัครจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสารต่าง ๆ และคุณสมบัติของตนเองให้ถกู ต้องครบถ้วนหากตรวจสอบพบ

ในภายหลังว่าไม่ถกู ต้อง ไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครเป็ นโมฆะ ถึงแม้จะประกาศผลการคัดเลือกแล้วก็สถาบันพยาธิวิทยา
กรมการแพทย์จะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ **
สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม คุณกำพลศักดิ ์ เดชอัมพร โทร 02-354-8208 ต่อ 121

