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ที่ รพอท.  71/2563 
      วนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2563 
 
เร่ือง   ขอให้สมคัร และ/หรือ เสนอชื่อผู้ที่ท่านเหน็สมควรเป็นประธานรับเลือก และ/หรือ กรรมการในคณะ

ผู้บริหารราชวิทยาลยัแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2563-2565 
เรียน    ท่านสมาชิกราชวิทยาลยัแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯที่เคารพทกุท่าน 
สิ่งที่สง่มาด้วย 1.ตารางการปฏิบตัิงาน การเลือกตัง้คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลยัฯ 

   2.แบบฟอร์มขอเสนอชื่อผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมรับการเลือกตัง้เป็นประธานรับเลือก/กรรมการใน
คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลยัฯ  

  3.แบบฟอร์มขอสมคัรเป็นประธานรับเลือก/กรรมการในคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลยัฯ 
4.แบบฟอร์มรายละเอียดเก่ียวกบัผู้สมคัรรับเลือกตัง้เป็นประธานรับเลือก/กรรมการในคณะกรรมการ
บริหารราชวิทยาลยัฯ 

 
  จากการที่คณะผู้บริหารราชวิทยาลยัแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยชดุปัจจบุนัจะครบวาระใน
เดือนตลุาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลยัฯจึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการเลือกตัง้ฯวาระปี 2563-2565
ขึน้มาด าเนินการเลือกตัง้ ซึง่ประกอบด้วย กระผม นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ ประธานรับเลือกเป็นประธาน
คณะกรรมการเลือกตัง้ฯโดยต าแหน่ง, อดีตประธานฯ 5 ท่าน ได้แก่ นพ.ธ ารงรัตน์ แก้วกาญจน์, นพ.ชาย
ธวัช งามอุโฆษ, นพ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ, นพ.ธวัช ประสาทฤทธา, นพ.สุกิจ แสงนิพันธ์กูล และ
สมาชิกราชวิทยาลัยฯอีก 5 ท่าน ได้แก่ นพ.วีระ ปรีชา, นพ.สมภพ ภู่พิทยา, นพ.สมบัติ โรจน์วิโรจน์, พญ.
ศุภมาส ลิ่วศิริรัตน์ และ นพ.ศรัณย์ ตันต์ิทวิสุทธ์ิ โดยคณะกรรมการเลือกตัง้ฯทัง้ 11 ท่าน จะไม่สามารถรับการ
เสนอชื่อเพื่อลงสมคัรรับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลยัฯวาระปี 2563-2565 นีไ้ด้  
  ในการนี ้ ราชวิทยาลยัฯจึงขอให้ท่านสมาชิกเข้ามามีสว่นร่วมในการเสนอชื่อบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเข้า
รับการเลือกตัง้เป็นคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลยัฯวาระปี 2563-2565 ซึง่ประกอบไปด้วยต าแหน่ง ทัง้หมด 22 
ต าแหน่ง ดงัต่อไปนี ้  
  1. ประธานรับเลือกวาระปี 2563-2565 เพื่อรับต าแหน่งประธานราชวิทยาลยัฯในวาระปี 2565-2567 
โดยผู้สมคัรในต าแหน่งดงักลา่วจะต้องมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมจากที่ระเบียบการเลือกตัง้ฯก าหนดไว้ ดงัต่อไปนี ้

- เป็นสมาชิกสามญัของราชวิทยาลยัฯมาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
- เคยท างานให้แก่ราชวิทยาลยัฯในต าแหน่งกรรมการบริหารราชวิทยาลยัฯ, อนกุรรมการอนสุาขา, 
กรรมการจดัการประชมุ, วิทยากรการประชมุวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลยัฯ (โปรดระบงุานที่เคย
ท าในแบบฟอร์มการสมคัร) 
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- เคยมผีลงานทางวิชาการน าเสนอและเป็นที่ยอมรับในระดบันานาชาติ 
- เป็นผู้มีความประพฤติและจริยธรรมดี ไม่มีพฤติกรรมใดๆอนัเป็นการเสื่อมเสีย 
2. กรรมการกลาง 14 ต าแหน่ง 
3. กรรมการจากตวัแทนหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรม 2 ต าแหน่ง 
4. กรรมการจากตวัแทนประธานอนสุาขา 2 ต าแหน่ง 
5. กรรมการจากตวัแทนประธานชมรมออร์โธปิดิกส์สว่นภมูิภาค 2 ต าแหน่ง 
6. กรรมการจากตวัแทนสมาชิกในภาคเอกชน 1 ต าแหน่ง 

  สมาชิกมีสิทธ์ิเสนอชื่อผู้ เข้ารับการเลือกตัง้ในต าแหน่งต่างๆได้ตามจ านวนที่ก าหนด และมีสิทธ์ิที่จะ
เสนอตวัเองเข้ารับการเลือกตัง้เป็นประธานรับเลือก และ/หรือคณะกรรมการบริหารฯ ซึง่จะต้องมีสมาชิกเป็นผู้ รับรอง
จ านวน 5 ท่าน โดยราชวิทยาลยัฯยินดีประสานกบัผู้ที่ถกูเสนอชื่อ เพื่อขอความยินยอมในขัน้ตอนต่อไป อนึ่ง ในกรณีที่
มีผู้ เสนอชื่อ หรือสมคัรเข้ารับเลือกตัง้น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนด คณะกรรมการเลือกตัง้ฯจะเป็นผู้ติดต่อประสานงาน
กบัสมาชิกที่คณะกรรมการเลือกตัง้ฯพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร เพื่อสมคัรเข้ารับการ
เลือกตัง้ต่อไป 
  ผู้สมคัรรับเลือกตัง้หรือยินยอมให้ผู้อื่นเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้จะต้องกรอกรายละเอียดสว่นบคุคล
ตามแบบฟอร์มผู้สมคัรรับเลือกตัง้เป็นประธานรับเลือก และ/หรือกรรมการในคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลยัฯที่ได้
แนบมาด้วยแล้ว พร้อมทัง้รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ซึง่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป ทัง้นีร้าชวิทยาลยัฯจะได้ให้ข้อมลู
เหลา่นีแ้ก่สมาชิกเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ต่อไป  
  จึงใคร่ขอให้ท่านสมาชิกที่ยินดจีะเป็นตวัแทนของสมาชิกอื่นๆ  เพื่อช่วยบริหารงานราชวิทยาลยัฯของ
เราให้เจริญรุ่งเรืองเป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิกและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมสว่นรวม  ได้กรุณาสมคัรและ/หรือเสนอชื่อ
ผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้าเป็นผู้ถกูเลือกเพื่อเป็นประธานรับเลือก และ/หรือกรรมการในคณะผู้บริหารฯด้วย จกัเป็น
พระคณุยิ่ง     

ส าหรับการสมัครโปรดกรอกแบบฟอร์มท่ีแนบมา และส่งคืนส านักงานราชวิทยาลัยฯทาง
ไปรษณีย์ หรือสามารถส่งด้วยตนเอง ณ ส านักงานราชวิทยาลัยฯ โดยจะต้องมีตราประทับวันท่ีและ
ลายเซ็นของเลขานุการราชวิทยาลัยฯก ากับเป็นส าคัญ แบบฟอร์มการสมัครทัง้หมดสามารถดาวน์โหลดได้
ทางเว็บไซต์ราชวิทยาลัยฯ http://www.rcost.or.th หมดเขตการเสนอชื่อและรับสมัครภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2563 นี ้
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
           
                                                                         

     (นายแพทย์ธไนนิธย์ โชตนภตูิ) 
                                                          ประธานคณะกรรมการเลือกตัง้ฯ 
 

 
 
 
 

 

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

