ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย
ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๓
เรื่อง การสอบเพือ่ หนังสื ออนุมัติและวุฒิบัตร
เพือ่ แสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
-----------------------------------------ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย กาหนดการสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิและวุฒิบตั รเพื่อแสดง
ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ๑๐วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และกาหนดการสมัครสอบ ดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยนื่ คาขอสมัครสอบ
๑. การสอบเพือ่ วุฒิบัตรฯ
๑.๑ เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
๑.๒ เป็ นผูก้ าลังฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านปี สุ ดท้าย หรื อ ผูฝ้ ึ กอบรมครบตามหลักสู ตรสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวของแพทยสภาจากสถาบันฝึ กอบรมที่แพทยสภารับรอง หรื อ เป็ นแพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อการสอบ
วุฒิบตั รฯ ในสถานบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ขที่ราชวิทยาลัย ฯ รับรองโดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่าระยะเวลาของหลักสู ตร และ
๑.๓ ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (workshop) ที่จดั โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทยครบทั้ง 3 workshop
๒. การสอบเพือ่ หนังสื ออนุมัติฯ
๒.๑ เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
๒.๒ เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
๒.๒.๑ ปฏิบตั ิงานในลักษณะที่เป็ นเวชปฏิบตั ิครอบครัวรวมอย่างน้อย ๕ ปี ในสถานบริ การทาง
การแพทย์ และสาธารณสุ ขในระดับปฐมภูมิ โดยสถานบริ การดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ก่อนวันกาหนดสอบ หรือ
๒.๒.๒ เป็ นผูท้ ี่ได้รับหนังสื ออนุมตั ิ หรื อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว/เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป จากสถาบันในต่างประเทศที่ แพทยสภารับรอง หรือ
๒.๒.๓ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานด้านเวชปฏิบตั ิครอบครัวมาแล้วมากกว่า ๑๐ ปี ต่อเนื่ องจนวันที่ยนื่ คาขอสมัคร
สอบ และ
๒.๓ เข้าร่ วมการประชุมวิชาการครบตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวฯ กาหนด

๑

ขั้นตอนการสมัครสอบฯ
ผูป้ ระสงค์ขอสมัครสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ ยืน่ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่สานักงานราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว ดังนี้
๑. ใบคาขอสมัครสอบที่กรอกข้อมูลแล้ว จานวน ๒ ฉบับ (สมัครทาง www.tmc.or.th/tcgme)
๒. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน ๒ ชุด
๓. รู ปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๒ รู ป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ติดใบสมัครชุดละ ๑ รู ป
๔. กรณี ผสู้ มัครตามคุณสมบัติขอ้ ๒.๒.๒ ให้ยนื่ สาเนาหนังสื ออนุมตั ิฯ หรื อวุฒิบตั ร ที่ได้รับจากสถาบันใน
ต่างประเทศ พร้อม หลักฐานแสดงว่า สถาบันดังกล่าวได้รับการรับรองจากแพทยสภา ในการฝึ กอบรมสาขา
เวชศาสตร์ ครอบครัว จานวนอย่างละ ๒ ชุด
๕. กรณี สมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
๕.๑ หลักฐานจากสถาบันฝึ กอบรมที่แสดงว่า ผ่านกระบวนการฝึ กอบรมครบถ้วนตามหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน หรื อได้ปฏิบตั ิครบถ้วนตามเกณฑ์ของแพทย์ปฏิบตั ิงานฯ หรื อ กาลัง
ฝึ กอบรม/ปฏิบตั ิงานในปี สุ ดท้าย และคาดว่าจะจบการฝึ กอบรม/ปฏิบตั ิงาน ได้ตามเกณฑ์ตลอดจน
มีความรู้ เจตคติ จริ ยธรรม และทักษะที่เหมาะสมต่อการเป็ นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อม
สาเนา ๒ ชุด
๕.๒ สาเนาประกาศนียบัตรเข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับแพทย์ประจาบ้านที่จดั โดยราช
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย ทั้ง ๓ workshop จานวน ๒ ชุด
๕.๓ รายงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอบ ให้ผสู้ มัครสอบ Upload file รายงานต่างๆ ที่
https://forms.gle/uy1b66SqqwRdDiFS9 ไม่ ต้องส่ งเป็ นรู ปเล่มประกอบด้วย
๕.๓.๑ รายงานการศึกษาวิจยั ในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ๑ เรื่ อง
กรณียังไม่ ได้ รับการตีพมิ พ์ ให้ส่ง
๑) ไฟล์รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ที่ผา่ นการประเมินเบื้องต้นจากสถาบันฝึ กอบรมแล้ว และ
๒) ไฟล์บทความวิจยั (manuscript) และ
๓) ไฟล์เอกสารแสดงว่างานวิจยั ดังกล่าวได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการ
วิจยั
กรณีได้ รับการตีพมิ พ์แล้ว หรือ ได้ รับการยินยันว่าผ่านการพิจารณาได้ ตีพมิ พ์ ให้ส่ง
๑) ไฟล์สาเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยวารสารนั้น จะต้องเป็ นวารสารทางการแพทย์ที่
ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ หรื อ ๒ (ณ เวลาที่
ตีพิมพ์) หรื อ วารสารระบบบริ การปฐมภูมิและเวชศาสตร์ ครอบครัวภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อน
วันสอบ โดยผูส้ มัครสอบจะต้องเป็ นผูว้ จิ ยั /ผูน้ ิพนธ์หลัก และผลงานดังกล่าวไม่เคยนาไปใช้
ในการประเมินวิทยฐานะของคณะผูว้ จิ ยั คนใดคนหนึ่งมาก่อน และ

๒

๒) ไฟล์หน้าปก และสารบัญ ของวารสารที่ตีพิมพ์ กรณี เป็ น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้บนั ทึก
หน้าเว็บไซต์ที่แสดงรายละเอียดของวารสาร
๓) หากบทความนั้นได้รับการพิจารณาตอบรับแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ตีพิมพ์ ให้ส่งไฟล์สาเนาบทความ
ที่ผา่ นการพิจารณาตีพิมพ์ และ ไฟล์เอกสารจากบรรณาธิการ หรื อผูแ้ ทนของวารสาร แสดง
ข้อความยืนยันว่า ผ่านการพิจารณาตอบรับให้ตีพิมพ์ จะระบุฉบับที่ หรื อไม่ก็ได้
๕.๓.๒ ไฟล์รายงานการดูแลผูป้ ่ วยเป็ นครอบครัวอย่างต่อเนื่ อง (family study report) จานวน ๒
ครอบครัว ที่ผา่ นการประเมินเบื้องต้นจากสถาบันฝึ กอบรมแล้ว
๕.๓.๓ ไฟล์รายงานการดาเนินโครงการในชุมชน ๑ โครงการ ที่ผา่ นการประเมินเบื้องต้นจาก
สถาบันฝึ กอบรมแล้ว หากโครงการชุมชนได้รับคัดเลือกให้นาเสนอใน workshop III แล้ว ให้ส่ง
เฉพาะไฟล์สาเนาประกาศนียบัตรรับรองการนาเสนอ โดยไม่ตอ้ งส่ งไฟล์รายงานฉบับเต็ม
๖. กรณีสอบเพือ่ หนังสื ออนุมัติฯ
๖.๑ หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชา ว่าได้ทางานในลักษณะแพทย์เวชปฏิบตั ิครอบครัว
ต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กาหนด จานวน ๒ ชุด
๖.๒ กรณี เป็ นสถาบัน/หน่วยงาน/สถานบริ การ ที่ยงั ไม่เคยได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวฯ เป็ นสถาบันฝึ กอบรม/สถาบันสมทบในการฝึ กอบรม/สถานปฏิบตั ิงานที่
เข้าเกณฑ์ในการปฏิบตั ิงานเพื่อสอบฯ ได้ ภายใน ๕ ปี นับถึงวันสมัครสอบ ให้ผยู้ นื่ คาขอสมัคร
สอบดาเนิ นการส่ งแบบประเมินตนเองของสถาบัน และ/หรื อ ใบรับรองเป็ นสถานบริ การ/หน่วย
บริ การด้านปฐมภูมิจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณารับรองสถานปฏิบตั ิงานก่อนการสมัคร
สอบ ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน เป็ นความรับผิดชอบของสถาบัน/หน่วยงาน/สถานบริ การที่
ขอรับการประเมิน
๖.๓ ประกาศนียบัตร หรื อ หนังสื อรับรองการเข้าร่ วมประชุมวิชาการ อย่างน้อย ๒ ครั้ง
ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถึงก่อนวันสอบ โดย จะต้องเป็ นการประชุมวิชาการที่จดั โดยราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย หรื อ สมาคมแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป / เวชศาสตร์
ครอบครัว อย่างน้อย ๑ ครั้ง และ/หรื อ การประชุมที่จดั โดยหน่วยงานอื่นภายใต้การรับรองจาก
ราชวิทยาลัยฯ อีกไม่เกิน ๑ ครั้ง โดยการประชุมนั้นมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๒ วัน หรื อได้รับ
เครดิต ศ.น.พ. ไม่นอ้ ย กว่า ๑๕ หน่วยกิต ทั้งนี้ รวมถึงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัว
สาหรับแพทย์ปฏิบตั ิงานในคลินิกหมอครอบครัว” ด้วย
๖.๔ รายงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอบ ให้ผสู ้ มัครสอบ Upload file รายงานต่างๆ ที่
https://forms.gle/uy1b66SqqwRdDiFS9 ไม่ตอ้ งส่ งเป็ นรู ปเล่ม ประกอบด้วย
๖.๔.๑ รายงานการศึกษาวิจยั ในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ๑ เรื่ อง

๓

กรณียังไม่ ได้ รับการตีพมิ พ์ ให้ ส่ง
๑) ไฟล์รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ที่ผา่ นการประเมินเบื้องต้นจากสถาบันฝึ กอบรมแล้ว และ
๒) ไฟล์บทความวิจยั (manuscript) และ
๓) ไฟล์เอกสารแสดงว่า งานวิจยั ดังกล่าวได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการ
วิจยั หรื อ ผูม้ ีอานาจสู งสุ ดของหน่วยงานที่ผสู ้ มัครสอบดาเนินการเก็บข้อมูล หรื อเป็ นสถานที่
หลักของการดาเนินการวิจยั
กรณีได้ รับการตีพมิ พ์แล้ว หรือ ได้ รับการยินยันว่าผ่านการพิจารณาได้ ตีพมิ พ์ ให้ ส่ง
๑) ไฟล์สาเนาบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยวารสารนั้น จะต้องเป็ นวารสารทางการแพทย์ที่
ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูใ่ นฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ หรื อ ๒ (ณ เวลาที่
ตีพิมพ์) หรื อ วารสารระบบบริ การปฐมภูมิและเวชศาสตร์ ครอบครัวภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อน
วันสอบ โดยผูส้ มัครสอบจะต้องเป็ นผูว้ จิ ยั /ผูน้ ิพนธ์หลัก และผลงานดังกล่าวไม่เคยนาไปใช้
ในการประเมินวิทยฐานะของคณะผูว้ จิ ยั คนใดคนหนึ่งมาก่อน และ
๒) ไฟล์หน้าปก และสารบัญ ของวารสารที่ตีพิมพ์ กรณี เป็ น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้บนั ทึก
หน้าเว็บไซต์ที่แสดงรายละเอียดของวารสาร
๓) หากบทความนั้นได้รับการพิจารณาตอบรับแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ตีพิมพ์ ให้ส่งไฟล์สาเนาบทความ
ที่ผา่ นการพิจารณาตีพิมพ์ และ ไฟล์เอกสารจากบรรณาธิการ หรื อผูแ้ ทนของวารสาร แสดง
ข้อความยืนยันว่า ผ่านการพิจารณาตอบรับให้ตีพิมพ์ จะระบุฉบับที่ หรื อไม่ก็ได้
๖.๔.๒ ไฟล์รายงานการดูแลผูป้ ่ วยเป็ นครอบครัวอย่างต่อเนื่ อง (family study report) ๒ ครอบครัว
๖.๔.๓ ไฟล์รายงานการดาเนินโครงการในชุมชน ๑ โครงการ
กาหนดการสอบ และรายละเอียดของการสอบ
กาหนดการสอบในวันที่ ๑๐ – ๑๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมีรายละเอียดการสอบ
ดังนี้
๑. การสอบข้ อเขียน สอบที่ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
๑.๑ Multiple choice questions (MCQ) จานวน ๒๐๐ ข้อ คิดเป็ น ๒๐๐ คะแนน
๑.๒ Modified essay questions (MEQ) จานวน ๕ ข้อ คิดเป็ น ๑๕๐ คะแนน
๒. การสอบภาคปฏิบัติ อาจจัดสอบหลายสนามสอบ ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯ จะเป็ นผู้ส่ ุ มจัดสนามสอบให้ ผ้ เู ข้ าสอบ
และผู้เข้ าสอบจะต้ องไปสอบตามสนามสอบทีก่ าหนดให้ เท่ านั้น หากไปผิดสนามสอบ จะไม่ ได้ รับอนุญาตให้ เข้ า
สอบในส่ วนนี้
๒.๑ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) จานวน ๑๔ ข้อ คิดเป็ น ๓๕๐ คะแนน
๓. การสอบสั มภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๔

หมายเหตุ
 กรณี ผสู้ มัครสอบคุณสมบัติตามข้อ ๒.๒.๒ ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ ร่ วมกับรายงาน และ กรณี ผสู้ มัครสอบ
คุณสมบัติตามข้อ ๒.๒.๓ อาจพิจารณายกเว้นการสอบ ขั้นตอนใดหรื อส่ วนใดเป็ นเฉพาะรายไป ตามข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสื ออนุมตั ิและวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๕ ข้อ ๑๘ (๓)
 กรณี ผสู ้ มัครสอบ เป็ นผูส้ มัครสอบที่เคยเข้าสอบมาก่อนแล้วในปี พ.ศ.๒๕๖๒ แต่สอบไม่ผา่ นเกณฑ์ขอ้ เขียน และ/
หรื อภาคปฏิบตั ิ หรื อได้รับการอนุมตั ิให้เลื่อนสอบจะต้องดาเนินการสมัครตามขั้นตอนในข้อ ๕ หรื อ ๖ โดยไม่ตอ้ ง
ส่ งรายงานฉบับที่ผา่ นเกณฑ์พิจารณาแล้ว และจะต้องเข้าสอบทุกประเภท
เกณฑ์ การตัดสิ นผลการสอบ
ผูส้ มัครสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ท้ งั การสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ สอบสัมภาษณ์ และ รายงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทุกชิ้น จึงจะถือว่า สอบผ่าน
๑. การสอบข้ อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ
คะแนนรวม ๗๐๐ คะแนน
 ต้องได้คะแนน MCQ และ MEQ และ OSCE อย่างละไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน
๒. การสอบสั มภาษณ์
 ต้องได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน
๓. การประเมินรายงาน
๓.๑ รายงานการศึกษาวิจยั ๑ เรื่ อง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๓.๒ รายงานการดาเนินโครงการในชุมชน ๑ โครงการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๓.๓ รายงานการดูแลผูป้ ่ วยครอบครัวอย่างต่อเนื่ อง ๒ ราย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
รายงานในข้อ ๓.๑-๓.๓ ต้องได้รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ และมีผลการ
ประเมินทุกชิ้นงานไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าชิ้นงานนั้นผ่านเกณฑ์
ในกรณี ที่ผสู ้ มัครสอบส่ งผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์แล้ว หรื อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยงานวิจยั ตรงตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ขา้ งต้น ให้ถือว่า งานวิจยั ชิ้นนั้นผ่านเกณฑ์ โดยจะไม่พิจารณาให้คะแนนซ้ าอีก
ในกรณี ที่ผสู ้ มัครสอบไม่สามารถส่ งรายงานแม้แต่ฉบับใดฉบับหนึ่งได้ทนั ตามกาหนดเวลา จะไม่มีสิทธิ เข้าสอบใน
ปี นี้ คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ไม่อนุญาตให้มีการเลื่อนวันส่ งงานไม่วา่ กรณี ใดๆ
กรณี สอบไม่ผา่ นเกณฑ์
 ผูท้ ี่สอบไม่ผา่ นการสอบข้อเขียน และ/หรื อการสอบภาคปฏิบตั ิในการสอบครั้งนี้ หรื อขาดสอบส่ วน
ใดส่ วนหนึ่ง ให้ถือว่า สอบไม่ผา่ น และไม่สามารถเก็บคะแนนสอบไว้ใช้แสดงในการสอบครั้งต่อไป
 ผูท้ ี่สอบสัมภาษณ์ไม่ผา่ น คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ จะจัดให้มีการประเมินใหม่ภายใน
๓๐ วัน นับจากวันสอบ
๕

 รายงานชิ้นใดไม่ผา่ นเกณฑ์ คณะอนุกรรมการฯ อาจให้ผสู ้ มัครสอบปรับปรุ งเพิม่ เติมเพื่อส่ งพิจารณา
ใหม่ภายในเวลาที่กาหนดก็ได้ แต่ไม่เกิน ๓ เดือนนับจากวันสอบ
 กรณี ผลประเมินรายงานไม่ผา่ นเกณฑ์ในปี นี้ อาจสามารถเก็บผลพิจารณาเฉพาะการประเมินรายงาน
ฉบับที่ผา่ นเกณฑ์ไว้แสดงในการสมัครสอบปี ถัดไป โดยไม่ตอ้ งทารายงานนั้นๆ ซ้ า ทั้งนี้ข้ ึนกับการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ เป็ นรายกรณี ไป
หมายเหตุ เกณฑ์ การตัดสิ นอาจมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ ราช
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่ งประเทศไทย
ขั้นตอน และกาหนดการรับสมัครสอบ
แพทย์ผสู้ มัครสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิและวุฒิบตั รฯ กรอกข้อมูลในแบบขอสมัครสอบที่ www.tmc.or.th/tcgme
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วพิมพ์แบบขอสมัครสอบ พร้อมยืน่ เอกสารต่างๆ ตามที่กาหนดใน “ขั้นตอนการสมัคร
สอบ” ให้ครบถ้วน พร้อมแนบสาเนาหลักฐานการชาระค่าสมัครสอบ จานวน ๑๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ พนั ห้าร้อยบาท
ถ้วน) ดังนี้
๑. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิและวุฒิบตั รฯ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) ค่าธรรมเนียมนี้ ไม่สามารถขอรับคืนได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ
๒. ค่าใช้จ่ายต่างๆ จ่ายล่วงหน้า จานวน ๔,๕๐๐ บาท (สี่ พนั ห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย
๒.๑ ค่าสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยฯและสมาคมแพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป/เวชศาสตร์ ครอบครัวประเทศไทย
จานวน ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๒.๒ ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสื ออนุมตั ิและวุฒิบตั รเพื่อแสดงความรู ้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โดยแพทยสภา จานวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
๒.๓ ค่าเช่าเสื้ อครุ ยรับวุฒิบตั ร จานวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
**ค่าใช้จ่ายในข้อ ๒ จะได้รับคืนเต็มจานวนในกรณี สอบไม่ผา่ น**
กรุ ณาชาระเงิน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมวิชาการ” เลขที่บญั ชี 041- 0 - 05841- 6 เท่านั้น ไม่ รับชาระเป็ นเงินสด
 กรณียื่นเอกสารด้ วยตนเอง หรือใช้ บริการขนส่ งเอกชน
ให้ส่งที่ สานักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิม
พระบารมี ๕๐ ปี โทร. ๐๒–๗๑๖-๖๖๕๑-๒ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่เกิน ๑๕.๐๐ น.
 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งเอกสารที่
สานักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี
๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ยึดวันประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสาคัญ

๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ผศ.นพ.อภินนั ท์ อร่ ามรัตน์)
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น ๑๑ ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๑-๓, โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๓ www.thaifammed.org
๗

