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ประกาศราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ฉบับที ่ ๒ / ๒๕๖๓   

เร่ือง การสอบเพือ่หนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 
เพือ่แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------------------------ 

ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ก าหนดการสอบเพื่อหนงัสืออนุมติัและวฒิุบตัรเพื่อแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวนัศุกร์ ๑๐-
วนัอาทิตยท่ี์ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และก าหนดการสมคัรสอบ ดงัน้ี 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยืน่ค าขอสมัครสอบ 
๑.  การสอบเพือ่วุฒิบัตรฯ  

๑.๑   เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  และ 
๑.๒  เป็นผูก้  าลงัฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นปีสุดทา้ย หรือ ผูฝึ้กอบรมครบตามหลกัสูตรสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวของแพทยสภาจากสถาบนัฝึกอบรมท่ีแพทยสภารับรอง หรือ เป็นแพทยป์ฏิบติังานเพื่อการสอบ
วฒิุบตัรฯ ในสถานบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีราชวทิยาลยั ฯ รับรองโดยมีระยะเวลาการ
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาของหลกัสูตร   และ 

        ๑.๓  ไดรั้บประกาศนียบตัรเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการ (workshop) ท่ีจดัโดยราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ 
ครอบครัวแห่งประเทศไทยครบทั้ง 3 workshop  

๒.  การสอบเพือ่หนังสืออนุมัติฯ  
๒.๑   เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมตามพระราชบญัญติัวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และ 
๒.๒  เป็นผูมี้คุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

๒.๒.๑  ปฏิบติังานในลกัษณะท่ีเป็นเวชปฏิบติัครอบครัวรวมอยา่งนอ้ย ๕ ปี ในสถานบริการทาง
การแพทย ์และสาธารณสุขในระดบัปฐมภูมิ โดยสถานบริการดงักล่าวตอ้งไดรั้บการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก่อนวนัก าหนดสอบ  หรือ 
๒.๒.๒   เป็นผูท่ี้ไดรั้บหนงัสืออนุมติั หรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวช 

      กรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว/เวชปฏิบติัทัว่ไป จากสถาบนัในต่างประเทศท่ี แพทยสภารับรอง หรือ 
    ๒.๒.๓  เป็นผูป้ฏิบติังานดา้นเวชปฏิบติัครอบครัวมาแลว้มากกวา่ ๑๐ ปี ต่อเน่ืองจนวนัท่ียืน่ค าขอสมคัร       
    สอบ   และ 

 ๒.๓  เขา้ร่วมการประชุมวชิาการครบตามเกณฑท่ี์ราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวฯ ก าหนด 
 



๒ 

ขั้นตอนการสมัครสอบฯ 
 ผูป้ระสงคข์อสมคัรสอบเพื่อหนงัสืออนุมติัหรือวฒิุบตัรฯ ยืน่เอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีส านกังานราชวทิยาลยัแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัว ดงัน้ี 
๑. ใบค าขอสมคัรสอบท่ีกรอกขอ้มูลแลว้  จ  านวน  ๒ ฉบบั  (สมคัรทาง www.tmc.or.th/tcgme)  
๒. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม จ านวน  ๒ ชุด 
๓. รูปถ่าย ขนาด ๒ น้ิว จ านวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  ติดใบสมคัรชุดละ ๑ รูป  
๔. กรณีผูส้มคัรตามคุณสมบติัขอ้ ๒.๒.๒  ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสืออนุมติัฯ หรือวุฒิบตัร ท่ีไดรั้บจากสถาบนัใน

ต่างประเทศ   พร้อม หลกัฐานแสดงวา่ สถาบนัดงักล่าวไดรั้บการรับรองจากแพทยสภา ในการฝึกอบรมสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว   จ  านวนอยา่งละ  ๒  ชุด       

๕. กรณีสมคัรสอบเพื่อวุฒิบตัรฯ  
  ๕.๑   หลกัฐานจากสถาบนัฝึกอบรมท่ีแสดงวา่ ผา่นกระบวนการฝึกอบรมครบถว้นตามหลกัสูตรการ 
   ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น หรือไดป้ฏิบติัครบถว้นตามเกณฑข์องแพทยป์ฏิบติังานฯ หรือ ก าลงั 
   ฝึกอบรม/ปฏิบติังานในปีสุดทา้ย และคาดวา่จะจบการฝึกอบรม/ปฏิบติังาน ไดต้ามเกณฑต์ลอดจน 
   มีความรู้ เจตคติ จริยธรรม และทกัษะท่ีเหมาะสมต่อการเป็นแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว  พร้อม 
   ส าเนา ๒ ชุด 
    ๕.๒  ส าเนาประกาศนียบตัรเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นท่ีจดัโดยราช 
    วทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ทั้ง  ๓  workshop  จ  านวน  ๒  ชุด 
  ๕.๓    รายงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอบ ใหผู้ส้มคัรสอบ Upload file รายงานต่างๆ ท่ี  
   https://forms.gle/uy1b66SqqwRdDiFS9   ไม่ต้องส่งเป็นรูปเล่มประกอบดว้ย 
   ๕.๓.๑   รายงานการศึกษาวิจยัในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ๑ เร่ือง   
   กรณยีังไม่ได้รับการตีพมิพ์ ใหส่้ง 

๑) ไฟลร์ายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์  ท่ีผา่นการประเมินเบ้ืองตน้จากสถาบนัฝึกอบรมแลว้ และ 
 ๒)  ไฟลบ์ทความวจิยั (manuscript)   และ 
 ๓)  ไฟลเ์อกสารแสดงวา่งานวจิยัดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ 
 วจิยั 

   กรณไีด้รับการตีพมิพ์แล้ว หรือ ได้รับการยนิยันว่าผ่านการพจิารณาได้ตีพมิพ์ ใหส่้ง  
๑) ไฟลส์ าเนาบทความท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์โดยวารสารนั้น จะตอ้งเป็นวารสารทางการแพทยท่ี์

ไดรั้บการประเมินคุณภาพวารสารวชิาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี ๑ หรือ ๒  (ณ เวลาท่ี
ตีพิมพ)์ หรือ วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวภายในระยะเวลา 3 ปีก่อน
วนัสอบ โดยผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูว้จิยั/ผูนิ้พนธ์หลกั  และผลงานดงักล่าวไม่เคยน าไปใช้
ในการประเมินวทิยฐานะของคณะผูว้จิยัคนใดคนหน่ึงมาก่อน  และ 



๓ 

๒) ไฟลห์นา้ปก และสารบญั ของวารสารท่ีตีพิมพ ์กรณีเป็น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ใหบ้นัทึก
หนา้เวบ็ไซตท่ี์แสดงรายละเอียดของวารสาร 

๓) หากบทความนั้นไดรั้บการพิจารณาตอบรับแลว้ แต่ยงัไม่ไดตี้พิมพ ์ใหส่้งไฟลส์ าเนาบทความ
ท่ีผา่นการพิจารณาตีพิมพ ์และ ไฟลเ์อกสารจากบรรณาธิการ หรือผูแ้ทนของวารสาร แสดง
ขอ้ความยนืยนัวา่ ผา่นการพิจารณาตอบรับให้ตีพิมพ ์จะระบุฉบบัท่ี หรือไม่ก็ได ้

   ๕.๓.๒  ไฟลร์ายงานการดูแลผูป่้วยเป็นครอบครัวอยา่งต่อเน่ือง (family study report) จ  านวน ๒  
   ครอบครัว ท่ีผา่นการประเมินเบ้ืองตน้จากสถาบนัฝึกอบรมแลว้   

 ๕.๓.๓ ไฟลร์ายงานการด าเนินโครงการในชุมชน  ๑ โครงการ ท่ีผา่นการประเมินเบ้ืองตน้จาก 
 สถาบนัฝึกอบรมแลว้  หากโครงการชุมชนไดรั้บคดัเลือกใหน้ าเสนอใน workshop III แลว้ ใหส่้ง 
 เฉพาะไฟลส์ าเนาประกาศนียบตัรรับรองการน าเสนอ โดยไม่ตอ้งส่งไฟลร์ายงานฉบบัเตม็ 
 

๖. กรณสีอบเพือ่หนังสืออนุมัติฯ  
๖.๑   หนงัสือรับรองการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา วา่ไดท้  างานในลกัษณะแพทยเ์วชปฏิบติัครอบครัว

ต่อเน่ืองตามระยะเวลาท่ีก าหนด จ านวน ๒ ชุด 
๖.๒ กรณีเป็นสถาบนั/หน่วยงาน/สถานบริการ ท่ียงัไม่เคยไดรั้บการรับรองจากราชวทิยาลยัแพทยเ์วช

ศาสตร์ครอบครัวฯ เป็นสถาบนัฝึกอบรม/สถาบนัสมทบในการฝึกอบรม/สถานปฏิบติังานท่ี
เขา้เกณฑใ์นการปฏิบติังานเพื่อสอบฯ ได ้ภายใน ๕ ปีนบัถึงวนัสมคัรสอบ  ใหผู้ย้ืน่ค  าขอสมคัร
สอบด าเนินการส่งแบบประเมินตนเองของสถาบนั และ/หรือ ใบรับรองเป็นสถานบริการ/หน่วย
บริการดา้นปฐมภูมิจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบเพื่อพิจารณารับรองสถานปฏิบติังานก่อนการสมคัร
สอบ ค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมิน เป็นความรับผดิชอบของสถาบนั/หน่วยงาน/สถานบริการท่ี
ขอรับการประเมิน 

๖.๓  ประกาศนียบตัร หรือ หนงัสือรับรองการเขา้ร่วมประชุมวิชาการ อยา่งนอ้ย ๒ คร้ัง 
ภายในระยะเวลา ๓ ปีนบัถึงก่อนวนัสอบ โดย จะตอ้งเป็นการประชุมวชิาการท่ีจดัโดยราชวทิยาลยั
แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป / เวชศาสตร์
ครอบครัว อยา่งนอ้ย  ๑ คร้ัง และ/หรือ การประชุมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนภายใตก้ารรับรองจาก
ราชวทิยาลยัฯ อีกไม่เกิน  ๑ คร้ัง  โดยการประชุมนั้นมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๒ วนั หรือไดรั้บ 
เครดิต ศ.น.พ. ไม่นอ้ย กวา่ ๑๕ หน่วยกิต ทั้งน้ี รวมถึงการอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัว
ส าหรับแพทยป์ฏิบติังานในคลินิกหมอครอบครัว” ดว้ย 

  ๖.๔    รายงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอบ ใหผู้ส้มคัรสอบ Upload file รายงานต่างๆ ท่ี  
   https://forms.gle/uy1b66SqqwRdDiFS9  ไม่ตอ้งส่งเป็นรูปเล่ม ประกอบดว้ย 
  ๖.๔.๑   รายงานการศึกษาวจิยัในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ๑ เร่ือง  
   



๔ 

  กรณยีังไม่ได้รับการตีพมิพ์ ให้ส่ง 
๑) ไฟลร์ายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์  ท่ีผา่นการประเมินเบ้ืองตน้จากสถาบนัฝึกอบรมแลว้ และ 

 ๒)  ไฟลบ์ทความวจิยั (manuscript)   และ 
 ๓)  ไฟลเ์อกสารแสดงวา่ งานวจิยัดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ 
       วจิยั หรือ ผูมี้อ  านาจสูงสุดของหน่วยงานท่ีผูส้มคัรสอบด าเนินการเก็บขอ้มูล หรือเป็นสถานท่ี     
      หลกัของการด าเนินการวิจยั 

  กรณไีด้รับการตีพมิพ์แล้ว หรือ ได้รับการยนิยันว่าผ่านการพจิารณาได้ตีพมิพ์ ให้ส่ง  
๑) ไฟลส์ าเนาบทความท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์โดยวารสารนั้น จะตอ้งเป็นวารสารทางการแพทยท่ี์

ไดรั้บการประเมินคุณภาพวารสารวชิาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี ๑ หรือ ๒  (ณ เวลาท่ี
ตีพิมพ)์ หรือ วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวภายในระยะเวลา 3 ปีก่อน
วนัสอบ โดยผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูว้จิยั/ผูนิ้พนธ์หลกั  และผลงานดงักล่าวไม่เคยน าไปใช้
ในการประเมินวทิยฐานะของคณะผูว้จิยัคนใดคนหน่ึงมาก่อน  และ 

๒) ไฟลห์นา้ปก และสารบญั ของวารสารท่ีตีพิมพ ์กรณีเป็น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ใหบ้นัทึก
หนา้เวบ็ไซตท่ี์แสดงรายละเอียดของวารสาร 

๓) หากบทความนั้นไดรั้บการพิจารณาตอบรับแลว้ แต่ยงัไม่ไดตี้พิมพ ์ใหส่้งไฟลส์ าเนาบทความ
ท่ีผา่นการพิจารณาตีพิมพ ์และ ไฟลเ์อกสารจากบรรณาธิการ หรือผูแ้ทนของวารสาร แสดง
ขอ้ความยนืยนัวา่ ผา่นการพิจารณาตอบรับให้ตีพิมพ ์จะระบุฉบบัท่ี หรือไม่ก็ได ้

  ๖.๔.๒   ไฟลร์ายงานการดูแลผูป่้วยเป็นครอบครัวอยา่งต่อเน่ือง (family study report)  ๒ ครอบครัว  
๖.๔.๓   ไฟลร์ายงานการด าเนินโครงการในชุมชน  ๑ โครงการ  

  

 ก าหนดการสอบ และรายละเอยีดของการสอบ 
ก าหนดการสอบในวนัท่ี ๑๐ – ๑๒ เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมีรายละเอียดการสอบ

ดงัน้ี 
๑. การสอบข้อเขียน สอบที ่อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนยว์จิยั ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
      ๑.๑    Multiple choice questions  (MCQ)  จ  านวน ๒๐๐ ขอ้  คิดเป็น  ๒๐๐ คะแนน 

 ๑.๒   Modified essay questions  (MEQ)  จ  านวน   ๕ ขอ้  คิดเป็น   ๑๕๐ คะแนน 
๒. การสอบภาคปฏิบัติ  อาจจัดสอบหลายสนามสอบ ซ่ึงทางราชวทิยาลยัฯ จะเป็นผู้สุ่มจัดสนามสอบให้ผู้เข้าสอบ 

และผู้เข้าสอบจะต้องไปสอบตามสนามสอบทีก่ าหนดให้เท่าน้ัน หากไปผดิสนามสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
สอบในส่วนนี ้ 
๒.๑  Objective Structured Clinical Examination (OSCE) จ านวน ๑๔ ขอ้  คิดเป็น  ๓๕๐  คะแนน 

๓. การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 
 



๕ 

 
หมายเหตุ   

 กรณีผูส้มคัรสอบคุณสมบติัตามขอ้ ๒.๒.๒   ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ ร่วมกบัรายงาน และ กรณีผูส้มคัรสอบ
คุณสมบติัตามขอ้ ๒.๒.๓  อาจพิจารณายกเวน้การสอบ ขั้นตอนใดหรือส่วนใดเป็นเฉพาะรายไป ตามขอ้บงัคบั
แพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติัและวฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๕ ขอ้ ๑๘ (๓) 

 กรณีผูส้มคัรสอบ เป็นผูส้มคัรสอบท่ีเคยเขา้สอบมาก่อนแลว้ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ แต่สอบไม่ผา่นเกณฑข์อ้เขียน และ/
หรือภาคปฏิบติั  หรือไดรั้บการอนุมติัใหเ้ล่ือนสอบจะตอ้งด าเนินการสมคัรตามขั้นตอนในขอ้ ๕ หรือ ๖ โดยไม่ตอ้ง
ส่งรายงานฉบบัท่ีผา่นเกณฑ์พิจารณาแลว้  และจะตอ้งเขา้สอบทุกประเภท  
 

เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ 
 ผูส้มคัรสอบจะตอ้งผา่นเกณฑท์ั้งการสอบขอ้เขียน สอบภาคปฏิบติั สอบสัมภาษณ์ และ รายงานผา่นเกณฑก์ารประเมิน
ทุกช้ิน จึงจะถือวา่ สอบผ่าน 

๑. การสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ  คะแนนรวม ๗๐๐ คะแนน 
 ตอ้งไดค้ะแนน MCQ และ MEQ และ OSCE อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ จึงจะถือวา่สอบผา่น 

๒. การสอบสัมภาษณ์ 

 ตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ จึงจะถือวา่สอบผา่น  
๓. การประเมินรายงาน 
        ๓.๑    รายงานการศึกษาวจิยั  ๑  เร่ือง  คะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน   
        ๓.๒   รายงานการด าเนินโครงการในชุมชน   ๑  โครงการ  คะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน 
        ๓.๓   รายงานการดูแลผูป่้วยครอบครัวอยา่งต่อเน่ือง  ๒ ราย  คะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน 

รายงานในขอ้ ๓.๑-๓.๓  ตอ้งไดรั้บการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และมีผลการ
ประเมินทุกช้ินงานไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ ๖๐ จึงจะถือวา่ช้ินงานนั้นผา่นเกณฑ ์  

  ในกรณีท่ีผูส้มคัรสอบส่งผลงานวจิยัท่ีตีพิมพแ์ลว้ หรือไดรั้บการตอบรับให้ตีพิมพ ์โดยงานวจิยั ตรงตามเง่ือนไขท่ี 
ก าหนดไวข้า้งตน้ ใหถื้อวา่ งานวจิยัช้ินนั้นผา่นเกณฑ ์ โดยจะไม่พิจารณาใหค้ะแนนซ ้ าอีก 
  ในกรณีท่ีผูส้มคัรสอบไม่สามารถส่งรายงานแมแ้ต่ฉบบัใดฉบบัหน่ึงไดท้นัตามก าหนดเวลา จะไม่มีสิทธิเขา้สอบใน
ปีน้ี  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ไม่อนุญาตให้มีการเล่ือนวนัส่งงานไม่วา่กรณีใดๆ 

กรณีสอบไม่ผา่นเกณฑ ์
 ผูท่ี้สอบไม่ผา่นการสอบขอ้เขียน และ/หรือการสอบภาคปฏิบติัในการสอบคร้ังน้ี หรือขาดสอบส่วน

ใดส่วนหน่ึง ใหถื้อวา่ สอบไม่ผา่น และไม่สามารถเก็บคะแนนสอบไวใ้ชแ้สดงในการสอบคร้ังต่อไป 
 ผูท่ี้สอบสัมภาษณ์ไม่ผา่น คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะจดัใหมี้การประเมินใหม่ภายใน 

๓๐ วนั นบัจากวนัสอบ 



๖ 

 รายงานช้ินใดไม่ผา่นเกณฑ ์คณะอนุกรรมการฯ อาจใหผู้ส้มคัรสอบปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อส่งพิจารณา
ใหม่ภายในเวลาท่ีก าหนดก็ได ้ แต่ไม่เกิน ๓ เดือนนบัจากวนัสอบ 

 กรณีผลประเมินรายงานไม่ผา่นเกณฑใ์นปีน้ี อาจสามารถเก็บผลพิจารณาเฉพาะการประเมินรายงาน
ฉบบัท่ีผา่นเกณฑไ์วแ้สดงในการสมคัรสอบปีถดัไป โดยไม่ตอ้งท ารายงานนั้นๆ ซ ้ า ทั้งน้ีข้ึนกบัการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นรายกรณีไป  
 

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินอาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้กบัดุลยพนิิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราช
วทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  

 

ขั้นตอน และก าหนดการรับสมัครสอบ 
แพทยผ์ูส้มคัรสอบเพื่อหนงัสืออนุมติัและวฒิุบตัรฯ กรอกขอ้มูลในแบบขอสมคัรสอบท่ี www.tmc.or.th/tcgme 

ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓  แลว้พิมพแ์บบขอสมคัรสอบ พร้อมยืน่เอกสารต่างๆ ตามท่ีก าหนดใน “ขั้นตอนการสมคัร
สอบ” ใหค้รบถว้น พร้อมแนบส าเนาหลกัฐานการช าระค่าสมคัรสอบ จ านวน ๑๔,๕๐๐  บาท (หน่ึงหม่ืนส่ีพนัหา้ร้อยบาท
ถว้น)  ดงัน้ี 

๑. ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบเพื่อหนงัสืออนุมติัและวฒิุบตัรฯ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนบาท
ถว้น)    ค่าธรรมเนียมน้ี ไม่สามารถขอรับคืนไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ 

๒. ค่าใชจ่้ายต่างๆ จ่ายล่วงหนา้ จ  านวน ๔,๕๐๐ บาท  (ส่ีพนัหา้ร้อยบาทถว้น)  ประกอบดว้ย 
๒.๑   ค่าสมคัรสมาชิกราชวทิยาลยัฯและสมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป/เวชศาสตร์ครอบครัวประเทศไทย  
จ านวน  ๓,๕๐๐ บาท (สามพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
๒.๒   ค่าธรรมเนียมในการออกหนงัสืออนุมติัและวฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โดยแพทยสภา  จ  านวน  ๕๐๐ บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) 
๒.๓    ค่าเช่าเส้ือครุยรับวุฒิบตัร  จ  านวน  ๕๐๐ บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) 
**ค่าใชจ่้ายในขอ้ ๒ จะไดรั้บคืนเตม็จ านวนในกรณีสอบไม่ผา่น** 

กรุณาช าระเงิน ผา่นบญัชีออมทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ ช่ือบญัชี  “ราชวทิยาลยัแพทยเ์วช
ศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมวชิาการ” เลขท่ีบญัชี 041- 0 - 05841- 6  เท่านั้น ไม่รับช าระเป็นเงินสด   

 กรณยีื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือใช้บริการขนส่งเอกชน  
ใหส่้งท่ี ส านกังานราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ชั้น ๑๑  อาคารเฉลิม
พระบารมี ๕๐ ปี โทร. ๐๒–๗๑๖-๖๖๕๑-๒ ภายในวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  ไม่เกิน  ๑๕.๐๐ น. 

 กรณสีมัครทางไปรษณย์ี   ให้ส่งเอกสารท่ี  
    ส านกังานราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ชั้น ๑๑  อาคารเฉลิมพระบารมี  
    ๕๐ ปี   ซอยศูนยว์ิจยั  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่      เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐  

 ภายในวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ยดึวนัประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั   



๗ 

          ประกาศ ณ วนัท่ี   ๒๐ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๓ 
 
 
 

 (ผศ.นพ.อภินนัท ์   อร่ามรัตน์) 
ประธานราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราชวิทยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น ๑๑ ซอยศูนยวิ์จยั ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศพัท ์๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๑-๓, โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๓ www.thaifammed.org  

http://www.thaifammed.org/

