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ประกาศราชวทิยาลัยแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

ฉบับที่  ๐๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบตัร 

เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตรค์รอบครัว 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

------------------------------------------ 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทยกำหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและ 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 

๒๕๖๔ ในวันศกุร์ที่ ๙ กรกฎาคม ถึง วันอาทติย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และกำหนดการสมัครสอบ ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นคำขอสมัครสอบ 

๑.  การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ  

๑.๑   เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  

        พ.ศ. ๒๕๒๕  และ 

๑.๒   เป็นผู้กำลังฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้าย หรอื ผู้ฝึกอบรมครบตามหลักสูตรสาขา       

        เวชศาสตร์ครอบครัวของ แพทยสภา จากสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภารับรอง หรือ เป็นแพทย์     

        ปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตรฯ ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ราชวิทยาลัยฯ  

        รับรองโดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าระยะเวลาของหลักสูตร   และ 

๑.๓  ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  

       ที่จัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทยครบทั้ง ๓ workshop  

๒.  การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ  

๒.๑   เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.  

        ๒๕๒๕  และ 

๒.๒  เป็นผู้มีคณุสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

๒.๒.๑  ปฏิบัติงานในลักษณะงานที่เป็นเวชปฏิบัติครอบครัวรวมอย่างน้อย ๕ ปี ในสถานบริการทาง

การแพทย์ และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ในสถานบรกิารทางการแพทย์ 

และสาธารณสขุในระดับปฐมภูมิ โดยสถานบริการดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ ก่อนวันกำหนดสอบ  หรือ 
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๒.๒.๒   เป็นผูท้ี่ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ  

วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว/เวชปฏิบัติทั่วไป จากสถาบันในต่างประเทศที่  

แพทยสภารับรอง หรือ 

๒.๒.๓  เป็นผูป้ฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติครอบครัวมาแล้วมากกว่า ๑๐ ปตี่อเนื่องจนวันที่ยื่นคำขอ

สมัครสอบ   และ 

 ๒.๓  เข้าร่วมการประชุมวิชาการครบตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ กำหนด 
 

ขั้นตอนการสมัครสอบฯ 

 ผู้ประสงค์ขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่สำนักงานราชวิทยาลัย

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

๑. ใบคำขอสมัครสอบที่กรอกขอ้มูลแล้ว  จำนวน  ๒ ฉบับ  (สมัครทาง www.tmc.or.th/tcgme)  

๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำนวน  ๒ ชุด 

๓. รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  ติดใบสมัครชุดละ ๑ รูป  

๔. กรณีผู้สมัครตามคุณสมบัติข้อ ๒.๒.๒  ให้ยื่นสำเนาหนังสืออนุมัติฯ หรือวุฒิบัตร 

ที่ได้รับจากสถาบันในต่างประเทศ   พร้อม หลักฐานแสดงว่าสถาบันดังกล่าวได้รับการรับรองจากแพทย

สภาในการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   จำนวนอย่างละ  ๒  ชดุ       

๕.  กรณีสมัครสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  

๕.๑   หลักฐานจากสถาบันฝึกอบรมที่แสดงว่า ผ่านกระบวนการฝึกอบรมครบถว้นตามหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน หรือ ได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามเกณฑ์ของแพทย์ปฏิบัติงานฯ 
หรือ กำลังฝึกอบรม/ปฏิบัติงานในปีสุดท้าย และคาดว่าจะจบการฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ได้
ตามเกณฑ ์พร้อม สำเนาอีก ๒ ชุด 

  ๕.๒     สำเนาประกาศนียบัตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ 
จัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ทั้ง  ๓  workshop   
จำนวน  ๒  ชดุ 

   ๕.๓     ส่งรายงานต่าง ๆ เพือ่ประกอบการสอบ เป็น pdf file ตามช่องทางที่กำหนด 
๖. กรณีสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ  

๖.๑   หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ว่าได้ทำงานในลักษณะแพทย์เวชปฏิบัติ

ครอบครัว (ดูแลผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ ร่วมทีมเยี่ยมครอบครวัอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการ

ดูแลสุขภาพในชุมชน และใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค) ตามระยะเวลาที่กำหนด 

จำนวน ๒ ชุด 
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๖.๒ กรณีเป็นสถาบัน/หน่วยงาน/สถานบริการทีย่ังไม่เคยได้รับการรับรองจาก 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ เป็นสถาบันฝึกอบรม/สถาบันสมทบในการ

ฝึกอบรม/สถานปฏิบัตงิานที่เข้าเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเพื่อสอบฯ ได้ ภายใน ๕ ปีนับถงึวัน

สมัครสอบ  ใหผู้้ยื่นคำขอสมัครสอบดำเนินการส่งแบบประเมินตนเองของสถาบัน และ/หรือ 

ใบรับรองเป็นสถานบริการ/หน่วยบริการด้านปฐมภูมิจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือพิจารณา

รับรองสถานปฏิบัติงานก่อนการสมัครสอบ เพื่อให้ได้ผลการพิจารณารับรองก่อนวันกำหนด

สอบ ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน เป็นความรับผิดชอบของสถาบัน/หน่วยงาน/สถาน

บริการที่ขอรับการประเมิน 

๖.๓  ประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองการเข้าร่วมประชุมวิชาการ อย่างน้อย ๒ ครั้ง 

ภายในระยะเวลา ๓ ปีนับถึงก่อนวันสอบโดยจะต้องเป็นการประชุมวิชาการที่จัดโดยราช

วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมแพทยเ์วชปฏิบัติทั่วไป/

เวชศาสตร์ครอบครัว อย่างน้อย  ๑ ครั้ง และ/หรือ การประชุมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นภายใต้

การรับรองจากราชวิทยาลัยฯ อีกไม่เกิน  ๑ ครั้ง  โดยการประชุมนั้นมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

๒ วัน หรือได้รบั เครดิต ศ.น.พ. ไม่น้อย กว่า ๑๕ หน่วยกติ ทั้งนี้ สามารถนับรวมการอบรม

ระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” ด้วย  

  ๖.๔ ส่งรายงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอบ เป็น pdf file ตามช่องทางที่กำหนด 
 

การส่งรายงานทั้งกรณสีอบเพื่อวุฒิบัตร และหนังสืออนมุัติฯ 
 ๑. รายงานการศึกษาวิจัยในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ๑ เรื่อง 

     ๑.๑  กำหนดให้คุณสมบัต ิและเกณฑ์การประเมินผลงานวิจัยเพื่อส่งสอบบอร์ดที่ราชวิทยาลัย  

เป็นไปตามประกาศ ที่ https://thaifammed.org/ไมม่ีหมวดหมู่/เกณฑ์การประเมินรายงานว/ และ

ใช้รปูแบบเอกสารตามที่กำหนด (formatเอกสารที่ส่ง)  

     ๑.๒ ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการ ๒ ขั้นตอน ดังนี ้

 ๑.๒.๑ ลงทะเบียนขอยืนยันการส่งงานวิจัยที่ https://forms.gle/ZG6DPpG5vhtdUoUh6   

หลังจากลงทะเบียนแล้ว ใหร้อ email แจ้งรายละเอียดการส่งงาน (จะได้รับภายใน ๔๘ 
ชั่วโมง) 

๑.๒.๒ เมื่อได้รบั email แจ้งรายละเอียดแล้ว ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที ่ 
ได้รับแจ้ง  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องทำการ upload file รายงานวิจัย ๒ ครั้งในระบบ 
google classroom เพื่อส่งงานให้กรรมการผู้ประเมิน ๒ ท่าน  

 ๒. รายงานการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง (family study report) จำนวน ๒ ครอบครวั 
     ที่มีลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษา หรอื อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกอบรมของสถาบัน หรือ กรณีสมัคร 

https://thaifammed.org/ไม่มีหมวดหมู่/เกณฑ์การประเมินรายงานว/
https://docs.google.com/document/d/1bElXVyiBv_Ic9CStUM3o3ClTRtP5-TVbo1Hmv7ilnAU/edit
https://forms.gle/ZG6DPpG5vhtdUoUh6
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สอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ ให้มลีายมือช่ือผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบการเยี่ยม   

ครอบครัว ไม่รบัลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์ หากไม่มีลายมอืชื่ออาจารย์/ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าส่วน  

งานผู้รับผิดชอบกำกับ ให้ถือว่าการส่งรายงานฉบับนั้นเป็นโมฆะ ผู้สมคัรจะไม่มีสิทธิสอบ 

๓.  รายงานการดำเนินโครงการในชุมชน จำนวน ๑ โครงการ ที่มีลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษา  

     หรือ อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกอบรมของสถาบัน หรือ กรณีสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ให้มีลายมือ    

     ชื่อผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการชุมชน ไม่รับลายมือช่ือ 

     อิเล็กทรอนิกส ์ หากไม่มีลายมือชื่ออาจารย์/ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าส่วนงานผู้รับผิดชอบกำกับ ให้ 

     ถือว่าการส่งรายงานฉบับนั้นเป็นโมฆะ ผู้สมัครจะไม่มีสิทธสิอบ        

     หากโครงการชุมชนได้รับคัดเลือกให้นำเสนอใน workshop III แล้ว ให้ส่งเฉพาะไฟล์สำเนา   

     ประกาศนยีบัตรรับรองการนำเสนอ โดยไม่ต้องส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ ์

**รายงานในข้อ ๒ และ ๓ ให้ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม และ upload file ส่งที่ 

https://forms.gle/Rp1p1recppFfVHgw8 ได้ต้ังแต่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔** 
 

กำหนดการสอบ และรายละเอียดของการสอบ 

กำหนดการสอบในวันศุกรท์ี่ ๙ กรกฎาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

(อาจมีการปรับเวลาตามความเหมาะสม ตารางสอบจะประกาศภายหลัง) โดยมีรายละเอียดการสอบ ดังนี้ 

๑. การสอบข้อเขียน สอบที่ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ีซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ  มีลักษณะข้อสอบ เป็น 

            ๑.๑   Multiple choice questions  (MCQ)  จำนวน ๒๐๐ ข้อ  คดิเป็น  ๒๐๐ คะแนน 

               ๑.๒   Modified essay questions  (MEQ)  จำนวน  ๕ ข้อ  คิดเป็น   ๑๕๐ คะแนน 

๒. การสอบภาคปฏิบัติ  อาจมีการจัดสอบหลายสนามสอบในกรุงเทพมหานคร และ/หรือปริมณฑล 

ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้สุ่มจัดสนามสอบให้ผู้เข้าสอบ และผู้เข้าสอบจะต้องไปสอบตามสนามสอบที่

กำหนดให้เท่านั้น หากไปผิดสนามสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบในวันนั้น   

การสอบภาคปฏิบัติมีลักษณะข้อสอบเป็น  Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

จำนวน ๑๔ ขอ้ คิดเป็น  ๓๕๐  คะแนน 

๓. การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

หมายเหตุ   

● กรณีผู้สมัครสอบคุณสมบัติตามข้อ ๒.๒.๒   ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ ร่วมกับรายงาน และ 

กรณีผู้สมัครสอบคุณสมบัติตามข้อ ๒.๒.๓  อาจพิจารณายกเว้นการสอบขั้นตอนใดหรือส่วนใดเป็นเฉพาะราย

https://forms.gle/Rp1p1recppFfVHgw8
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ไป ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๕ ข้อ ๑๘ (๓) 

● กรณีผู้สมัครสอบ เป็นผู้สมัครสอบที่เคยเข้าสอบมาก่อนแล้วในปี พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หรือได้รับการอนุมัติให้เลื่อนสอบจะต้องดำเนินการสมัครตามขั้นตอนการสมัครสอบ 

และจะต้องเข้าสอบทุกประเภท โดยไม่ต้องส่งรายงานเฉพาะฉบับที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาแล้ว   
 

เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ 

 ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ทั้งการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ และ 

รายงานผ่านเกณฑ์การประเมินทุกฉบับ จึงจะถือว่า สอบผา่น 

๑. การสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ  คะแนนรวม ๗๐๐ คะแนน 

ต้องได้คะแนน MCQ และ MEQ และ OSCE อย่างละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน 

๒. การสอบสัมภาษณ์ 

ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน  

๓. การประเมินรายงาน 

              ๓.๑    รายงานการศึกษาวิจัย  ๑  เรื่อง  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   

               ๓.๒   รายงานการดำเนินโครงการในชุมชน  ๑ โครงการ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

               ๓.๓   รายงานการดูแลผู้ป่วยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ๒ ครอบครัว  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

รายงานในข้อ ๓.๑-๓.๓  ต้องได้รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

และมีผลการประเมินแต่ละชนิดงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่ารายงานนั้นผ่านเกณฑ์   

  ในกรณีที่ผู้สมคัรสอบส่งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว หรือไดร้ับการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยงานวิจัย 

ตรงตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ ให้ถือว่า รายงานวิจัยนั้นผ่านเกณฑ์  โดยจะไม่พิจารณาให้คะแนนซ้ำอีก 

  ในกรณีที่ผู้สมคัรสอบไม่สามารถส่งรายงานแม้แต่ฉบับใดฉบับหนึ่งได้ทันตามกำหนดเวลา 

จะไม่มีสิทธิเข้าสอบในปีนี้  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ไม่อนุญาตให้มีการเลื่อนวันส่งงานไม่ว่ากรณีใดๆ 

กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ ์

− ผู้ที่สอบไมผ่่านเกณฑใ์นการสอบครั้งนี้ หรือขาดสอบส่วนใดส่วนหนึ่ง ใหถ้ือว่า สอบไม่ผ่าน

แต่สามารถเกบ็คะแนนสอบส่วนที่ผ่านเกณฑ์ไว้ใช้แสดงในการสอบปี ๒๕๖๕  โดยจะต้องสมัครสอบใหม่

ตามประกาศสอบของปี พ.ศ.๒๕๖๕  และเข้าสอบเฉพาะส่วนที่ยังสอบไม่ผ่าน 

− ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะจัดให้มีการประเมินใหม่ภายใน ๓๐ วัน 

นับจากวันสอบ 
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− รายงานประเภทใดไม่ผ่านเกณฑ์ คณะอนุกรรมการฯ อาจให้ผู้สมัครสอบแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมเพื่อส่ง

พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดก็ได้  แต่ไม่เกิน ๓ เดือนนับจากวันสอบ 

− กรณีผลประเมนิรายงานไม่ผ่านเกณฑ์ในปีนี้ อาจสามารถเก็บผลพิจารณาเฉพาะการประเมินรายงานฉบับ

ที่ผ่านเกณฑ์ไว้แสดงในการสมัครสอบปีถัดไป โดยไม่ต้องทำรายงานนั้นๆ ซ้ำ 

ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นรายกรณีไป  

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราช

วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

ขั้นตอน และกำหนดการรับสมัครสอบ 

แพทย์ผู้สมัครสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ กรอกข้อมูลในแบบขอสมัครสอบที ่

www.tmc.or.th/tcgme ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  แล้วพิมพ์แบบขอสมัครสอบ 

พร้อมยื่นเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดใน “ขั้นตอนการสมัครสอบ” ให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการชำระค่า

สมคัรสอบ จำนวน ๑๗,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ดังนี ้

๑. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสาม

พันบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมนี้ ไม่สามารถขอรับคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

๒. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่นๆ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท  (สี่พันบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 

๒.๑   ค่าสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยฯและสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว 

ประเทศไทย  จำนวน  ๓,๕๐๐ บาท (สามพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 

๒.๒   ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชำนาญในการ  

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โดยแพทยสภา  จำนวน  ๕๐๐ บาท  

(ห้าร้อยบาทถ้วน) 

**ค่าใช้จ่ายในข้อ ๒ จะได้รับคืนเต็มจำนวนในกรณีสอบไมผ่่าน** 

กรุณาชำระเงิน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ชือ่บัญชี  

“ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมและสอบ” เลขที่บญัชี ๐๔๑-๐–๑๘๔๒๔-๑  เท่านัน้ 

ไม่รับชำระเป็นเงนิสด   

− กรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือใช้บริการขนสง่เอกชน ให้ส่งเอกสารที ่

สำนักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  

ชั้น ๑๑  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี โทร. ๐๒–๗๑๖-๖๖๕๑-๒  

ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ไม่เกิน  ๑๕.๐๐ น.  ยดึวันส่งถึงเป็นสำคัญ 
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− กรณีสมัครทางไปรษณีย ์  ให้ส่งเอกสารที่  

 สำนักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  

ชั้น ๑๑  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี   ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่       

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

 ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ   

          

              ประกาศ ณ วันที่   ๑๕  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๔ 

 

 

 

              (ผศ.นพ.อภินันท์    อร่ามรัตน์) 

ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น ๑๑ ซอยศูนย์วิจัย 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท ์๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๑-๓, โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ 

๖๖๕๓ www.thaifammed.org  

 

http://www.thaifammed.org/

