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ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 
ฉบับท่ี ๐๓ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง การสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร 
เพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
------------------------------------------ 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยก าหนดการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและ วุฒิบัตรเพื่อ
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวัน
ศุกร์ท่ี ๑ กรกฎาคม ถึง วันอาทิตย์ท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และก าหนดแนวทางการสมัครสอบ ดังนี ้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิย่ืนค าขอสมัครสอบ 
๑.  การสอบเพ่ือวุฒิบัตรฯ  
๑.๑   เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม  
        พ.ศ. ๒๕๒๕  และ 
๑.๒   เป็นผู้ก าลังฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้าย หรือ ผู้ฝึกอบรมครบตามหลักสูตรสาขา       
        เวชศาสตร์ครอบครัวของแพทยสภา จากสถาบันฝึกอบรมท่ีแพทยสภารับรอง หรือ เป็นแพทย์     
        ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีราชวิทยาลัยฯ  
        รับรองโดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าระยะเวลาของหลักสูตร   และ 
๑.๓  ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  
       ท่ีจัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยครบท้ัง ๓ workshop  
๒.  การสอบเพ่ือหนังสืออนุมัติฯ  
๒.๑   เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.  
        ๒๕๒๕    และ 
๒.๒  เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้

๒.๒.๑  ปฏิบัติงานในลักษณะงานท่ีเป็นเวชปฏิบัติครอบครัว รวมอย่างน้อย ๕ ปี ในสถานบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ โดยสถานบริการดงักล่าวต้องได้รับการรับรองจาก
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก่อนวันก าหนดสอบ  หรือ 
๒.๒.๒   เป็นผู้ท่ีได้รับหนงัสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ  
วิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว/เวชปฏิบัติท่ัวไปจากสถาบันในต่างประเทศท่ี  
แพทยสภารับรอง หรือ 
๒.๒.๓  เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเวชปฏิบัติครอบครัวมาแล้วมากกว่า ๑๐ ปีต่อเนื่องจนวันท่ี ๒๙ 
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕  และ 

 ๒.๓  เข้าร่วมการประชุมวิชาการครบตามเกณฑ์ท่ีราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ ก าหนด 
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ขั้นตอนการสมัครสอบฯ 

 ผู้ประสงค์ขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีส านักงานราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ดังนี ้

๑. ใบค าขอสมัครสอบ ท่ีกรอกข้อมูลเรียบร้อยและ พิมพ์ลงกระดาษ ลงนามแล้ว จ านวน  ๒ ฉบับ  
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๒ ชุด 
๓. ส าเนาใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล (กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-สกุล) จ านวน ๒ ชุด 
๔. ส าเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จ านวน ๒ ชุด 
๕. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือส าเนาบัตร MD card ท่ียังไม่หมดอายุ จ านวน  ๒ ชุด 
๖. รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  ติดใบค าขอสมัครสอบ ในข้อ ๑ ชุดละ ๑ รูป  
๗. กรณีสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ  

๗.๑   หลักฐานจากสถาบันฝึกอบรมท่ีแสดงว่า ผ่านกระบวนการฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน หรือ ได้ปฏิบตัิงานครบถ้วนตามเกณฑ์ของแพทย์
ปฏิบัติงานฯ หรือ ก าลังฝึกอบรม/ปฏิบัติงานในปีสุดท้าย และคาดว่าจะจบการฝึกอบรม/
ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ ฉบับจริง และส าเนาอีก ๒ ชุด   

  ๗.๒     ส าเนาประกาศนียบัตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับแพทย์ประจ าบ้านท่ี 
จัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ท้ัง  ๓  workshop   
จ านวน  ๒  ชุด (กรณีต้องการส าเนา หรือใบรับรองจากราชวิทยาลัยฯ ให้ติดต่อส านักงาน
ราชวิทยาลัยฯ ก่อนด าเนินการสมัคร มคี่าใช้จา่ยในการขอใบรับรอง ๓๐๐ บาท) 

   ๗.๓     ส่งรายงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอบตามรูปแบบ และช่องทางท่ีก าหนด 
 

๘.  กรณีสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ  
๘.๑   ผู้ท่ีจะสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ ในปีนี้ ให้ด าเนินการลงทะเบียนเพื่อแจ้งข้อมูล

เบ้ืองต้นกับ ราชวิทยาลัยฯ ท่ี https://forms.gle/orKgG2c97QBwPVeB8  
ภายในวันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

๘.๒    ผู้สมัครตามคุณสมบัติข้อ ๒.๒.๒  ให้ใช้ส าเนาหนังสืออนุมัติฯ หรือวุฒิบัตร ท่ีได้รับจาก
สถาบันในต่างประเทศ   พร้อมหลักฐานแสดงว่าสถาบันดังกล่าวได้รับการรับรองจาก
แพทยสภาในการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   จ านวนอย่างละ  ๒  ชุด       

๘.๓ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ว่าได้ท างานในลักษณะแพทย์เวชปฏิบัติ
ครอบครัว (ดูแลผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ ร่วมทีมเยี่ยมครอบครัวอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพในชุมชน และให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค) ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด จ านวน ๒ ชุด (หากปฏิบัติงานมากกว่า ๑ หน่วยงาน ให้ขอใบรับรองจากทุกท่ี) 

 กรณีสถานท่ีท างานปัจจุบนัเป็นสถาบัน/หน่วยงาน/สถานบริการท่ียังไม่เคยได้รับการ 
รับรองจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ เป็นสถาบันฝึกอบรม/สถาบันสมทบ
ในการฝึกอบรม/สถานปฏิบัติงานท่ีเข้าเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเพื่อสอบฯ ได ้ภายใน ๕ ปี
นับถึงวันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ผู้ยื่นค าขอสมัครสอบด าเนินการส่งแบบประเมิน
ตนเองของสถาบัน (แบบบันทึกข้อมูล ก และแบบบันทึกข้อมูล ข) และ/หรือ ใบรับรอง

https://forms.gle/orKgG2c97QBwPVeB8
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เป็นสถานบริการ/หน่วยบริการด้านปฐมภูมจิากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อพิจารณา
รับรองสถานปฏิบัติงานก่อนวันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ได้ผลการพิจารณา
รับรองก่อนวันก าหนดสอบ ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน เป็นความรับผิดชอบของ
สถาบัน/หน่วยงาน/สถานบริการท่ีขอรับการประเมิน 

๘.๔ ประกาศนียบัตร หรือ หนังสือรับรองการเข้าร่วมประชุมวิชาการ อย่างน้อย ๒ ครั้ง 
ภายในระยะเวลา ๓ ปีนับถึงก่อนวันสอบโดยจะต้องเป็นการประชุมวิชาการท่ีจัดโดยราช
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/
เวชศาสตร์ครอบครัว อย่างน้อย  ๑ ครั้ง หรือ ประกาศนียบตัรการผ่านการอบรมระยะส้ัน 
“เวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ” และ/หรือ การ
ประชุมท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืนภายใต้การรับรองจากราชวิทยาลัยฯ อีก ๑ ครั้ง  โดยการ
ประชุมนั้นมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ วันเต็ม หรือได้รับเครดิต ศ.น.พ. ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
หน่วยกิต   

  ๘.๕ ส่งรายงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอบตามรูปแบบ และช่องทางท่ีก าหนด 
 

การส่งรายงานท้ังกรณีสอบเพ่ือวุฒิบัตร และหนังสืออนุมัติฯ 
๑. รายงานการศึกษาวิจัยในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ๑ เรื่อง   

ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบศึกษาแนวทางการส่งงานวิจัย และเกณฑ์การประเมินผล รวมท้ังรายละเอียดต่างๆ 
ท่ี แนวทางการส่งรายงานวิจัย หรือ ดูรายละเอียดท่ี www.thaifammed.org  ประกาศ ณ วันที ๑๒ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ และด าเนินการส่งงานตามแนวทางดังกล่าว 

๒. รายงานการดูแลผู้ป่วยเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ๑ ฉบับ ประกอบด้วยจ านวน ๒ ครอบครัว พร้อม
ใบอนุมัติให้ใช้กรณีศึกษาในการเขียนในรายงานเพื่อสอบ ลงนามโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา/ผู้บังคับบัญชา/
หัวหน้าหน่วยงาน  “ไม่อนุญาตให้ใช้ลายมือชื่ออาจารย์ท่ีเป็นภาพท่ีบันทึกไว้ล่วงหน้า หากไม่มี
ลายมือช่ืออาจารย์/ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าส่วนงานผู้รับผิดชอบก ากับ ให้ถือว่าการส่งรายงานฉบับนั้น
เป็นโมฆะ ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิสอบ 

๓. รายงานการด าเนินโครงการในชุมชน จ านวน ๑ โครงการ ท่ีพร้อมใบอนุมัติใหใ้ช้โครงการดังกล่าวใน
การเขียนในรายงานเพื่อสอบ ลงนามโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา/ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน  “ไม่
อนุญาตให้ใช้ลายมือชื่ออาจารย์ท่ีเป็นภาพท่ีบันทึกไว้ล่วงหน้า หากไม่มีลายมือช่ืออาจารย์/
ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าส่วนงานผู้รับผิดชอบก ากับ ให้ถือว่าการส่งรายงานฉบับนั้นเป็นโมฆะ ผู้สมัครจะ
ไม่มีสิทธิสอบ 
หากโครงการชุมชนได้รับคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน และ
แพทย์ปฏิบัติงานฯ ช้ันปีท่ี ๓ ประจ าปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ แล้ว ให้ส่งเฉพาะไฟล์ส าเนา
ประกาศนียบัตรรับรองการน าเสนอ โดยไม่ต้องส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ และใบอนุม้ต ิ

**รายงานในข้อ ๒ และ ๓ ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ upload file ส่งท่ี 
https://forms.gle/622SYKwrfuzA5KBS7   ได้ตัง้แต่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕** 

 

 

https://thaifammed.org/announce/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a265/
http://www.thaifammed.org/
https://forms.gle/622SYKwrfuzA5KBS7
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ก าหนดการสอบ และรายละเอียดของการสอบ 

ก าหนดการสอบในวันศุกร์ท่ี ๑ กรกฎาคม ถึง วันอาทิตย์ท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น. (อาจมีการปรับเวลาตามความเหมาะสม ตารางสอบจะประกาศภายหลัง) โดยมีรายละเอียดการสอบ 
ดังนี ้

๑. การสอบข้อเขียน เป็นการสอบผ่านระบบออนไลน์ ณ สนามสอบท่ีก าหนด และอาจมีการจัดสอบ
หลายสนามสอบ (จะประกาศให้ผู้มีสิทธิสอบเลือกสนามสอบภายหลัง)  มีลักษณะข้อสอบ เป็น 

            ๑.๑   Multiple choice questions  (MCQ)  จ านวน ๒๐๐ ข้อ  คิดเป็น  ๒๐๐ คะแนน 
               ๑.๒   Modified essay questions  (MEQ)  จ านวน  ๕ ข้อ  คิดเป็น   ๑๕๐ คะแนน 
      ๑.๓   Constructed Response Question (CRQ)  จ านวน ๕ ข้อ คิดเป็น ๑๐๐ คะแนน 

๒. การสอบภาคปฏิบัติ  ณ สนามสอบท่ีก าหนด และอาจมีการจัดสอบหลายสนามสอบ (จะประกาศให้ผู้มี
สิทธิสอบเลือกสนามสอบภายหลัง)  การสอบภาคปฏิบัติมีลักษณะข้อสอบเป็น  Objective 
Structured Clinical Examination (OSCE) จ านวน ๗ ข้อ คดิเป็น  ๓๕๐  คะแนน 

๓. การสอบสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินความรู้ และทัศนคติในการท างานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 

หมายเหตุ 

● หากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ รุนแรงขึน้ หรือภาครฐัมีนโยบายท่ีท าใหม้ี
ข้อจ ากัดในการจัดสอบ อาจมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการสอบ หรือก าหนดการสอบให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว ซ่ึงราชวิทยาลัยฯ จะมีประกาศอีกครั้งหนึ่ง 

● กรณีผู้สมัครสอบคุณสมบัติตามข้อ ๒.๒.๒   ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ ร่วมกับรายงาน และ กรณี
ผู้สมัครสอบคุณสมบัติตามข้อ ๒.๒.๓  อาจพจิารณายกเว้นการสอบขั้นตอนใดหรือส่วนใดเป็นเฉพาะรายไป 
ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๕ ข้อ ๑๘ (๓) 

● กรณีผู้สมัครสอบ เป็นผู้สมัครสอบท่ีเคยเข้าสอบมาก่อนแล้วในปี พ .ศ.๒๕๖๔ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือได้รับ
การอนุมัติให้เล่ือนสอบจะต้องด าเนินการสมัครตามข้ันตอนการสมัครสอบ และเข้าสอบเฉพาะประเภทการ
สอบท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ หรือไม่ได้เข้าสอบ โดยไม่ต้องส่งรายงานเฉพาะฉบับท่ีผ่านเกณฑ์พิจารณาแล้ว   

● กรณีผู้สมัครสอบมีความจ าเป็นต้องกักตัว หรือเข้ารับการรักษาเนื่องจากการติดเช้ือโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ ให้
ติดต่อราชวิทยาลัยฯ เพื่อขอเล่ือนสอบ 

 

เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ 

 ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านเกณฑ์ท้ังการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ และ ผลพิจารณา
รายงานผ่านเกณฑ์การประเมินทุกฉบับ จึงจะถือว่า สอบผ่าน 

๑. การสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ  คะแนนรวม ๘๐๐ คะแนน 
ต้องได้คะแนน MCQ และ MEQ และ CRQ และ OSCE อย่างละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือ 
ว่าสอบผ่าน 
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๒. การสอบสัมภาษณ์  คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน 
ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบผ่าน  

๓. การประเมินรายงาน  คะแนนเต็ม ฉบับละ ๑๐๐ คะแนน 
              ๓.๑   รายงานการศึกษาวิจัย  ๑  เรื่อง   
               ๓.๒   รายงานการด าเนินโครงการในชุมชน  ๑ โครงการ   

     ๓.๓   รายงานการดูแลผู้ป่วยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ๑ ฉบับ (๒ ครอบครัว)   
รายงานในข้อ ๓.๑-๓.๓  ต้องได้รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ และมีผล
การประเมินแต่ละชนิดงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่ารายงานนั้นผ่านเกณฑ์   

  ในกรณีท่ีผู้สมัครสอบส่งผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ โดยงานวิจัย ตรง
ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ ให้ถือว่า รายงานวิจัยนัน้ผ่านเกณฑ์  โดยจะไม่พจิารณาให้คะแนนซ้ าอีก 
  ในกรณีท่ีผู้สมัครสอบไม่สามารถส่งรายงานแม้แต่ฉบับใดฉบับหนึ่งได้ทันตามก าหนดเวลา จะไม่มี
สิทธิเข้าสอบในปีนี้  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ไม่อนุญาตให้มีการเล่ือนวันส่งงานไม่ว่ากรณีใดๆ 

กรณผีลสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

- ผู้ท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ในการสอบครั้งนี้ หรือขาดสอบส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ถือว่า สอบไม่ผ่านแต่สามารถ
เก็บคะแนนสอบส่วนท่ีผ่านเกณฑ์ไว้ใช้แสดงในการสอบปี ๒๕๖๖  โดยจะต้องสมัครสอบใหม่ตาม
ประกาศสอบของปี พ.ศ.๒๕๖๖  และเข้าสอบเฉพาะส่วนท่ียังสอบไม่ผ่าน 

- ผู้ท่ีสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะจัดให้มีการประเมินใหม่ภายใน ๓๐ 
วัน นับจากวันสอบ 

- รายงานประเภทใดไม่ผ่านเกณฑ์ คณะอนุกรรมการฯ อาจให้ผู้สมัครสอบแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อส่ง
พิจารณาใหม่ภายในเวลาท่ีก าหนดก็ได้  แต่ไม่เกิน ๓ เดือนนับจากวันสอบ 

- กรณีผลประเมินรายงานไม่ผ่านเกณฑ์ในปีนี้ อาจสามารถเก็บผลพิจารณาเฉพาะการประเมินรายงาน
ฉบับท่ีผ่านเกณฑ์ไว้แสดงในการสมัครสอบปีถัดไป โดยไม่ต้องท ารายงานนั้นๆ ซ้ า ท้ังนี้ขึ้นกับการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นรายกรณีไป  

หมายเหตุ   เกณฑ์การตัดสินอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นกับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราช
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

ขั้นตอน และก าหนดการรับสมัครสอบ 

แพทย์ผู้สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ กรอกข้อมูลในแบบขอสมัครสอบท่ี 
www.tmc.or.th/tcgme ระหว่างวันท่ี ๑-๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕  แล้วพิมพ์แบบขอสมัครสอบ พร้อมยื่นเอกสาร
ต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดใน “ขั้นตอนการสมัครสอบ” ให้ครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาหลักฐานการช าระคา่สมัครสอบ 
จ านวน ๑๗,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นเจด็พันบาทถ้วน)  แบ่งเป็น 

๑. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ จ านวน ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสาม
พันบาทบาทถ้วน)    ค่าธรรมเนียมนี้ ไม่สามารถขอรับคืนได้ไม่ว่ากรณใีดๆ 

๒. ค่าใช้จ่ายล่วงหนา้อ่ืน ๆ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท  (ส่ีพันบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 
๒.๑   ค่าสมัครสมาชิกราชวิทยาลัยฯและสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชศาสตร์ครอบครัว 

ประเทศไทย  จ านวน  ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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๒.๒   ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการ  
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โดยแพทยสภา  จ านวน  ๕๐๐ บาท  
(หา้ร้อยบาทถ้วน) 

**ค่าใช้จา่ยในข้อ ๒ จะได้รับคืนเต็มจ านวนในกรณีสอบไม่ผ่าน** 

กรุณาช าระเงิน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนเพชรบุรีตดัใหม่ ช่ือบัญชี        “ราช
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมและสอบ” เลขท่ีบัญชี 041-0–18424-1  เท่าน้ัน ไม่รับช าระ

เป็นเงินสด   

- กรณีย่ืนเอกสารด้วยตนเอง หรือใช้บริการขนส่งเอกชน ให้ส่งเอกสารท่ี 
ส านักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  
ช้ัน ๑๑  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ีโทร. ๐๒–๗๑๖-๖๖๕๑-๒  
ภายในวันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เกิน  ๑๕.๐๐ น.  ยึดวันส่งถึงเป็นส าคัญ 

- กรณสี่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์   ให้ส่งเอกสารท่ี  
 ส านักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  

ช้ัน ๑๑  อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ี  ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่       
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๑๐ 

 ภายในวันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ   
          

              ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๗  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๕ 
 
 

 

                  (แพทย์หญิงสุพัตรา  ศรีวณิชชากร) 
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ช้ัน ๑๑ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๑-๓, โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๓      www.thaifammed.org  

http://www.thaifammed.org/

