
 

 

ก ำหนดกำร Matching program 
เพื่อรบัสมัครแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำประสำทวิทยำ 

โดยสมำคมประสำทวิทยำแห่งประเทศไทย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้นสาขาประสาทวิทยา ในปัจจุบนัมีการสมัครเป็นทางการ 2 รอบ ที่แพทยสภา 
 รอบที่ 1 รอประกาศจากแพทยสภา (แพทยสภาประกาศผลรอบที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2561) 
 รอบที่ 2 รอประกาศจากแพทยสภา 
 ภายใน 15 มกราคม 2561 ทางราชวิทยาลัยต้องด าเนินการดังนี้ 

 (1) ก าหนดกระบวนการและก าหนดการคัดเลือกผู้สมัคร 
(2) บันทึกผลการคัดเลือกแพทยป์ระจ าบ้านตามที่สถาบันฝึกอบรมรับรองทาง website:    
       http://www.tmc.or.th/tcgme  
(3) ส่งหนังสือรายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านพร้อมแนบหนังสือแจ้งการรับ แพทย์ประจ าบ้าน 
ของสถาบันฝึกอบรม รวมทั้งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ของผูไ้ด้รับการ คัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบา้นให้
แพทยสภา (ทั้งนี้ให้ราชวิทยาลยัแต่ละแห่งจัดก าหนดการด าเนนิงานตาม 1-3 ได้เองตามความเหมาะสม) 

เดิมมีการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน นอกรอบก่อนวันสมัครสอบดังกล่าวโดยสถาบันต่างๆ เป็นผู้รับสมัครเอง เพื่อให้
การสมัครแพทย์ประจ าบา้นเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมประสาทวทิยาแห่งประเทศไทย จึงได้ด าเนินการจัด matching 
program นอกรอบก่อนสมัครแพทยสภา ส าหรับปีการศึกษา 2561 ก าหนดขั้นตอน matching programไว้ดังนี ้

รอบที่ 1 
1. ผู้สมัครเขียนและสง่ใบสมัครที่สถาบันที่เลือกโดยตรง (ไม่เกิน 3 สถาบนั) 
2. ผู้สมัครกรอกใบ Matching program โดยระบุสถาบันที่ต้องการเลือก 1 - 3 สถาบัน ส่งมายังสมาคมประสาท

วิทยาฯ  ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560 ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนอันดับสถาบันที่ต้องการ
เลือกได้จนถึงวนัศุกรท์ี่ 8 กันยายน 2560  (ภายในเวลาท าการ 16.00 น.) 
(หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จะต้องส่งภายในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 โดยถือวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย์ เป็นส าคัญ) 

3. สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 1 ที่ www.neurothai.org    
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 

4. สถาบนัสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 25 กันยายน 2560 
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2560 
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 

 โดยแต่ละสถาบันแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ในวันสอบสัมภาษณ์แต่ละวัน เพื่อที่ผู้สมัคร
จะได้ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไปถ้าได้รับเลือกแล้ว  

 สถาบันมีสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 - 3 ถ้าได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1 - 2 ครบตาม
ต าแหน่งแล้ว 

5. หลังจากการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละวัน ทางสถาบันจะต้องส่งผลผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกในอันดับ 1 - 3 
มายังสมาคมประสาทฯ ภายในเย็นวันที่สัมภาษณ์ เพื่อให้ทางสมาคมฯรวบรวมรายชื่อ และประกาศ
ต าแหน่งที่เหลืออยู่ ของแต่ละสถาบัน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 1) 

6. สมาคมประสาทฯประกาศผลการ matching รอบที่ 1 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เมื่อทราบผล matching 
แล้วแพทย์ประจ าบา้น ไปสมัครเป็นทางการที่แพทยสภาต่อไป 

7. วันจันทร์ที ่9 ตุลาคม 2560 สมาคมประสาทฯ ประกาศต าแหนง่ที่ยังว่างอยู่ ว่าสถาบนัใด ยังมตี าแหน่งว่าง 
เท่าไรหลังการ matching รอบที่ 1 

 
 



 

 

รอบที่ 2 
1. ผู้สมัครเขียนและสง่ใบสมัครที่สถาบันที่เลือกโดยตรง (ไม่เกิน 2 สถาบนั) 
2. ผู้สมัครกรอกใบสมัคร matching รอบที่ 2 ระบุสถาบันที่ต้องการเลือก 1 - 2 สถาบัน ส่งมาที่สมาคมประสาทฯ 

ตั้งแต่วันที่ 9-20 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนอันดบัสถาบันที่ต้องการเลือกได้จนถึงวันที่ 20 
ตุลาคม 2560 (ภายในเวลาท าการ 16.00 น.) 
(หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จะต้องส่งภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็น
ส าคัญ) 

3. สมาคมประสาทฯ ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 2 ที่ www.neurothai.org วันที่ 24 ตุลาคม 2560 
4. สถาบนัสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 
- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 

 โดยแต่ละสถาบันแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ในวันสอบสัมภาษณ์แต่ละวัน เพื่อที่ ผู้สมัคร
จะได้ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไปถ้าได้รับเลือกแล้ว สถาบันมสีิทธิที่จะไม่ด าเนินการสมัภาษณ์
ผู้สมัครอันดับที่ 2  ถ้าได้รับผู้สมคัรในอันดับที่ 1  ครบตามต าแหน่งแล้ว  

8. หลังจากการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละวัน ทางสถาบันจะต้องส่งผลผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกในอันดับ 1 - 2 
มายังสมาคมประสาทฯ ภายในเย็นวันที่สัมภาษณ์ เพื่อให้ทางสมาคมฯรวบรวมรายชื่อ และประกาศ
ต าแหน่งที่เหลืออยู่ ของแต่ละสถาบัน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 1) 

5. สมาคมประสาทฯประกาศผล matching รอบที่ 2 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เมื่อทราบผล matching 
แล้วแพทย์ประจ าบา้นไปสมัครเป็นทางการที่แพทยสภาต่อไป 

6. สมาคมประสาทฯ ประกาศต าแหน่งที่ยังวา่งอยู่ ในวันที ่20 พฤศจิกายน 2560  ว่ามีสถาบันใด ยังมีต าแหน่ง
ว่างเท่าไร และให้ผู้สมัครติดต่อไปยังสถาบันที่มีต าแหนง่ว่างหลงัจากmatching รอบที่ 2 โดยตรง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รอบที ่......1...... 

ใบสมัคร matching program แพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำประสำทวิทยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
สมำคมประสำทวิทยำแห่งประเทศไทย  

 
 

 

วันที ่ …………… เดือน ……………………………… พ.ศ. …………… 

ชื่อ-นามสกลุ …………………………………………………………....................................... เลขที่บัตรประชาชน ………………………..………. 
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม………………… อายุ ………………… ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. …………..………   
(จบการศึกษามาแล้ว ………………….. ป)ี      สถานที่จบ …………………………………………………………………  GPA  ……………………  
สถานทีป่ฏิบัตงิานปัจจบุัน ………………………………………………………………...……. 

มีควำมประสงค์     ส่งใบสมัคร Matching   

   ขอเปลี่ยนแปลงอันดบั โดยยกเลิกใบสมัครเดิมที่ส่งมาเมื่อวันที่ ……………………….…………   
ขอเลือกสถำบันฝึกอบรมตำมล ำดับดังต่อไปนี ้

อันดับ ชื่อสถำบัน 
1 .....................................................................................................................  
2 .....................................................................................................................  
3 .....................................................................................................................  

ประเภท 
  อิสระ   ต้นสังกัด (โปรดระบ)ุ  ……………………………………………………………  

สถำนที่ที่ติดต่อได ้

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 โทรศัพท์ : ………………………………………… โทรศัพท์มือถือ : …………………………………… 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้สมัคร 
( ................................................................ ) 

 
หมำยเหตุ 1. ตรวจสอบรายชื่อผูส้่งใบสมัครได้ที่ www.neurothai.org   
(รอบที่ 1: 12 กันยายน 2560   รอบที่ 2: 24 ตุลาคม 2560) 
 2. การแจ้งความจ านงนี้เป็นการ Matching นอกรอบ ก่อนสมัครที่แพทยสภา 
 3. สถาบนัฝึกอบรมจะเปน็ผู้เรียกสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาทีก่ าหนด 
 4. หลังจากทราบผลแล้ว ต้องไปสมัครที่แพทยสภาเองตามก าหนดเวลา 

 

 

โปรดส่งใบสมัคร Matching นี้ มำที่  สมำคมประสำทวิทยำแห่งประเทศไทย  
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ช้ัน 7  เลขที่ 2  ซ.ศูนย์วิจัย  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 

โทร 0-2716-5901,0-2716-5994  หรือ ทางโทรสารหมายเลข  0-2716-6004  (ยืนยันการรับเอกสารที่ 0-2716-5901,0-2716-5994) 


