
กําหนดการ Matching program 
เพ่ือรับสมัครแพทยประจําบานสาขาประสาทวิทยา 

โดยสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2563 
 

การฝกอบรมแพทยประจาํบานสาขาประสาทวิทยา ในปจจุบนัมีการสมัครเปนทางการ 2 รอบ ที่แพทยสภา 
• รอบที่ 1 รอประกาศจากแพทยสภา (แพทยสภาประกาศผลรอบที่ 1 ประมาณวันที่ 15 มีนาคม 2563) 
• รอบที่ 2 รอประกาศจากแพทยสภา 
• ภายใน 15 มกราคม 2563 ทางราชวิทยาลัยตองดาํเนนิการดังนี ้

 (1) กําหนดกระบวนการและกําหนดการคัดเลือกผูสมัคร 
 (2) บันทึกผลการคัดเลือกแพทยประจําบานตามที่สถาบันฝกอบรมรับรองทาง website:    
       http://www.tmc.or.th/tcgme  
 (3) สงหนังสือรายงานผลการคัดเลือกแพทยประจําบานพรอมแนบหนังสือแจงการรับ แพทยประจําบาน 
ของสถาบันฝกอบรม รวมทั้งใบสมัครและหลักฐานตางๆ ของผูไดรับการ คัดเลือกเปนแพทยประจําบานให
แพทยสภา (ทั้งนี้ใหราชวิทยาลัยแตละแหงจัดกําหนดการดําเนินงานตาม 1-3 ไดเองตามความเหมาะสม) 

เดิมมีการรับสมัครแพทยประจําบาน นอกรอบกอนวันสมัครสอบดังกลาวโดยสถาบันตางๆ เปนผูรับสมัครเอง เพื่อให
การสมัครแพทยประจําบานเปนไปดวยความเรียบรอย สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย จึงไดดําเนินการจัด matching 
program นอกรอบกอนสมัครแพทยสภา สําหรับปการศึกษา 2563 กําหนดข้ันตอน matching programไวดังนี้ 

รอบที่ 1 
1. ผูสมัครเขียนและสงใบสมัครที่สถาบันที่เลือกโดยตรง (ไมเกิน 3 สถาบนั) 
2. ผูสมัครกรอกใบ Matching program โดยระบุสถาบันที่ตองการเลือก 1 - 3 สถาบัน สงมายังสมาคมประสาท

วิทยาฯ  ตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ผูสมัครสามารถเปลี่ยนอันดับสถาบันที่ตองการ
เลือกไดจนถึงวนัเสารที่ 31 สิงหาคม 2562 (ภายในเวลาทาํการ 16.00 น.) 
(หากสงใบสมัครทางไปรษณียจะตองสงภายในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยถือวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย เปนสําคัญ) 

3. สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย ประกาศรายชื่อผูสงใบสมัครรอบที่ 1 ที่  ไปยังสถาบนัฝกอบรมสาขา
ประสาทวทิยาฯ วันพุธที่ 4 กันยายน  2562 

4. สถาบนัสอบสัมภาษณ รอบที่ 1 

- แตละสถาบันสอบสัมภาษณผูสมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พรอมกันในวันจันทรที่ 9  กันยายน 2561 

- แตละสถาบันสอบสัมภาษณผูสมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น ระหวางวันที่ 11-13 กันยายน 2562 

- แตละสถาบันสอบสัมภาษณผูสมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น ระหวางวันที่ 16-19 กันยายน 2562 
 โดยแตละสถาบันแจงใหผูสมัครสอบทราบวาไดรับคัดเลือกหรือไมในวันสอบสัมภาษณแตละวัน เพื่อที่ผูสมัคร

จะไดไมตองไปสอบสัมภาษณในอันดับตอไปถาไดรับเลือกแลว  
 สถาบันมีสิทธิที่จะไมดําเนินการสัมภาษณผูสมัครอันดับที่ 2 - 3 ถาไดรับผูสมัครในอันดับที่ 1 - 2 ครบตาม

ตําแหนงแลว 
5. หลังจากการสอบสัมภาษณในแตละวัน ทางสถาบันจะตองสงผลผูสมัครที่ไดรับคัดเลือก  มายังสมาคม

ประสาทวิทยาฯ ภายในเย็นวันที่สัมภาษณ เพื่อใหทางสมาคมฯรวบรวมรายชื่อ และประกาศตําแหนงที่
เหลืออยู ของแตละสถาบัน   

6. สมาคมประสาทวิทยาฯประกาศผลการ matching รอบที่ 1 ในวันจันทรที่ 23 กันยายน 2562 เมื่อทราบผล 
matching แลวแพทยประจําบาน ไปสมัครเปนทางการที่แพทยสภาตอไป 

7. วันจันทรที่ 23 กันยายน 2562 สมาคมประสาทวิทยาฯ ประกาศตําแหนงที่ยังวางอยู วาสถาบนัใด ยังมี
ตําแหนงวาง เทาไรหลังการ matching รอบที่ 1 และใหผูสมัครติดตอไปยังสถาบนัที่วางหลังจาก 
matching รอบที่ 2 โดยตรง 

  



รอบท่ี ......1......  
ใบสมัคร Matching program แพทยประจําบานสาขาประสาทวิทยา ประจําปการศึกษา 2562 

สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย  
 
 

 

วันที่  …………… เดือน ………………… พ.ศ. …………………. 

ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………....................................... เลขที่บัตรประชาชน ………………………..………. 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม………………… อายุ ………………… ปที่สาํเร็จการศึกษา พ.ศ. …………..…………………………………   

(จบการศึกษามาแลว ………………….. ป)      สถานที่จบ …………………………………………………………………  GPA  ……………………  

สถานทีป่ฏิบัตงิานปจจบุัน ………………………………………………………………...……………………………………………………………………….. 

มีความประสงค     สงใบสมัคร Matching   

   ขอเปลี่ยนแปลงอันดบั โดยยกเลิกใบสมัครเดิมที่สงมาเมื่อวันที่ ……………………….………….......................

   

ขอเลือกสถาบันฝกอบรมตามลาํดับดังตอไปน้ี 

อันดับ ชื่อสถาบัน 
1 .....................................................................................................................  

2 .....................................................................................................................  

3 .....................................................................................................................  

ประเภท 
  อิสระ     ตนสังกัด (โปรดระบ)ุ  ………………………………………………………… 

ตําแหนง    แพทยประจําบานชัน้ปที่ 1  แพทยประจําบานตอระดับชั้นปที่ 1 

 

สถานที่ที่ติดตอได 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โทรศัพท ………………………………… โทรศัพทมือถือ : ……………………………………  E-mail ………………………………..................... 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผูสมัคร 

( ................................................................ ) 
 
หมายเหตุ 1. ตรวจสอบรายชื่อผูสงใบสมัครไดสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย    
(รอบที่ 1: 4 กันยายน 2562)     
 2. การแจงความจํานงนี้เปนการ Matching นอกรอบ กอนสมัครที่แพทยสภา 
 3. สถาบนัฝกอบรมจะเปนผูเรียกสอบสัมภาษณตามวันและเวลาทีกํ่าหนด 
 4. หลังจากทราบผลแลว ตองไปสมัครที่แพทยสภาเองตามกําหนดเวลา 
 

 

 

โปรดสงใบสมัคร Matching น้ี มาที่  สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย  
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 7  เลขที่ 2  ซ.ศูนยวิจัย  ถ.เพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 

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



 
 

กําหนดการ Matching program 
เพ่ือรับสมัครแพทยประจําบานสาขาประสาทวิทยา ประจําปการศึกษา 2563 

รอบที่ 1 วันที่  
ผูสมัครเขียนและสงใบสมัครที่สถาบันที่เลือกโดยตรง (ไมเกิน 3 สถาบนั) 5–31 สิงหาคม 2562 
ผูสมัครกรอกเอกสารใบสมัคร matching รอบที่ 1 สงมาที่สมาคมประสาทฯ 5-31 สิงหาคม 2562 
สมาคมประสาทวิทยาฯประกาศรายชื่อผูสงใบสมัครรอบที่ 1   4  กันยายน 2562 
สถาบนัสอบสัมภาษณ รอบที่  1   
สอบสัมภาษณผูสมัครอันดับที่ 1 9  กันยายน 2562 
แตละสถาบันสงรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกมาที่สมาคมฯ และแจงจํานวนตําแหนงที่วาง  
(ถายังมี) 

9 กันยายน 2562 

สมาคมประสาทวิทยาฯ ประกาศชื่อสถาบนัและจาํนวน ตาํแหนงที่ยังวางหลังจากการ
สัมภาษณผูสมัครอันดับที่ 1   

10-11 กันยายน 2562 

แตละสถาบันโทรแจงผูสมัครทุกคนที่เลือกสถาบันนั้น เปนอันดับ 2 วายังมีตําแหนงวางหรือไม 
หากยังมีตําแหนงวางใหนัดผูสมัครมาสัมภาษณระหวาง  10-11 กันยายน 2561 

10-11 กันยายน 2562 

สอบสัมภาษณผูสมัครอันดับที่ 2 11-13  กันยายน 2562 
แตละสถาบันสงรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกมาที่สมาคมฯ และแจงจํานวนตําแหนงที่วาง 
 (ถายังมี) 

11-13  กันยายน 2562 

สมาคมประสาทฯประกาศชื่อสถาบันและจํานวน ตําแหนงที่ยังวางหลังจากการสัมภาษณ
ผูสมัครอันดับที่ 2   

14 กันยายน 2562 

แตละสถาบันโทรแจงผูสมัครทุกคนที่เลือกสถาบันนั้น เปนอันดับ 3 วายังมีตําแหนงวางหรือไม 
หากยังมีตําแหนงวางใหนัดผูสมัครมาสัมภาษณระหวาง 16-19  กันยายน 2562 

16-19 กันยายน 2562 

สอบสัมภาษณผูสมัครอันดับที่ 3 16-19 กันยายน 2562 
สถาบันสงผลผูสมัครที่ไดรับคัดเลือก ในอันดับ 1–3 มายังสมาคมประสาทวิทยาฯ 20 กันยายน 2562 
สมาคมประสาทวิทยาฯประกาศผลการ matching รอบที่ 1 
และรายชื่อสถาบนัที่ยังมีตาํแหนงวาง   

4 ตุลาคม 2562 

สิ้นสุดการคัดเลือกรอบแรก  
แพทยประจาํบานไปสมัครเปนทางการ ที่แพทยสภา  
รอบที่ 1 รอประกาศจากแพทยสภา 
รอบที่ 2 รอประกาศจากแพทยสภา 
 
*โดยแตละสถาบนัแจงใหผูสมัครสอบทราบวาไดรับคัดเลือกหรือไม ในวันสอบสัมภาษณแตละวนั เพื่อที่ผูสมัครจะไดไมตองไป
สอบสัมภาษณในอันดับตอไปถาไดรับเลือกแลว 
**สถาบันมีสิทธิท่ีจะไมดําเนินการสัมภาษณผูสมัครอันดับท่ี 2 - 3 ถาไดรับผูสมัครในอันดับท่ี 1–2 ครบตามตําแหนงแลวและสงผล
ผูสมัครท่ีไดรับคัดเลือกในอันดับ 1 - 3 มายังสมาคมประสาทวิทยาฯ  
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