
 

 

กำหนดการ Matching program 
เพ่ือรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา 

โดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปีการฝกึอบรม 2565 
 

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา ในปัจจุบันมีการสมัครเป็นทางการ 2 รอบ ที่แพทยสภา 
• รอบที ่1 รอประกาศจากแพทยสภา (แพทยสภาประกาศผลรอบที่ 1 ประมาณวันที่ 15 มีนาคม 2565) 
• รอบที ่2 และรอบพิเศษ รอประกาศจากแพทยสภา 
• ภายใน 15 มกราคม 2565 ทางราชวิทยาลัยต้องดำเนินการดังนี้ 

 (1) กําหนดกระบวนการและกําหนดการคัดเลือกผู้สมัคร 
 (2) บันทึกผลการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านตามที่สถาบันฝึกอบรมรับรองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme  
 (3) ส่งหนังสือรายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจําบ้านพร้อมแนบหนังสือแจ้งการรับ  แพทย์ประจําบ้าน ของสถาบัน
ฝึกอบรม รวมทั้งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ของผู้ได้รับการ คัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้านให้แพทยสภา (ทั้งนี้ให้ราช
วิทยาลัยแต่ละแห่งจัดกําหนดการดําเนินงานตาม 1-3 ได้เองตามความเหมาะสม) 

เดิมมีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน นอกรอบก่อนวันสมัครสอบดังกล่าวโดยสถาบันต่างๆ เป็นผู้รับสมัครเอง เพื่อให้การสมัคร
แพทย์ประจำบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการจัด matching program นอกรอบ
ก่อนสมัครแพทยสภา ประจำปีการฝกึอบรม 2565 กำหนดขั้นตอน matching programไว้ดังนี้ 

รอบที่ 1 
1. ผู้สมัครเขียนและส่งใบสมัครที่สถาบันที่เลือกโดยตรง (ไม่เกิน 3 สถาบัน) 
2. ผู้สมัครกรอกใบ Matching program โดยระบุสถาบันที่ต้องการเลือก 1-3 สถาบัน ส่งมายังสมาคมประสาทวิทยาฯ ตั้งแต่

วันที่ 16 สิงหาคม –10 กันยายน 2564 ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนอันดับสถาบันที่ต้องการเลือกได้จนถึงวันศุกร์ที่ 10
กันยายน 2564 (ภายในเวลาทำการ 16.00 น.) 
(หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จะต้องส่งภายในวันพุธท่ี 8 กันยายน 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย ์เป็นสำคัญ) 

3. สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 1 ไปยังสถาบันฝึกอบรมสาขาประสาทวิทยาฯ    
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 

4. สถาบันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 

- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 

- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2564 

- แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น ระหว่างวันที ่4-6 ตุลาคม 2564 
 โดยแต่ละสถาบันแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ในวันสอบสัมภาษณ์แต่ละวัน เพื่อที่ผู้สมัครจะได้ไม่

ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไปถ้าได้รับเลือกแล้ว  
 สถาบันมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2-3 ถ้าได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1-2 ครบตามตำแหน่งแล้ว 
5. หลังจากการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละวัน ทางสถาบันจะต้องส่งผลผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก  มายังสมาคมประสาท

วิทยาฯ ภายในเย็นวันที่สัมภาษณ์ เพื่อให้ทางสมาคมฯรวบรวมรายชื่อ และประกาศตำแหน่ งที่เหลืออยู่ ของแต่ละ
สถาบัน   

6. สมาคมประสาทวิทยาฯประกาศผลการ matching รอบที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564  เมื่อทราบผล matching 
แล้วแพทย์ประจำบ้าน ไปสมัครเป็นทางการที่แพทยสภาต่อไป 

7. วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 สมาคมประสาทวิทยาฯ ประกาศตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ ว่าสถาบันใด ยังมีตำแหน่งว่าง 
เท่าไรหลังการ matching รอบที่ 1 และให้ผู้สมัครติดต่อไปยังสถาบันที่ว่างหลังจาก matching รอบที ่2 โดยตรง 

 
 



 

 

รอบที่ ............ 
 

 
ใบสมัคร Matching program แพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา ประจำปีการฝึอบรม 2565 

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย  
 

 

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

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

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม………………………… อายุ …………………………… ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. …………..……………………………..  

(จบการศึกษามาแล้ว ………………….. ป)ี       สถานที่จบ ………………………………………………………… GPA  …………………………………..   

สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน ………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….……….. 

มีความประสงค์   ❑  ส่งใบสมัคร Matching   

 ❑  ขอเปลี่ยนแปลงอันดับ โดยยกเลิกใบสมัครเดิมที่ส่งมาเมื่อวันที่ ……………………….…………..................................  

ขอเลือกสถาบันฝึกอบรมตามลำดับดังต่อไปนี้ 

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

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

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

ประเภท 
❑  อิสระ   ❑  ต้นสังกัด (โปรดระบุ)  ………………………………………………………………. 

ตำแหน่ง  ❑  แพทย์ประจำบ้านชั้นปี่ที่ 1 ❑ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดระดับชั้นปีที่ 1 

สถานที่ที่ติดต่อได้ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

โทรศัพท์ ………………………………… โทรศัพท์มือถือ : ……………………………………  E-mail ………………………………................................. 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้สมัคร 

( ................................................................ ) 
 
หมายเหตุ 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งใบสมัครได้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย    
                    (รอบที ่1: กันยายน 2564)     
 2. การแจ้งความจำนงนี้เป็นการ Matching นอกรอบ ก่อนสมัครที่แพทยสภา 
 3. สถาบันฝึกอบรมจะเป็นผู้เรียกสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด 
 4. หลังจากทราบผลแล้ว ต้องไปสมัครที่แพทยสภาเองตามกำหนดเวลา 

 โปรดส่งใบสมัคร Matching นี้ มาที่  สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย  
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7  เลขที่ 2  ซ.ศูนย์วิจัย  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 

โทร 0-2716-5901 หรือ E-mail: nstt2004@gmail.com  (ยืนยันการรับเอกสารที่ 0-2716-5901,081-518-5280) 



 

 

 
กำหนดการ Matching program 

เพ่ือรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา ประจำปีการฝกึอบรม 2565 

รอบที่ 1 วันที่  

ผู้สมัครเขียนและส่งใบสมัครที่สถาบันที่เลือกโดยตรง (ไม่เกิน 3 สถาบัน) 16 สิงหาคม –10 กันยายน 2564 
ผู้สมัครกรอกเอกสารใบสมัคร matching รอบที่ 1 ส่งมาที่สมาคมประสาทฯ ภายในวันที่  10 กันยายน 2564 

สมาคมประสาทวิทยาฯประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 1   15 กันยายน 2564 

สถาบันสอบสัมภาษณ์ รอบที่  1 ดังนี้   

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร อนัดับที่ 1 20 กันยายน 2564 

แต่ละสถาบันสง่รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาที่สมาคมฯ และแจ้งจำนวนตำแหน่งที่ว่าง  
(ถ้ายังมี) 

20 กันยายน 2564 

สมาคมประสาทวิทยาฯ ประกาศชื่อสถาบันและจำนวนตำแหน่ง ที่ยังว่างหลังจากการ
สัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1   

20 กันยายน 2564 

แต่ละสถาบันโทรแจ้งผู้สมัครทุกคนที่เลือกสถาบันนั้น เป็นอันดับ 2 ว่ายังมีตำแหนง่วา่งหรือไม่ 
หากยังมีตำแหน่งว่างให้นัดผู้สมัครมาสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2564 

28-30 กันยายน 2564 

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที ่2 28-30 กันยายน 2564 

แต่ละสถาบันสง่รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาที่สมาคมฯ และแจ้งจำนวนตำแหน่งที่ว่าง 
(ถ้ายังมี) 

28-30 กันยายน 2564 

สมาคมประสาทวิทยาฯ ประกาศชื่อสถาบันและจำนวน ตำแหน่งที่ยังว่างหลังจากการ
สัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2   

30 กันยายน 2564 

แต่ละสถาบันโทรแจ้งผู้สมัครทุกคนที่เลือกสถาบันนั้น เป็นอันดับ 3 ว่ายังมีตำแหนง่วา่งหรือไม่ 
หากยังมีตำแหน่งว่างให้นัดผู้สมัครมาสัมภาษณ์ระหว่างวันที ่4-6 ตุลาคม 2564 

30 กันยายน 2564 

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที ่3 4-6 ตุลาคม 2564 

สถาบันส่งผลผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก ในอันดับ 1–3 มายังสมาคมประสาทวิทยาฯ 7 ตุลาคม 2564 

สมาคมประสาทวิทยาฯประกาศผลการ matching รอบที่ 1 
และรายชื่อสถาบันที่ยังมีตำแหน่งว่าง   

8 ตุลาคม 2564 

สิ้นสุดการคัดเลือกรอบแรก  

แพทย์ประจำบ้านไปสมัครเป็นทางการ ที่แพทยสภา  

รอบที่ 1 รอประกาศจากแพทยสภา 

รอบที่ 2 และรอบพิเศษ รอประกาศจากแพทยสภา 

 
*โดยแต่ละสถาบันแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ ในวันสอบสัมภาษณ์แต่ละวัน เพื่อที่ผู้สมัครจะได้ไม่ต้องไปสอบ
สัมภาษณ์ในอันดับต่อไปถ้าได้รับเลือกแล้ว 
**สถาบันมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที ่2 - 3 ถ้าได้รับผู้สมัครในอันดับที ่1–2 ครบตามตำแหน่งแล้วและส่งผล
ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกในอันดับ 1 -3 มายังสมาคมประสาทวิทยาฯ  
 
 


