
กำหนดการ Matching program 

เพื่อรับสมัครแพทยBประจำบFานสาขาประสาทวิทยา 

โดยสมาคมประสาทวิทยาแหKงประเทศไทย ประจำปOการฝQกอบรม 2566 

การฝ%กอบรมแพทย-ประจำบ2านสาขาประสาทวิทยา ในป:จจุบันมีการสมัครเป@นทางการ 2 รอบ ที่แพทยสภา 

• รอบที่ 1 รอประกาศจากแพทยสภา (แพทยสภาประกาศผลรอบที่ 1 ประมาณกลางเดือน มีนาคม 2566)

• รอบที่ 2 และรอบพิเศษ รอประกาศจากแพทยสภา

• ภายใน กลาง มกราคม 2566 ทางราชวิทยาลัยต2องดำเนินการดังน้ี

 (1) กําหนดกระบวนการและกําหนดการคัดเลือกผู2สมัคร 

 (2) บันทึกผลการคัดเลือกแพทย-ประจําบ2านตามที่สถาบันฝ%กอบรมรับรองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme  

 (3) สaงหนังสือรายงานผลการคัดเลือกแพทย-ประจําบ2านพร2อมแนบหนังสือแจ2งการรับ แพทย-ประจําบ2าน ของสถาบัน

ฝ%กอบรม รวมทั้งใบสมัครและหลักฐานตaางๆ ของผู2ได2รับการ คัดเลือกเป@นแพทย-ประจําบ2านให2แพทยสภา (ทั้งน้ีให2ราช

วิทยาลัยแตaละแหaงจัดกําหนดการดําเนินงานตาม 1-3 ได2เองตามความเหมาะสม) 

เดิมมีการรับสมัครแพทย-ประจำบ2าน นอกรอบกaอนวันสมัครสอบดังกลaาวโดยสถาบันตaางๆ เป@นผู2รับสมัครเอง เพื่อให2การสมัคร

แพทย-ประจำบ2านเป@นไปด2วยความเรียบร2อย สมาคมประสาทวิทยาแหKงประเทศไทย จึงได2ดำเนินการจัด matching program นอกรอบ

กaอนสมัครแพทยสภา ประจำปOการฝQกอบรม 2566 กำหนดขั้นตอน matching programไว2ดังน้ี 

รอบที่ 1 

1. ผู2สมัครเขียนและสaงใบสมัครที่สถาบันที่เลือกโดยตรง (ไมaเกิน 3 สถาบัน) 

2. ผู2สมัครกรอกใบ Matching program โดยระบุสถาบันที่ต2องการเลือก 1-3 สถาบัน สaงมายังสมาคมประสาทวิทยาฯ ตั้งแตa

วันที่ 15 สิงหาคม –9 กันยายน 2565 ทั้งนี้ผู 2สมัครสามารถเปลี่ยนอันดับสถาบันที่ต2องการเลือกได2จนถึงวันศุกร-ที่ 9

กันยายน 2564 (ภายในเวลาทำการ 16.00 น.) 

(หากสKงใบสมัครทางไปรษณียBจะตFองสKงภายในวันพุธท่ี 7 กันยายน 2565 โดยถือวันท่ีประทับตราไปรษณียB เปdนสำคัญ)

3. สมาคมประสาทวิทยาแหaงประเทศไทย ประกาศรายช่ือผู2สaงใบสมัครรอบที่ 1 ไปยังสถาบันฝ%กอบรมสาขาประสาทวิทยาฯ    

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 

4. สถาบันสอบสัมภาษณ- รอบที่ 1 

- แตKละสถาบันสอบสัมภาษณBผูFสมัครอันดับท่ี 1 ในสถาบันน้ัน พรFอมกันในวันจันทรBท่ี 19 กันยายน 2565

- แตaละสถาบันสอบสัมภาษณ-ผู2สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันน้ัน ระหวaางวันที่ 27-29 กันยายน 2565 

- แตaละสถาบันสอบสัมภาษณ-ผู2สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันน้ัน ระหวaางวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 

 โดยแตaละสถาบันแจ2งให2ผู2สมัครสอบทราบวaาได2รับคัดเลือกหรือไมaในวันสอบสัมภาษณ-แตaละวัน เพื่อที่ผู 2สมัครจะได2ไมa

ต2องไปสอบสัมภาษณ-ในอันดับตaอไปถ2าได2รับเลือกแล2ว  

 สถาบันมีสิทธิที่จะไมaดำเนินการสัมภาษณ-ผู2สมัครอันดับที่ 2-3 ถ2าได2รับผู2สมัครในอันดับที่ 1-2 ครบตามตำแหนaงแล2ว 

5. หลังจากการสอบสัมภาษณ-ในแตaละวัน ทางสถาบันจะต2องสaงผลผู2สมัครที่ได2รับคัดเลือก  มายังสมาคมประสาท

วิทยาฯ ภายในเย็นวันที่สัมภาษณ- เพื่อให2ทางสมาคมฯรวบรวมรายช่ือ และประกาศตำแหนaงที่เหลืออยูa ของแตaละ

สถาบัน   

6. สมาคมประสาทวิทยาฯประกาศผลการ matching รอบที ่ 1 ในวันศุกรBที ่ 7 ตุลาคม 2565  เมื ่อทราบผล

matching แลFวแพทยBประจำบFาน ไปสมัครเปdนทางการท่ีแพทยสภาตKอไป 

7. วันศุกร-ที่ 7 ตุลาคม 2565 สมาคมประสาทวิทยาฯ ประกาศตำแหนaงที่ยังวaางอยูa วaาสถาบันใด ยังมีตำแหนaงวaาง 

เทaาไรหลังการ matching รอบที่ 1 และให2ผู2สมัครติดตaอไปยังสถาบันที่วaางหลังจาก matching รอบที่ 2 โดยตรง 



รอบท่ี ............ 
 

 

ใบสมัคร Matching program แพทยBประจำบFานสาขาประสาทวิทยา ประจำปOการฝQอบรม 2566  

สมาคมประสาทวิทยาแหKงประเทศไทย  
 

 

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

ช่ือ-นามสกุล …………………………………………………………....................................... เลขที่บัตรประชาชน ………………………..……………………… 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม………………………… อายุ …………………………… ป{ที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. …………..……………………………..  

(จบการศึกษามาแล2ว ………………….. ป{)       สถานที่จบ ………………………………………………………… GPA  …………………………………..   

สถานที่ปฏิบัติงานป:จจุบัน ………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….……….. 

มีความประสงคB   q  สaงใบสมัคร Matching   

 q  ขอเปล่ียนแปลงอันดับ โดยยกเลิกใบสมัครเดิมที่สaงมาเม่ือวันที่ ……………………….…………..................................  

ขอเลือกสถาบันฝQกอบรมตามลำดับดังตKอไปน้ี 

อันดับ ช่ือสถาบัน 

1 .....................................................................................................................  

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

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

ประเภท 

q  อิสระ   q  ต2นสังกัด (โปรดระบ)ุ  ………………………………………………………………. 

ตำแหนKง  q  แพทย-ประจำบ2านช้ันป{�ที่ 1 q แพทย-ประจำบ2านตaอยอดระดับช้ันป{ที่ 1 

สถานท่ีท่ีติดตKอไดF 

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

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

โทรศัพทB ………………………………… โทรศัพทBมือถือ : ……………………………………  E-mail ………………………………................................. 
 

ลงช่ือ .............................................................. ผูFสมัคร 

( ................................................................ ) 
 
หมายเหตุ 1. ตรวจสอบรายช่ือผู2สaงใบสมัครได2สมาคมประสาทวิทยาแหaงประเทศไทย    

  (รอบที่ 1: 14 กันยายน 2565)  

 2. การแจ2งความจำนงน้ีเป@นการ Matching นอกรอบ กaอนสมัครที่แพทยสภา 

 3. สถาบันฝ%กอบรมจะเป@นผู2เรียกสอบสัมภาษณ-ตามวันและเวลาที่กำหนด 

 4. หลังจากทราบผลแล2ว ต2องไปสมัครที่แพทยสภาเองตามกำหนดเวลา 

 โปรดสKงใบสมัคร Matching นี้ มาที่  สมาคมประสาทวิทยาแหKงประเทศไทย  
 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปO ชั้น 7  เลขที่ 2  ซ.ศูนยBวิจัย  ถ.เพชรบุรีตัดใหมK  แขวงบางกะปu  เขตหFวยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 

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



กำหนดการ Matching program 

เพื่อรับสมัครแพทยBประจำบFานสาขาประสาทวิทยา ประจำปOการฝQกอบรม 2566 

รอบท่ี 1 วันท่ี  

ผู2สมัครเขียนและสaงใบสมัครที่สถาบันที่เลือกโดยตรง (ไมaเกิน 3 สถาบัน) 15 สิงหาคม –9 กันยายน 2565 

ผู2สมัครกรอกเอกสารใบสมัคร matching รอบที่ 1 สaงมาที่สมาคมประสาทฯ ภายในวันที่  9 กันยายน 2565 

สมาคมประสาทวิทยาฯประกาศรายช่ือผู2สaงใบสมัครรอบที่ 1   14 กันยายน 2565 

สถาบันสอบสัมภาษณ- รอบที่  1 ดังน้ี   

สอบสัมภาษณBผูFสมัคร อันดับท่ี 1 19 กันยายน 2565 

แตaละสถาบันสaงรายช่ือผู2ที่ได2รับการคัดเลือกมาที่สมาคมฯ และแจ2งจำนวนตำแหนaงที่วaาง  

(ถ2ายังมี) 

19 กันยายน 2565 

สมาคมประสาทวิทยาฯ ประกาศช่ือสถาบันและจำนวนตำแหนaง ที่ยังวaางหลังจากการ

สัมภาษณ-ผู2สมัครอันดับที่ 1   

19 กันยายน 2565 

แตaละสถาบันโทรแจ2งผู2สมัครทุกคนที่เลือกสถาบันน้ัน เป@นอันดับ 2 วaายังมีตำแหนaงวaางหรือไมa 

หากยังมีตำแหนaงวaางให2นัดผู2สมัครมาสัมภาษณ-ระหวaางวันที่ 27-29 กันยายน 2565 

19-21 กันยายน 2565 

สอบสัมภาษณBผูFสมัครอันดับท่ี 2 27-29 กันยายน 2565 

แตaละสถาบันสaงรายช่ือผู2ที่ได2รับการคัดเลือกมาที่สมาคมฯ และแจ2งจำนวนตำแหนaงที่วaาง 

(ถ2ายังมี) 

27-29 กันยายน 2565 

สมาคมประสาทวิทยาฯ ประกาศช่ือสถาบันและจำนวน ตำแหนaงที่ยังวaางหลังจากการ

สัมภาษณ-ผู2สมัครอันดับที่ 2   

29 กันยายน 2565 

แตaละสถาบันโทรแจ2งผู2สมัครทุกคนที่เลือกสถาบันน้ัน เป@นอันดับ 3 วaายังมีตำแหนaงวaางหรือไมa 

หากยังมีตำแหนaงวaางให2นัดผู2สมัครมาสัมภาษณ-ระหวaางวันที่ 4-6 ตุลาคม 2564 

29 กันยายน 2565 

สอบสัมภาษณBผูFสมัครอันดับท่ี 3 3-5 ตุลาคม 2565 

สถาบันสaงผลผู2สมัครที่ได2รับคัดเลือก ในอันดับ 1–3 มายังสมาคมประสาทวิทยาฯ 6 ตุลาคม 2565 

สมาคมประสาทวิทยาฯประกาศผลการ matching รอบท่ี 1 

และรายช่ือสถาบันท่ียังมีตำแหนKงวKาง   

7 ตุลาคม 2565 

ส้ินสุดการคัดเลือกรอบแรก  

แพทย-ประจำบ2านไปสมัครเป@นทางการ ที่แพทยสภา  

รอบที่ 1 รอประกาศจากแพทยสภา 

รอบที่ 2 และรอบพิเศษ รอประกาศจากแพทยสภา 

 

*โดยแตaละสถาบันแจ2งให2ผู2สมัครสอบทราบวaาได2รับคดัเลือกหรือไมa ในวันสอบสัมภาษณ-แตaละวัน เพื่อที่ผู2สมัครจะได2ไมaต2องไปสอบ

สัมภาษณ-ในอันดับตaอไปถ2าได2รับเลือกแล2ว 

**สถาบันมีสิทธิท่ีจะไมKดำเนินการสัมภาษณBผูFสมัครอันดับท่ี 2 - 3 ถFาไดFรับผูFสมัครในอันดับท่ี 1–2 ครบตามตำแหนKงแลFวและสKงผล

ผูFสมัครท่ีไดFรับคัดเลือกในอันดับ 1 -3 มายังสมาคมประสาทวิทยาฯ  

 

 




