
ก าหนดการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

ปีการฝึกอบรม 2563 
 

1. สาขาวิสัญญีวิทยา 
1.1 กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 (รอบที่ 1 ) ทาง  

website : http://www.tmc.or.th/tcgme  แล้วพิมพ์ใบสมัครยื่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ 
ที่ทางแพทยสภา และราชวิทยาลัยฯ ก าหนด พร้อมส าเนาใบสมัคร และเอกสารทั้งหมด     
5 ชุด และส่งมาที่  

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 15 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
(วงเล็บมุมซองว่า “สมัครแพทย์ประจ าบ้าน ปี 63”) 
ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  

1.2 โอนเงินจ านวน 700 บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี 
“อฝส. วิสัญญี 2552-2553” เลขที่ 045-536601-9  พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน 1 ชุด 
มาพร้อมเอกสารทั้งหมด 

1.3 ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
- ล าดับที่ 1   วันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 

ณ สถาบันที่ผู้สมัครเลือกเป็นล าดับที่ 1 
(ทางราชวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการคัดเลือกล าดับที่ 1  
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ใน website : www.anesthai.org) 

- ล าดับที่ 2-3  วันที่ 20 ธันวาคม 2562 
ณ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย 
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
(ทางราชวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการคัดเลือกล าดับที่ 2-3  
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ใน website : www.anesthai.org) 

หมายเหตุ ถ้าผู้สมัครไม่ได้เลือกล าดับที่ 2 และ 3 จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ใน
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถ้าไม่ได้ผ่านการคัดเลือกในล าดบัท่ี 1 

1.4 ผู้ได้รับการคัดเลือกตรวจสอบเอกสารการขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการ
ฝึกอบรม 2563 (รอบท่ี 1) ทาง website : http://www.tmc.or.th/tcgme  
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

1.5 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 (รอบท่ี 1) ทาง 
website : http://www.tmc.or.th/tcgme  วันที่ 16 มีนาคม 2563 

1.6 วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563  แพทยสภาเปิดรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการ
ฝึกอบรม 2563 (รอบท่ี 2) และด าเนินการสมัครใน website เหมือนรอบท่ี 1 ส่วนการสอบ
สัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครติดต่อกับทางสถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัครด้วยตนเอง 

http://www.tmc.or.th/tcgme


 
 

2. สาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 
3. สาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท 
4. สาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับเด็ก 
5. สาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา) 

(ส าหรับสาขาในข้อ 2-5) 
- กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 ทาง  

website : http://www.tmc.or.th/tcgme  แล้วพิมพ์ใบสมัครยื่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ 
ที่ทางแพทยสภา และราชวิทยาลัยฯ ก าหนด พร้อมส าเนาใบสมัคร และเอกสารทั้งหมด 3 
ชุด และส่งมาที่  

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 15 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
(วงเล็บมุมซองว่า “สมัครแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ปี 63”) 
ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  

- โอนเงินจ านวน 700 บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี 
“อฝส. วิสัญญี 2552-2553” เลขที่ 045-536601-9  พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน 1 ชุด 
มาพร้อมเอกสารทั้งหมด 

- ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
ทางสถาบันฝึกอบรมที่ผู้สมัครเลือกเป็นล าดับที่ 1 จะเป็นผู้ก าหนดวันสอบสัมภาษณ์

เอง ให้ผู้สมัครสอบถามโดยตรงกับทางสถาบันฝึกอบรม 
- ผู้ได้รับการคัดเลือกตรวจสอบเอกสารการขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการ

ฝึกอบรม 2563 (รอบท่ี 1) ทาง website : http://www.tmc.or.th/tcgme  วันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2562 

- ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการฝึกอบรม 2563 (รอบท่ี 1) ทาง 
website : http://www.tmc.or.th/tcgme  วันที่ 16 มีนาคม 2563 

- วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563  แพทยสภาเปิดรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการ
ฝึกอบรม 2563 (รอบท่ี 2) และด าเนินการสมัครใน website เหมือนรอบท่ี 1 ส่วนการสอบ
สัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครติดต่อกับทางสถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัครด้วยตนเอง 

http://www.tmc.or.th/tcgme
http://www.tmc.or.th/tcgme%20%20วันที่%2011%20กุมภาพันธ์%202562
http://www.tmc.or.th/tcgme%20%20วันที่%2011%20กุมภาพันธ์%202562

