
การรับสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นแพทย์ประจ าบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการฝึกอบรม 2566 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการสมัครเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นแพทย์ประจ าบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา 

1. มีคุณสมบัติตามท่ีแพทยสภาก าหนดคือ 
1.1. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจาก

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
1.2. ผู้ไมม่ีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ (ผู้สมัครอิสระ) ต้องปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
2. กรอกใบสมัครแพทย์ประจ าบ้านในเว็บไซต์แพทยสภา  www.tmc.or.th/tcgme  แล้วสง่เอกสารต่อไปนี้

จ านวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด) ได้แก่ 
2.1. ใบสมัครจากเว็บไซต์แพทยสภา พิมพ์ลงกระดาษและลงนามให้ครบทุกต าแหน่ง 
2.2. ส าเนาบัตรประชาชน 
2.3. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
2.4. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช

กรรม 
2.5. ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือหลักฐานแสดงว่าก าลังอยู่

ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะ เฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่
ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา 

2.6. หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและ
รับรองว่าจะท าสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (ฉบับจริง 1 ฉบับและส าเนา 1 ฉบับ) 

2.7. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 
2.8. ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 1,400 บาท  โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 

045-536601-9 ชื่อบัญชี “อฝส.วิสัญญี 2552-2553” 
2.9. เอกสารที่เป็นส าเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองเอกสาร 
2.10. ส่งเอกสารภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (ประทับตราไปรษณีย์) 
2.11. ที่อยู่ส่งเอกสาร  

คุณจิราพร ข าภักดี (สมัครแพทย์ประจ าบ้านวิสัญญีวิทยา) 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 9 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ถนนพระรามสี่ 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 



3. ส าหรับการส่งเอกสารไปให้สถาบันฝึกอบรมที่ท่านสมัคร ขอให้ scan เอกสารข้อ 2.1-2.7 เป็นไฟล์เดียวโดย
เรียงล าดับจากข้อ 2.1 ไป 2.7 ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลภาษาไทยของผู้สมัคร ส่งมาที่ E-mail 
lawan@chula.md  
(ต้อง scan เอกสารใหค้รบทุกข้อและเรียงล าดับเอกสารใหถู้กต้องให้อยู่ในไฟล์เดียว)  

4. จ านวนแพทย์ประจ าบ้านวิสัญญีวิทยาที่รับตามสถาบันฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรม จ านวนที่รับ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 28 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 20 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 3 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 
โรงพยาบาลขอนแก่น 6 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 6 
โรงพยาบาลราชวิถี 4 
โรงพยาบาลพุทธชินราช 3 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2 
 

5. ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในสถาบันฝึกอบรมได้ จ านวน 3 แห่ง  
5.1. หากท่านไม่สมัครล าดับที่ 2-3 จะไม่สามารถเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในสถาบันฝึกอบรมที่ยังรับแพทย์

ประจ าบ้านไม่เต็มศักยภาพ จะต้องรอการสมัครแพทย์ประจ าบ้านรอบที่ 2 ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 
2565 ต่อไป 

5.2. หากท่านไม่มารับการสอบสัมภาษณ์ในสถาบันอันดับที่ 1 จะไม่สามารถมารับการสอบสัมภาษณ์ในสถาบันที่ 
2 และ 3 จะต้องรอการสมัครแพทย์ประจ าบ้านรอบที่ 2  วนัที่ 1-10 พฤษภาคม 2566  

6. ก าหนดวันสอบสัมภาษณ์ 
6.1. อันดับที่ 1 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันอันดับที่ 1 ที่สมัคร (ตามสถานการณ์ COVID-19) 
6.2. อันดับที่ 2-3 วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ภาควิชาวิสัญญีวทิยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 9  โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ หรือทาง zoom meeting (ตามสถานการณ์ COVID-19) 
 

mailto:lawan@chula.md


ก าหนดการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน ปีการฝึกอบรม 2566 
ขั้นตอน วันที่ สถานที่ 
รับสมัคร 1-31 ตุลาคม 2565 กรอกใบสมัคร www.tmc.or.th/tcgme 

และส่งใบสมัครมาท่ี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

สัมภาษณ์ล าดับที่ 1 13-14 ธันวาคม 2565 สถาบันท่ีเลือกอันดับท่ี 1 
สัมภาษณ์ล าดับที่ 2-3 16 ธันวาคม 2565 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาฯ หรือ Zoom (ตามสถานการณ์) 
ประกาศผลการคัดเลือก 15 มีนาคม 2566 www.tmc.or.th/tcgme 
 
รอบที่ 2 

ขั้นตอน วันที่ สถานที่ 
รับสมัคร 1-10 พฤษภาคม 2566 กรอกใบสมัคร www.tmc.or.th/tcgme 

และส่งใบสมัครมาท่ี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

สัมภาษณ์ สถาบันฝึกอบรมที่รับสมคัรเป็นผู้ก าหนดวันสัมภาษณ์ 
 

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


ก าหนดการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

ปีการฝึกอบรม 2566 
 

อนุสาขา 
1. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 
2. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท 
3. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส าหรับเด็ก 
4. อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา) 

(ส าหรับอนสุาขาในข้อ 1-4) 
- กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566 ทาง  

website : http://www.tmc.or.th/tcgme  แล้วพิมพ์ใบสมัครยื่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ 
ที่ทางแพทยสภา และราชวิทยาลัยฯ ก าหนด จ านวน 1 ชุด เอกสารฉบับจริง (และเซ็น
รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารด้วย) และส่งมาที่  

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 9 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
(วงเล็บมุมซองว่า “สมัครแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด ปี 66”) 

และส่งส าเนาใบสมัคร และเอกสารทั้งหมด 1 ชุด (และเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสาร
ด้วย) ส่งไปยังสถาบันฝึกอบรมท่ีเลือก อันดับ 1-3  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566  

- ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 1,400 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
สภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “อฝส. วิสัญญี 2552-2553” เลขท่ี 045-536601-9  พร้อมส่ง
หลักฐานการโอนเงิน 1 ชุด มาพร้อมเอกสารทั้งหมด 

- ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
ทางสถาบันฝึกอบรมที่ผู้สมัครเลือกเป็นล าดับที่ 1 จะเป็นผู้ก าหนดวันสอบสัมภาษณ์เอง ให้
ผู้สมัครสอบถามโดยตรงกับทางสถาบันฝึกอบรม 

- ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการฝึกอบรม 2566 (รอบท่ี 1) ทาง 
website : http://www.tmc.or.th/tcgme  วันที่ 15 มีนาคม 2566 

- วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2566  แพทยสภาเปิดรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการ
ฝึกอบรม 2566 (รอบท่ี 2) และด าเนินการสมัครใน website เหมือนรอบท่ี 1 ส่วนการสอบ
สัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครติดต่อกับทางสถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัครด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 

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


จ านวนศักยภาพที่แต่ละสถาบันเปิดรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
ปีการฝึกอบรม 2566 

 
 จ านวนศักยภาพที่รับได้ ปีการฝึกอบรม 2566 
 

สถาบัน/อนสุาขา 
 วิสัญญีวิทยาส าหรับ

การผ่าตัดหัวใจ หลอด
เลือดใหญ่และทรวงอก 

วิสัญญีวิทยา
ส าหรับผู้ป่วยโรค
ทางระบบประสาท 

วิสัญญีวิทยา
ส าหรับเด็ก 

เวชศาสตร์
ความปวด 

(วิสัญญีวิทยา) 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  4 2 1 3 
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบด ี  1 1  2 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  3 2 1 3 
คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม ่  2    
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครนิทร์  2    
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น  2    
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎฯ     1 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชินี    2  

 
 
 
 
 


