ประกาศ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่อง การยืน่ คาขอสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร และหนังสื ออนุมัติ แสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชี พเวชกรรม
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกเพื่อวุฒิบตั รฯ และหนังสื ออนุมตั ิฯ แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ พ.ศ.2552 กาหนดให้มีการสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ และหนังสื ออนุมตั ิฯ ปี ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนกรกฏาคม โดยให้ผู้
ประสงค์จะเข้าสอบยืน่ ใบคาขอสมัครสอบฯ และเอกสารต่างๆ ภายในวันที่ 20 เมษายน ของทุกปี
หากผูใ้ ดมีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ และหนังสื ออนุมตั ิฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินอาหารและโรค
ตับ ในปี พ.ศ.2560 โปรดยืน่ เอกสารต่างๆ ดังนี้
1. แพทย์ผมู้ ีสิทธิ์สมัครสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิ และวุฒิบตั รฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ ให้
กรอกข้อมูลในแบบคาขอสมัครสอบได้ที่ website : www.tmc.or.th/tcgme ยืน่ ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ในวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน
2560
2. สาหรับผูป้ ระสงค์สมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ
2.1 หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 1, ปี ที่ 2 หรื อมีหนังสื อรับรองจากสถาบันที่
ฝึ กอบรมว่ากาลังรับการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดปี ที่ 2 อยูแ่ ละจะครบระยะเวลาการฝึ กอบรมก่อนวันสอบ รวม 3 ชุด
2.2 มีหนังสื อรับรองผลงานการทาวิจยั จากอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดิน
อาหารและโรคตับ รวม 3 ชุด
3. สาหรับผูป้ ระสงค์สมัครสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิฯ
3.1 กุมารแพทย์ที่ปฏิบตั ิงานโรคระบบทางเดินอาหารและตับในประเทศไทย
3.1.1 หนังสื อรับรองว่าปฏิบตั ิงานในอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินอาหารและโรคตับ ใน
สถาบันที่แพทยสภารับรอง เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี รวม 3 ชุด
3.1.2 มีหนังสื อรับรองผลงานวิจยั 1 เรื่ องจาก อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคทางเดินอาหารและโรคตับ จานวน 3 ชุด โดยเป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับในเด็กและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
การแพทย์ที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล Pubmed
3.2 กรณี ผา่ นการฝึ กอบรมจากต่างประเทศ
3.2.1 มีหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินอาหารและ
โรคตับตามหลักสู ตรของสถาบันนั้นซึ่งระยะเวลาอบรมของหลักสู ตรจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3.2.2 สถาบันที่ฝึกอบรมต้องได้รับการรับรองจากแพทยสภาและได้รับวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับจากสถาบันนั้น จานวน 3 ชุด
4. หลักฐานอื่น ๆ ประกอบการสมัครสอบเพื่อวุฒิบตั รฯ และหนังสื ออนุมตั ิฯ คือ
4.1 ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 3 ฉบับ
4.2 ภาพถ่ายหนังสื ออนุมตั ิหรื อวุฒิบตั รฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ทวั่ ไป รวม 3 ฉบับ
4.3 รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รู ป
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเพื่อ จานวน 10,000 บาท ชาระเงินฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย สาขาถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย” เลขที่บญั ชี 041-1-25163-5 (กรุ ณาแนบสาเนาใบฝากเงิน ซึ่งเป็ นใบจริ งที่พนักงานของ
ธนาคารเป็ นผูเ้ ซ็นรับเงิน ไม่ใช่ภาพถ่าย เอกสารมาด้วย)
6. ใบคาขอและเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมถ่ายสาเนา ทั้งหมดรวมเป็ น 3 ชุด แนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองจานวน 2 ซอง
พร้อมทั้งติดแสตมป์ 5 บาท เพื่อใช้ในการ แจ้ งกาหนดการสอบ และ แจ้ งผลการสอบ
โดยต้องยืน่ ใบคาขอสมัครสอบฯ และหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้งชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบฯ ที่สานักงานราช
วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม.10310
ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2560 ทั้งนี้ถา้ ส่ งทางไปรษณี ยจ์ ะนับวันประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสาคัญ
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2560
(ศาสตราจารย์นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทย

