ติดรูปถ่าย

รหัสแพทย์ 
ใบสมัครสอบ OSCE สาขากุมารเวชศาสตร์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทย
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ …….. เดือน ……………... พ.ศ. ……………..
นามผูข้ อ (นาย, นาง, นางสาว) ………………………………………………………………………………….………. อายุ …..………ปี
นามสกุลเดิม ……………………………………… เกิดวันที่ ………… เดือน ………….……. พ.ศ. .………… สัญชาติ ………..……...
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ทางาน
โรงพยาบาล …….…………………………. เลขที่ …….. ซอย ….…. ถนน …..………….. ตาบล …………………
อาเภอ ………….. จังหวัด ……………… รหัสไปรษณี ย ์ …………. โทรศัพท์ ………….…… โทรสาร …………...
ที่บา้ น
เลขที่ ….….. หมู่ที่ …….. ซอย ……. ถนน ….……….……. ตาบล …………..……... อาเภอ …………..………….
จังหวัด ……....…… รหัสไปรษณี ย ์ …………โทรศัพท์ …………….. โทรสาร ……………. มือถือ ……………….
สถานที่ที่ติดต่อได้ทนั ที
[ ] ที่ทางาน
[ ] บ้าน
สถานที่ที่ติดต่อได้ภายหลังการสอบเสร็ จแล้ว
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมใบอนุญาตเลขที่ ………………………..……… ออกให้ ณ วันที่ …………………….…………………..
สมัครสอบ ครั้งที่ ……………………………….……… สอบครั้งแรก เมื่อ วันที่ ………..……….…………………………………….
ประวัติการศึกษา การปฎิบตั ิงานและการฝึ กอบรม
จบแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อ เดือน ………………….. พ.ศ. …………………. จากสถาบัน …………….……………………..
ฝึ กปฏิบตั ิงานเพิ่มพูนทักษะที่ ……...………………………. ตั้งแต่ …………………………… ถึง .……………….………….
หรื อ อบรมปฏิบตั ิงานหลังจากได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม / ใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ
ก่อนเข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทาง (นับจากปัจจุบันย้อนกลับไป)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
โรงพยาบาล
ตาแหน่ง
สาขาวิชา
ตั้งแต่
ถึง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
การฝึ กอบรมเป็ นแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
โรงพยาบาล
ตาแหน่ง
สาขาวิชา
ตั้งแต่
ถึง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-2ขอสมัครสอบ OSCE ในฐานะเป็ น
[ ]
แพทย์ประจาบ้าน (แผน ก) ชั้นปี ที่ ………………… สถาบัน …………………...………………………………………
[ ]
แพทย์ปฏิบตั ิงานเพื่อวุฒิบตั รฯ (แผน ข) ชั้นปี ที่.........................สถาบัน…………………………….…………………..
[ ]
แพทย์ประจาบ้านกุมารเวชศาสตร์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็ง (หลักสู ตร 5 ปี ) ชั้นปี ที่ ……
สถาบัน …………………...………………………………………
[ ]
แพทย์ที่ได้รับวุฒิบตั รฯสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด (หลักสู ตร 3 ปี ) ปฏิบตั ิงานสาขากุมารเวชศาสตร์ในในสถานบริ การทาง
การแพทย์และสาธารณสุ ข ผลตามเกณฑ์กาหนดของราชวิทยาลัยฯ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

และได้แนบหลักฐานต่ างๆ มาพร้ อมคาขอนี้
ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม / ใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ
ใบรับรองจากสถานฝึ กอบรมว่ากาลังได้รับการฝึ กอบรมสาขากุมารเวชศาสตร์มาไม่นอ้ ยกว่า 20 เดือนในวันเข้าสอบ
ใบรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาว่าปฏิบตั ิงานในสถานบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุ ขในส่วนภูมิภาคที่ได้รับการ
รับรองจากแพทยสภาว่ามีเวลาปฏิบตั ิงานในสาขากุมารเวชศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รู ป
สาเนาใบฝากเงิน ธนาคารกรุ งไทย (Deposit Slip) บัญชีเลขที่ ……………………………….... ซึ่งเป็ นใบที่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
เซ็นจริ ง ไม่ใช่ภาพถ่ายเอกสาร (กรณี ที่ชาระเงินโดย ฝากเข้าบัญชี ………………………..…............................. ของ รวกท.)
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ OSCE เป็ นเงิน 5,000 บาท
ชาระเงินทาง
[ ] ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย สาขาเพชรบุรีตดั ใหม่ เอ
ชื่อบัญชี “ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ” เลขที่บญั ชี 041-1-25163-5
(กรุ ณาแนบสาเนาใบฝากเงิน ซึ่งเป็ นใบจริ งที่พนักงานของธนาคารเป็ นผูเ้ ซ็นรับเงิน
ไม่ใช่ภาพถ่ายเอกสาร มาด้วย)

หลักฐานต่ างๆ ที่ได้ ส่งมา รวมจานวน ……….. ฉบับ
สนามสอบที่ต้องการสอบ
[ ] ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
[ ] ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[ ] ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
[ ] กลุ่มงานกุมารเวชกรรม สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
[ ] ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
[ ] ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
[ ] ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[ ] ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[ ] ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลายมือชื่ อผู้ขอ .…………………………….……………….
หมายเหตุ

1. คาขอและเอกสารหลักฐานต่างๆ จานวน 1 ชุด
ส่ งที่ สานักงานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2. แนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเอง จานวน 2 ซอง พร้ อมทั้งติดแสตมป์ จานวน 5 บาท เพื่อใช้ในการ
แจ้ งกาหนดการสอบ และ แจ้งผลการสอบ
3. หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564

