ติดรู ปถ่ าย

รหัสแพทย์ ooooooo
แบบสมัครสอบ MCQ เพื0อ
วุฒบิ ตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
วันที' …….. เดือน ……………... พ.ศ. ……………..
ชื'อ (นาย, นาง, นางสาว) ……………………………………………………………………………… อายุ …..…………….. ปี
ชื'อภาษาอังกฤษ …………………………………………………………………………………………………………………..
นามสกุลเดิม ……………………………………… เกิดวันที' …..… เดือน ………………. พ.ศ. .………… สัญชาติ ………...
สถาบันฝึ กอบรม ..........................................................................................................................................................
ที1อยู่ปัจจุบนั
ที'ทํางาน
โรงพยาบาล ……………………….………. เลขที' ……….. ซอย ……….…. ถนน ………....……………...
ตําบล …………………….…….… อําเภอ ……...………..………… จังหวัด ….…………………………..
รหัสไปรษณีย์ ………………..…………. โทรศัพท์ ………………………. โทรสาร ……….……………….
ที'บ้าน
เลขที' …..……….….. หมูท่ ี' …...….... ซอย ……..……………. ถนน ………………………….……………
ตําบล ……………………………… อําเภอ ……………….………… จังหวัด ……....……………………..
รหัสไปรษณีย์ ……………………….. โทรศัพท์ ……………….……..….. โทรสาร ………….……………..
E-mail address: …………………….…………………………………………………………………………………………...
สถานที'ที'ติดต่อได้ ทนั ที

* ที'บ้าน
* ที'ทํางาน
* มือถือ
* ที'อื'น ………………………………………………………………………………………...
สถานที'ที'ติดต่อได้ ภายหลังการสอบเสร็จแล้ ว
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเลขที' ……………………………………………...………………………………….
ประวัตกิ ารศึกษา การปฎิบตั งิ าน และการฝึ กอบรม
จบแพทยศาสตรบัณฑิต เมื'อ เดือน ………………….. พ.ศ. …………………. จากสถาบัน …………………………
ฝึ กปฏิบตั ิงานเพิ'มพูนทักษะที' ………………………….. ตังแต่
f ……………………………. ถึง ……………………..
-1-

การปฏิบตั งิ านหลังจากได้ รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (นับจากอดีตถึงปั จจุบนั )
โรงพยาบาล

ตําแหน่ ง

สาขาวิชา

ตังS แต่

ถึง

ชนิดของการฝึ กอบรม
วุฒิบตั ร
[ ] แพทย์ ประจําบ้ าน แผน ก. สถาบัน..............................................................................
ตังแต่
f วันที'.............เดือน................................. พ.ศ. ……………
[ ] แพทย์ ประจําบ้ าน แผน ข. สถาบัน..............................................................................
เริ' มปฏิบตั ิงานสาขากุมารเวชศาสตร์ (ภายหลังแพทย์เพิ'มพูนทักษะ)
ตังแต่
f วนั ที'.............เดือน................... .พ.ศ. .................
หนังสืออนุมตั ิ [ ]
สถาบัน..............................................................................
ปฏิบตั ิงาน สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
และได้ แนบหลักฐานต่ าง ๆ มาพร้ อมคําขอนี S
[ ] 1. ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
[ ] 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ fว จํานวน 1 รูป
[ ] 3. หลักฐานแสดงว่าเป็ นสมาชิกวิสามัญ (สําหรับ ผู้สอบหนังสืออนุมตั ิฯ)
[ ] 4. หนังสือรับรอง
[ ] 3.1 จากสถาบันฝึ กอบรมว่าได้ จบหรื อจะครบ การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านปี ที' 2 ก่อนวันสอบ หรื อ
[ ] 3.2 จากผู้บงั คับบัญชาว่าปฏิบตั ิงาน ในสาขากุมารเวชศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 เดือน
[ ] 5. สําเนาประกาศนียบัตร เป็ นผู้ผา่ นโครงการเพิ'มพูนทักษะ
ขอให้ ตรวจสอบข้ อมูลรหัสแพทย์ ให้ ถูกต้ อง เพื'อประโยชน์ของท่าน
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ค่ าธรรมเนียมของการสมัครสอบ
[ ] ข้ อสอบชนิด Multiple Choice Questions (MCQ)

5,500 บาท
รวมเงิน
5,500 บาท
(ห้ าพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน)

ได้ ส่งเงินค่ าธรรมเนียมในการสมัครสอบฯ จํานวน o 5,500 บาท (ห้ าพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน)
ชําระเงินทาง [ ] ฝากเงินเข้ าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรีตดั ใหม่ เอ
ชื'อบัญชี “ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย” เลขที'บญ
ั ชี 041-1-25163-5
(กรุ ณาแนบสําเนาใบฝากเงินมาด้ วย)
หมายเหตุ
1. ใบคําขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทังหมดรวมเป็
f
น 1 ชุด ส่งที'
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชันf 9
เลขที' 2 ซอยศูนย์วิจยั
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2. แนบซอง จ่าหน้ าถึงตัวท่านเอง จํานวน 2 ซอง พร้ อมทังติ
f ดแสตมป์ 5 บาท
เพื'อใช้ ในการ แจ้ งกําหนดการสอบ และ แจ้ งผลการสอบ
3. รับสมัคร ตังS แต่ วันที1 1 มิถุนายน - วันที1 30 มิถุนายน 2564
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