ใบสมัครเป็ นสมาชิก
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่ งประเทศไทย
สมาชิก [ ] สามัญ [ ] ยุวสมาชิก
[ ] วิสามัญ [ ] สมทบ
ประวัตสิ ่ วนตัว
ชื่อ (ภาษาไทย) นาย,นาง,นางสาว ……………………………………….……………………...
ชื่อ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์) ………………………………………………….…………..…….…

----

หมายเลขบัตรประชาชน
เกิดวันที่ ………… เดือน ………………………….……. พ.ศ. ……………… อายุ ………. ปี
สถานที่เกิด จังหวัด ………………………… ประเทศ ………………………………….………
สถานภาพ [ ] โสด [ ] คู่ [ ] ม่าย [ ] หย่า ชื่อคู่สมรส…………..………..………
ประวัตกิ ารศึกษาและระยะเวลา
สาเร็ จแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. …………… จาก ……………………………………………..
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ………………………………………………………………..
ได้ รับ [ ] วุฒิบตั รฯ สถานที่ฝึกอบรม ……………………………… ปี ที่ได้ รับ ………………
สาขาที่ได้ รับ ………………………………………………………………………..
[ ] หนังสืออนุมตั ิฯ ปี ที่ได้ รับ ………………….………………………………………..
สาขาที่ได้ รับ ………………………………………………………………………..
[ ] อยู่ระหว่างการฝึกอบรมที่ …………………………………………………………..
วุฒิอื่น ๆ ………………………………………….……………………………………………...
………………………………………………………………………………….…………………
ประวัติการปฏิบตั ิงานหลังจากสาเร็ จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
1) ………………………………………………………..…………. พ.ศ. ………………….
2) …………………………………………………………..………. พ.ศ. ………………….
3) ……………………………………………………………..……. พ.ศ. ………………….
4) ………………………………………………………………..…. พ.ศ. ………………….
5) ………………………………………………………………..…. พ.ศ. ………………….
ความรู้ความสามารถพิเศษ (นอกเหนือจากสาขาแพทย์) …………….………………………….
1) ………………………………………………………….……………………..……………
2) …………………………………………………………….………………………….……
เป็ นสมาชิกสมาคมวิชาชีพทางการแพทย์อื่น ๆ ……………….………..………………………
1) ………………………………………..…………………………….………………………
2) ………………………………………………………………………………………………

รูปถ่าย
ขนาด 2 นิ ้ว
(จานวน 1 รูป)
เลขที่สมาชิก ……………….

(พลิก)

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้ านเลขที่ ………………. ตรอก/ซอย …………………. ถนน ………………………………..
ตาบล/แขวง ………………..… อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด …………………..
รหัสไปรษณีย์ ………… โทรศัพท์ (บ้ าน)………………….……..…มือถือ……………...…….
โทรสาร …………………….………….. E-mail ………………………….……………………
สถานที่ทางาน ………………………………..………เลขที่ …… ถนน………………………
ตาบล/แขวง ………………..… อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด …………………..
รหัสไปรษณีย์ ……………… โทรศัพท์ …………………………………………………..…….
โทรสาร …………………….………….. E-mail ………………………….……………………
สถานที่ที่ต้องการให้ ราชวิทยาลัยฯ ส่งจดหมายถึงท่าน [ ] ที่บ้าน [ ] ที่ทางาน
สมาชิกสามัญรับรอง 2 ท่ าน คือ
1) ชื่อ……………………………………เลขที่สมาชิก…………ลงนาม……………….…….
2) ชื่อ……………………………………เลขที่สมาชิก…………ลงนาม……………….…….

ลงนาม…………………………….……….…
วันที่……..เดือน….…………..พ.ศ…….…....

อนุมตั ิให้ รับเข้ าเป็ นสมาชิก
(…………………………..)
เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ
วันที่…………………………

1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ ้ว จานวน 1 รูป
2. สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ลงนามสาเนาถูกต้ อง)
3. สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด (ลงนามสาเนาถูกต้ อง)
ค่าบารุงสมาชิกสามัญ คนละ
3,000 บาท
ค่ายุวสมาชิก (ปี ละ 300 บาท)
- แพทย์ประจาบ้ าน 3 ปี รวม 900 บาท
- แพทย์ใช้ ทนุ 4 ปี
รวม 1,200 บาท
ค่าสมาชิกวิสามัญรายปี คนละ
500 บาท
ค่าสมาชิกสมทบรายปี
- คนไทย
500 บาท
- ต่างชาติ
2,500 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

ประเภทสมาชิก 1)
2)

3)
4)

การชาเงิน
ในนาม

 เงินโอน
 เช็ค
ราชวิทยาลัยสูตนิ รี แพทย์แห่งประเทศไทย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 041-1-28592-0
ธนาคารกรุงไทย จากัด มหาชน สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่

** ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่ทางาน โปรดกรุณาแจ้ งให้ ราชวิทยาลัยฯ ทราบทันที

สำนักงำนเลขำธิกำร: ชัน้ 8 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-716-5721-22 โทรสาร: 02-716-5720
Web site: http://www.rtcog.or.th E-mail: pr_rtcog@rtcog.or.th and sc_rtcog@rtcog.or.th
SECRETARIAT: 8th Floor, The Royal Golden Jubilee Building, 2, Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangkapi, Bangkok 10310, Thailand
Tel: (66-2) 716-5721 – 22
Fax: (66-2) 716-5720

