ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวุฒิบตั ร
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขามะเร็งวิ ทยานรีเวช
1) คุณสมบัติผ้มู ีสิทธิ สมัครสอบ
1.1 เป็ นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
1.2 ได้รบั วุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา
1.3 สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช หรือกาลังได้รบั
การฝึกอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชัน้ ปี ท่ี 2 ในหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวชของแพทยสภา
2) การสมัครสอบ
ติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิย่นื คาขอวุฒบิ ตั รฯ อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
ทีส่ านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ในวันเวลา
ราชการ)
3) ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ชาระพร้อมการสมัครสอบ อัตราค่าสมัครสอบนี้
อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามอัตราทีแ่ พทยสภากาหนด ซึ่งจะไม่คนื ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4) หลักฐานต่าง ๆ
4.1 ใบสมัครสอบฯ จานวน 1 ชุด
4.2 หนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมทีแ่ พทยสภารับรอง แสดงว่าสาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์
ประจาบ้าน อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช หรือกาลังได้รบั การฝึกอบรมเป็ นแพทย์ประจาบ้าน
ชัน้ ปี ท่ี 2 ในหลักสูตรแพทย์ประจาบ้าน อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ของแพทยสภา จานวน 2 ชุด
4.3 สาเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ชุด
4.4 สาเนาใบวุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา จานวน 2 ชุด
4.5 รูปถ่ายภายในระยะเวลา 2 ปี ขนาด 2x2 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.6 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด
4.7 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 2 ชุด
4.8 สาเนาการเปลีย่ นแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
4.9 หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันฝึกอบรมทีแ่ พทยสภารับรอง

5) การสอบ
ผูส้ มัครสอบจะต้อง
5.1 ส่งรายงานการวิจยั 1 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะอนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กาหนด
จานวน 3 ชุด ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
5.2 ส่งการบันทึกหัตถการและการบริบาลผูป้ ่ วยทางด้าน อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ในช่วงเวลาที่
ฝึกอบรมจานวน 1 ชุดพร้อม CD 1 แผ่น ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
5.3 สอบข้อเขียน
5.4 สอบปากเปล่า
6) กาหนดสอบ
เริม่ ทาการสอบ ภายในเดือนกรกฎาคม
7) การตัดสิ น
การตัดสิน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ตดั สินอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ โดย
ความเห็นชอบของคณะผูบ้ ริหารราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย ผลการตัดสินให้ถอื เป็ นทีส่ ุด
8) การประกาศผลสอบ
ภายในเดือนกรกฎาคม
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ประกาศรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมตั ิ
แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
1) คุณสมบัติผ้มู ีสิทธิ สมัครสอบ
1.1 เป็ นสมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
1.2 ได้รบั วุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสืออนุมตั ิฯ สาขาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา
1.3 เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชานาญด้านอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช และกาลังปฏิบตั งิ านในสถาบันทีม่ กี าร
ฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน โดยมีคุณสมบัตติ ามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1.3.1 ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่องในอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชอย่างน้อย 5 ปี ในวันทีส่ มัครสอบ ทัง้ นี้
ในช่วงเวลานัน้ อาจจะอยู่ในหลายสถาบัน หรือไปฝึกอบรมในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง ในสถาบัน
ทีแ่ พทยสภารับรองทัง้ ในและต่างประเทศ หรือ
1.3.2 ผ่านการศึกษา ฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศทีแ่ พทยสภารับรองและได้วุฒบิ ตั รฯ หรือ
เทียบเท่าในอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โดยมีระยะเวลาทีศ่ กึ ษา อบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
2) การสมัครสอบ
ติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิย่นื คาขอหนังสืออนุมตั ฯิ อนุ สาขามะเร็งวิทยา
นรีเวช ที่สานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ในวันเวลาราชการ)
3) ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ชาระพร้อมการสมัครสอบ อัตราค่าสมัครสอบนี้
อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามอัตราทีแ่ พทยสภากาหนด ซึ่งจะไม่คนื ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4) หลักฐานต่าง ๆ
4.1 ใบสมัครสอบฯ จานวน 1 ชุด และ สาเนาใบสมัคร จานวน 1 ชุด
4.2 หนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
จากสถาบันในต่างประเทศทีแ่ พทยสภารับรอง หรือหนังสือรับรองว่าเป็ นผู้ทป่ี ฏิบตั งิ านในอนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวชในสถาบันทีม่ กี ารฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านในประเทศไทย เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี จานวน 2 ชุด
4.3 สาเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม จานวน 2 ชุด
4.4 สาเนาใบวุฒบิ ตั รฯ หรือหนังสืออนุมตั ฯิ สาขาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา จานวน 2 ชุด
4.5 รูปถ่ายภายในระยะเวลา 2 ปี ขนาด 2x2 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.6 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด

4.7 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 2 ชุด
4.8 สาเนาการเปลีย่ นแปลงชื่อและนามสกุล (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
5) การสอบ
ผูส้ มัครสอบจะต้อง
5.1 ส่งผลงานวิจยั ที่เป็ นชื่อแรกในด้านอนุ สาขามะเร็งวิทยานรีเวชที่ได้ตีพมิ พ์ในวารสารที่อยู่ใน Index
medicus หรือ วารสารของ ราชวิทยาลัย สูตินรีแพทย์แห่ง ประเทศไทย อย่างน้อ ย 2 เรื่อ ง ภายใน
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
5.2 การสอบ ประกอบด้วย
5.2.1 การสอบข้อเขียน (สอบเฉพาะผูส้ มัครทีม่ คี ุณสมบัติ ข้อ 1.3.1)
5.2.2 การสอบปากเปล่า
6) กาหนดสอบ
เริม่ ทาการสอบภายในเดือนกรกฎาคม
7) การตัดสิ น
การตัดสิน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ตดั สินอยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ โดย
ความเห็นชอบของคณะผูบ้ ริหารราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย ผลการตัดสินให้ถอื เป็ นทีส่ ุด
8) การประกาศผลสอบ
ภายในเดือนกรกฎาคม

คณะอนุ กรรมการฝึกอบรมและสอบความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
ราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ.2562-2564

