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ศ.นพ.ภิ เศก ลุมพิ กานนท์

ใบสมัครสอบ

คณะผู้บ ริ หารราชวิ ท ยาลัย ฯ
(วาระ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

ความรู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Science)
ปี พ.ศ. 2563

ประธาน
พล.อ.ท.นพ.การุณ เก่งสกุล
ผูร้ งต
ั ้ าแหน่ งประธาน
ศ. คลิ นิก นพ.วิ ทยา ถิ ฐาพันธ์
รองประธาน คนที่ ๑
นพ.พิ ษณุ ขันติ พงษ์
รองประธาน คนที่ ๒
และประธานจริยธรรม

ผศ.นพ.ณัฐพงศ์ อิ ศรางกูร ณ อยุธยา
เลขาธิ การ
รศ.นพ.อรรณพ ใจสาราญ
เหรัญญิ ก
รศ.พญ.พรพิ มล เรืองวุฒิเลิ ศ
กรรมการบริหาร
รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย

เขียนที่ …………………………………………………………..

ประธานการฝึกอบรมและสอบฯ

นพ.วิ สิทธิ์ สุภคั รพงษ์กลุ
ประธานมะเร็งวิทยานรีเวช และ
ประธานการผ่าตัดผ่านกล้องฯ

►

ชื่อ–นามสกุล

ศ.นพ.กาธร พฤกษานานนท์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ .................................................................................................

ประธานเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิ รกั ษ์
ประธานเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

(นพ./พญ.) ……….……………………………...……นามสกุล ……………..……….………………….

►

สถาบันฝึกอบรม ……………………………………………………………………………………………………………………….

►

ที่อยู่ปัจจุบัน

ศ.พญ.ศิ ริวรรณ ตัง้ จิตกมล
ประธานการจัดประชุมวิชาการ

ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์
ประธานการจัดทาวารสาร

รศ.นพ.ดิ ฐกานต์ บริบูรณ์หิรญ
ั สาร
ประธานการวิจยั

นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์
ประธานการศึกษา

ศ.นพ.โกวิ ท คาพิ ทกั ษ์
ประธานการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร

รศ.พญ.ฐิ ติมา สุนทรสัจ

ที่สามารถติดต่อได้ทันที
เลขที่ ……… หมู่ที่ ….… ซอย ………………….………. ถนน…………………………………………...
ตาบล/แขวง ……...………..….. อาเภอ/เขต ………..………….….. จังหวัด ………………………..
รหัสไปรษณีย์ …..……… โทรศัพท์ ……………………………..……. โทรสาร ………….……………
มือถือ................................... E-mail : ……………………………..…………..……………….………

ประธานมาตรฐานวิชาชีพ

รศ.นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ
ประธานกิจการพิเศษ
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คุณสมบัติ (ข้อใดข้อหนึ่ง)
 แพทย์ประจำบ้ำน
[ ] ชั้นปีที่ 1
[ ] ชั้นปีที่ 2
[ ] ชั้นปีที่ 3
 แพทย์ปฏิบัติงำนเพื่อกำรสอบวุฒิบัตรฯ (แพทย์ใช้ทุน)
[ ] แพทย์ปฏิบัติงานฯ ปีที่ 1 (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2)
[ ] แพทย์ปฏิบัติงานฯ ปีที่ 2 (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 3)
[ ] แพทย์ปฏิบัติงานฯ ปีที่ 3 (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 4)
หลักฐำนที่แนบมำพร้อมใบสมัครนี้
 1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป อีก 1 รูป กรุณาเขียนชื่อด้านหลังรูปใส่ไว้ในซอง)
2. หนังสือรับรองจากหัวหน้าสถาบันฯ ว่าเป็น (ข้อใดข้อหนึ่ง)
 2.1 แพทย์ประจาบ้าน ชัน้ ปีที่ 1
 2.2 แพทย์ประจาบ้าน ชัน้ ปีที่ 2
 2.3 แพทย์ประจาบ้าน ชัน้ ปีที่ 3
 2.4 แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ปีที่ 1 (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2)
 2.5 แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ปีที่ 2 (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 3)
 2.6 แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ปีที่ 3 (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 4)
ลงนาม ………………………………………….…………..
ตัวบรรจง (……………….……………………………………)
วันที่ ..............................................................
หมำยเหตุ
1. ต้องสมัครสอบภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2563 หลังจำกนี้จะไม่รับสมัครสอบ
2. ใบสมัครถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้
3. ค่าสมัครสอบ จานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
โอนเข้าบัญชี: รำชวิทยำลัยสูติฯ เพื่อฝึกอบรมและสอบฯ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 041-1-28592-0 ธนาคาร กรุงไทย สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
4. แนบหลักฐานการโอนเงินส่งมาพร้อมใบสมัครสอบ ที่ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 8 อาคาร
เฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์: 0-2716-5721
โทรสาร: 0-2716-5720
5. จัดสอบในวันเสำร์ที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ณ ห้องพรหมทัตตเวที และห้องฝึกทักษะฯ ชั้น 6
อาคารอุปการเวชชกิจ เวลา 08.00-11.00 น. (ถ้าเปลี่ยนแปลงจะมีจดหมายแจ้งให้ทราบ)

