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ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ แห่ งประเทศไทย
ใบคำขอสมัครสอบเพื่อ วุฒบ
ิ ัตร
แสดงความรู้ ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สำขำประสำทศัลยศำสตร์
เลขที่

วันที่

(สาหรับกรอกโดยเจ้ าหน้ าที่เท่ านัน้ )

เดือน

พ.ศ.



รูปถ่ายหน้ าตรง
ขนาดกว้ าง 2 นิ ้ว
(สาหรับเจ้ าหน้ าที่เท่านัน)
้

นาม (นาย/นาง/นางสาว)
นาม (ภาษาอังกฤษ)
นามสกุลเดิม
อายุ

ปี เกิดวันที่

เดือน

เชือ้ ชาติ

สัญชาติ

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน

ภูมิลาเนา

เลขที่

ออกโดย
หมู่ท่ ี

ตาบล

ซอย

เมื่อ
ถนน

อาเภอ

รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ปัจจุบัน

พ.ศ.

จังหวัด

โทรศัพท์ / โทรสาร

(ที่สามารถติดต่ อได้ ทนั ที ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ ภายหลังจากที่ย่ นื คาขอ ต้ องแจ้ งให้ ราชวิทยาลัยทราบด้ วย)

เลขที่

หมู่ท่ ี

ตาบล
รหัสไปรษณีย์
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่
ใบสมัครชุดนีม้ ีจานวนทัง้ สิน้ ......2.......หน้ า

ซอย

ถนน

อาเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์ / E-mail
ออกให้ เมื่อ
หน้ า [ 1 ]
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ประวัตกิ ารศึกษา การปฏิบัตงิ าน การฝึ กอบรม
1. ประวัติการศึกษาและแพทย์ เพิ่มพูนทักษะ
จบแพทยศาสตร์ บัณฑิต เมื่อ พ.ศ.
จากสถาบัน
ผ่ านการปฏิบัตงิ านโครงการเพิ่มพูนทักษะตัง้ แต่
ถึง
จากโรงพยาบาล
2. การปฏิบัติงานหลังจากได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โรงพยาบาล
สาขา
ตัง้ แต่
ถึง
โรงพยาบาล
สาขา
ตัง้ แต่
ถึง
โรงพยาบาล
สาขา
ตัง้ แต่
ถึง
โรงพยาบาล
สาขา
ตัง้ แต่
ถึง
โรงพยาบาล
สาขา
ตัง้ แต่
ถึง
3. สถานที่ท่ จี ะปฏิบตั ิงานหลังจากจบการฝึ กอบรมหรือได้ รับหนังสืออนุมตั ิหรือวุฒิบัตรแล้ ว
โรงพยาบาล
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
4. การฝึ กอบรมสาขา
ผ่ านการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านสาขา
จากสถาบันการฝึ กอบรม
ตัง้ แต่
ถึง
ผ่ านการปฏิบัตงิ านเฉพาะทางสาขา
จากสถาบันโรงพยาบาล
ตัง้ แต่
ถึง
(ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตามกาหนดของแต่ ละหลักสูตรซึ่งอนุกรรมการฝึ กอบรมได้ กาหนดไว้ )

ได้ รับวุฒบิ ตั รแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพจากต่ างประเทศ
สาขา
จากประเทศ
อื่น ๆ

หลักฐานสมัครสอบเพื่อวุฒบิ ัตร
สาเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตร์ บัณฑิต
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาเนาประกาศนียบัตรหรื อหนังสือรับรองสอบผ่ านวิทยาศาสตร์ พืน้ ฐานทางศัลยศาสตร์
หนังสือรับรองผ่ านการฝึ กอบรมประสาทวิทยาศาสตร์ ( Neuroscience ) ที่คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ สาขาประสาท
ศัลยศาสตร์ จัดอบรมให้ อย่ างน้ อย 56 ชม. ต่ อหลักสูตร
หนังสือรับรองและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าสอบจากหัวหน้ าผู้รับผิดชอบหลักสูตรการฝึ กอบรม หรื อผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมาย
ใบรับรองจากสถาบันฝึ กอบรมว่ าครบการฝึ กอบรมแพทย์ ประจาบ้ านสาขานัน้ ๆ เป็ นจานวนปี ที่หลักสูตรกาหนดก่ อนวันสอบ
แบบฟอร์ มแนบผลงานวิจัย
หลักฐานเอกสารผลงานทางวิชาการและวิจัยอย่ างน้ อย 1 เรื่อง สาเนา 3 ชุด
รายงานประสบการณ์ การผ่ าตัดเอง และช่ วยทาผ่ าตัด อย่ างละ 30 ราย ตลอดหลักสูตร
รูปถ่ ายขนาด 2 นิว้ จานวน 3 รูป (ถ่ ายไม่ เกิน 3 เดือน) พร้ อมเขียนชื่อนามสกุลด้ านหลังทุกรู ป
ซองจดหมายเปล่ าสีขาวขนาด 4 ¼ นิว้ x 9 ¼ นิว้ จ่ าหน้ าถึงตนเองพร้ อมติดแสตมป์ 3 บาท จานวน 2 ซอง
ค่ าธรรมเนียมการสมัครสอบ 10,000 บาท
ชาระโดย  เงินสด  โอนเงิน ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี “อนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบวุฒิบตั รฯ” เลขที่บญ
ั ชี 038-7-29282-4
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่คน
ื เงิน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน
้ ยกเว้นท่านขาดคุณสมบัตใ
ิ นการ
ขอสมัครสอบ**

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อมูลและหลักฐานต่ าง ๆ ถูกต้ องสมบูรณ์
ลงชื่อ
หน้ า [ 2 ]

วันที่

(

)

วว-2559-ศป/วิจัย

ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ แห่ งประเทศไทย
แบบฟอร์ มแนบผลงำนวิจัย
ในการสมัครสอบเพื่อวุฒิบตั ร และหนังสื ออนุมตั ิ
โปรดพิมพ์ข้อมูลต่อไปนี ้แนบมากับผลงานวิจยั / รายงานผู้ป่วยฉบับสมบูรณ์ สาหรับใช้ ในการสมัครสอบเพื่อ
วุฒิบตั รฯ และหนังสืออนุมตั ิ และนาส่งในวันที่สมัครสอบ
ชื่อผู้สมัคร ……………………………………………………………………………………………………………
ชื่อสถาบันฝึ กอบรม.………………………………………………………………………………………………….
ชื่อเรื่ องผลงานวิจยั / รายงานผู้ป่วย………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อผู้วิจยั ทังหมด
้
(เรี ยงตามลาดับปริมาณงานที่ทา)…..……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
 ผลงานนี ้ได้ รับการลงพิมพ์เรี ยบร้ อยแล้ วในวารสาร……………………………………………………………
ฉบับที่…………………………… เดือน…………………………………….. ปี ……………………………..
 ผลงานนี ้เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมที่จะลงพิมพ์ในวารสาร…………………………………………………….
ฉบับที่…………………………… เดือน…………………………………….. ปี ………………………………
 ผลงานนี ้ได้ นาเสนอเป็ น
 Free paper presentation
 Scientific poster presentation
ในการประชุมวิชาการ……………………………………………………………………………………………
วันที่…………………………………………….. สถานที่………………………………………………………
**ผลงานของท่ านต้ องผ่ านการนาเสนอในลักษณะอย่ างใดอย่ างหนึ่งข้ างต้ น**
ลงชื่อ ……………………………………….
(………………………………………)
อาจารย์ผคู ้ วบคุมการทาวิจยั
ลงชื่อ……………………………………….
(………………………………………)
หัวหน้าภาควิชา / สถาบัน

ลงชื่อ………………………………………..
(………………………………………)
ผูส้ มัครสอบ

