การสมัครสอบเพือ่ วุฒิบตั รฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรดเตรี ยมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่ อไปนี้
 ใบสมัครสอบพร้ อมรูปถ่าย 2 นิ ้ว จํานวน 2 รูป
 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
 สําเนาหนังสืออนุมตั หิ รื อวุฒิบตั รแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุร
ศาสตร์ ของแพทยสภา
 ใบรับรองการฝึ กอบรมหลักสูตรแพทย์ประจําบ้ านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ ทอ่
จากสถาบันที่เข้ ารับการฝึ กอบรม
 แนบรายงานวิจยั จัดทําในรูปแบบพร้ อมส่งเพื่อตีพิมพ์ รวม 1 เรื่ อง พร้ อมCDจํานวน 1 ชุด
 แนบบทความฟื น้ วิชาการหรื อวิจยั วารสาร และรายงานผู้ป่วย จัดทําในรูปแบบพร้ อมส่งเพื่อตีพิมพ์
รวม 2 เรื่ อง พร้ อมCDจํานวน 1 ชุด
ใบสมัครและเอกสารต่ างๆ อย่ างละ 2 ชุด
ซองจดหมายแจ้ งผลการสอบจ่ าหน้ าซองถึงตัวท่ านเองจํานวน 1 ซอง
วัน/เวลารับสมัคร :
เดือนมีนาคม วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (เว้ นวันหยุดราชการ)
สถานที่ :
สํานักงานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจยั ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2716-6744 ต่อ 13 มือถือ : 081-450-4719, 089-139-4555
ค่ าธรรมเนียมสอบ :
10,650 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิ บบาทถ้วน)
- เงินสด (ชําระที่ราชวิทยาลัยฯ โดยตรง)
การชําระเงิน :
- โอนผ่ านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย"
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ เลขที่ 043-274623-0 (แนบหลักฐาน
การโอนเงินส่ งมาพร้อมกับใบสมัคร)

ลงชื่อ..................................................ผู้สมัครสอบ
(................................................)
สถาบัน...............................................
.............../.............../...............

การสมัครสอบเพือ่ หนังสืออนุ
ออนุมตั ิฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โปรดเตรี ยมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่ อไปนี้
 ใบสมัครสอบพร้ อมรู ปถ่าย 2 นิ ้ว จํานวน 2 รูป
 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
 สําเนาหนังสืออนุมตั หิ รื อวุฒิบตั ร แสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุร
ศาสตร์ ของแพทยสภา
 ใบรับรองการทํางานเกี่ยวกับอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ ท่อและเมตะบอลิสม ในโรงพยาบาลที่มีการแยกหน่วย
โรคต่อมไร้ ท่อและเมตะบอลิสมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 ใบรับรองการมีประสบการณ์ด้านโรคต่อมไร้ ทอ่ และเมตะบอลิสมอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี ้
 เป็ นอาจารย์สอน/ควบคุมวิชาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ ทอ่ และเมตะบอลิสม ในสถาบันหรื อสถาบันร่วมที่มี
การฝึ กอบรมแพทย์ประจําบ้ านสาขาอายุรศาสตร์ โดยแพทยสภารับรอง เป็ นเวลาอย่างน้ อย 3 ปี
 เป็ นแพทย์ฝึกปฏิบตั งิ านและดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ ท่อและเมตะบอลิสม ใน
สถาบันที่มีการฝึ กอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ ทอ่ และเมตะบอลิสม เป็ นเวลาอย่างน้ อย 3 เดือน
 เป็ นสมาชิกสมาคมต่อมไร้ ทอ่ แห่งประเทศไทย เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หมายเลขสมาชิก..........................
 สําเนาแสดงการเข้ าร่ วมประชุมวิชาการโรคต่อมไร้ ท่อและเมตะบอลิสม ที่จดั โดยสมาคมหรื อองค์กรวิชาการ
โรคต่อมไร้ ท่อและเมตะบอลิสม ทังในและต่
้
างประเทศไม่น้อยกว่า 50 ชัว่ โมง ในเวลา 5 ปี
 สําเนาแสดงการเข้ าร่ วมอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ ท่อและเมตะบอลิสมที่จดั โดยสมาคมหรื อองค์กรวิชาการ
โรคต่อมไร้ ท่อและเมตะบอลิสม ทังในและต่
้
างประเทศไม่น้อยกว่า 50 ชัว่ โมง ในเวลา 5 ปี
 แนบผลงานวิจยั ด้ านอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ ท่อและเมตะบอลิสมที่ตีพิมพ์แล้ ว (อย่างน้ อย 1 เรื่ อง)
 แนบบทความวิชาการด้ านอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ ท่อและเมตะบอลิสมที่ตีพิมพ์แล้ ว (อย่างน้ อย 1 เรื่ อง)
 สําเนา Diplomate, Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism จาก (ระบุ)....................
ลงชื่อ..................................................ผู้สมัครสอบ
(................................................)
สถาบัน...............................................
.............../.............../...............
หมายเหตุ

ผลงานวิจยั และบทความวิชาการฯ ที่แนบมา ต้ องผ่านการรับรองจาก คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบ
อนุสาขาโรคต่อมไร้ ท่อและเมตะบอลิสม จึงจะสมบูรณ์กอ่ นการสอบ

