คำขอสมัครสอบเพื่อหนังสื ออนุมตั ิ และวุฒิบตั รแสดงควำมรู ้ควำมชำนำญ
ในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม อนุสำขำศัลยศำสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้ำงใบหน้ำ
เขียนที่………………………………………
วันที่………………………………………………….
นำมผูข้ อ (นำย, นำง, นำงสำว)………………………………………………………………………………
(ชื่อ, นำมสกุลเดิม)…………………………………………………….) สัญชำติ………………………….
สถำนที่เกิด…………………………………………………………………………………………………
ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่……………หมู่ที่………..ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………….
ตำบล…………………อำเภอ/เขต……………………จังหวัด……………….รหัสไปรษณี ย…
์ …………
โทรศัพท์บำ้ น / ที่ทำงำน…………………………………….โทรศัพท์เคลื่อนที่…………………………
โทรสำร……………………….E-mail……………………………………
จบกำรศึกษำแพทยศำสตร์บณ
ั ฑิตจำก……………………………………………ปี พ.ศ…………………
เป็ นผูป้ ระกอบวิชำชีพเวชกรรมใบอนุญำตเลขที่…………………….ออกให้เมื่อ…………………………
ได้รับหนังสื ออนุมตั ิ หรื อวุฒิบตั รฯ สำขำโสต ศอ นำสิ กวิทยำ เมื่อ พ.ศ…………………………………..
ได้รับหนังสื ออนุมตั ิ หรื อวุฒิบตั รฯ สำขำศัลยศำสตร์ เมื่อ พ.ศ. ..................................................................
ได้รับหนังสื ออนุมตั ิ หรื อวุฒิบตั รฯ ทันตแพทยศำสตร์ สำขำศัลยศำสตร์ ช่องปำกและแมกซิโลเฟเชียล เมื่อ
พ.ศ. ..........................................
ขอสมัครสอบเพื่อ ( ) หนังสื ออนุมตั ิ
( ) วุฒิบตั รฯ
การปฏิบัติงานในอนุสาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่ งและเสริมสร้ างใบหน้ า
สถำบัน
ตำแหน่ง
สำขำวิชำ

ตั้งแต่

ถึง

………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

การปฏิบัติงานในสาขาโสต ศอ นาสิ กวิทยา
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
การปฏิบัติงานในสาขาอื่น (หลังจำกได้รับใบประกอบวิชำชีพเวชกรรม)
สถำบัน
ตำแหน่ง
สำขำวิชำ
ตั้งแต่
ถึง
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
สถานทีท่ างานเมื่อได้ รับหนังสื ออนุมัติ / วุฒิบัตร
………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
หลักฐานทีแ่ นบมา
( ) รู ปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก จำนวน 2 รู ป
( ) สำเนำใบอนุญำตเป็ นผูป้ ระกอบวิชำชีพเวชกรรม 2 ฉบับ
( ) สำนำต่อไปนี้ หนังสื ออนุมตั ิ / วุฒิบตั รฯ สำขำโสต ศอ นำสิ กวิทยำ จำกแพทยสภำ หรื อ หนังสื อ
อนุมตั ิ / วุฒิบตั รฯ สำขำโสต ศอ นำสิ กวิทยำจำกต่ำงประเทศ หรื อ หนังสื ออนุมตั ิ / วุฒิบตั รฯ สำขำ
ศัลยศำสตร์จำกแพทยสภำ หรื อ หนังสื ออนุมตั ิ/วุฒิบตั รฯ สำขำศัลยศำสตร์ จำกต่ำงประเทศ หรื อ หนังสื อ
อนุมตั ิ/วุฒิบตั รฯ สำขำศัลยศำสตร์ ช่องปำกและแมกซิ โลเฟเชียลจำกทันตแพทยสภำ หรื อ หนังสื ออนุมตั ิ/
วุฒิบตั รฯ สำขำศัลยศำสตร์ ช่องปำกและแมกซิ โลเฟเชียลจำกต่ำงประเทศ
( ) หนังสื อรับรองจำกหัวหน้ำสถำบันฝึ กอบรมว่ำกำลังเป็ นแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอดปี สุ ดท้ำย (เพื่อ
วุฒิบตั ร) หรื อ สำเนำหนังสื ออนุมตั ิ อนุสำขำศัลยศำสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้ำงใบหน้ำจำกต่ำงประเทศ (เพื่อ
วุฒิบตั ร) หรื อ หนังสื อรับรองว่ำได้ผำ่ นกำรปฏิบตั ิงำนทำงด้ำนศัลยศำสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้ำงใบหน้ำเป็ น
เวลำ 5 ปี ในโรงพยำบำลที่มีกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนนี้ (หนังสื ออนุมตั ิ) หรื อ สำเนำวุฒิบตั ร หรื อหนังสื อรับรองว่ำ
ได้ปฏิบตั ิงำนเป็ นแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอดอนุสำขำศัลยศำสตร์ ตกแต่งและเสริ มสร้ำงใบหน้ำ ตำมหลักสู ตร
ของต่ำงประเทศที่มีระยะกำรฝึ กอบรม อย่ำงน้อย 2 ปี ที่ ก.พ. รับรอง (เพื่อวุฒิบตั ร) จำนวน 2 ชุด
( ) แบบบันทึกสถิติกำรผ่ำตัด พร้อมสำนำ 1 ฉบับ (รวม 2 ฉบับ)

( ) หนังสื อรับรองจำกผูบ้ งั คับบัญชำว่ำเป็ นผูท้ ี่มีควำมประพฤติดี รับผิดชอบ มีคุณธรรม และจรรยำ
มำรยำทในกำรประกอบวิชำชีพพร้อมสำเนำ 1 ฉบับ หรื อ หนังสื อรับรองจำกอำจำรย์ในสถำบัน
ฝึ กอบรมที่เคยฝึ กอบรมอยูอ่ ย่ำงน้อย 2 ท่ำน พร้อมสำเนำ 1 ฉบับ
( ) ผลงำนทำงวิชำกำรพร้อมสำเนำรวม 10 ฉบับ
( ) หำกเป็ นผูต้ อ้ งคำพิพำกษำจำกศำล หรื อคำตัดสิ นจำกแพทยสภำว่ำมีควำมผิด ต้องมีหลักฐำน
แสดงว่ำพ้นจำกวันที่ตดั สิ นมำแล้วมำกกว่ำ 5 ปี
( ) เช็คธนำคำร (แคชเชียร์ เช็ค) สั่งจ่ำยรำชวิทยำลัยโสต ศอ นำสิ กแพทย์แห่งประเทศไทย
จำนวน 6,000.00 บำท (หกพันบำทถ้วน)

ลงชื่อ……………………………………………….ผูส้ มัคร
(……………………………………………..)

