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รูปถ่าย

ใบสมัครสมาชิก

ขนาด 2 นิ้ว
หรือ
139x200 pixels

วันที่ ......................................
ชื่อภาษาไทย (นพ., พญ.)…………..…...……...…….................นามสกุล ……….............….....……….............................................
คํานําหนาชื่อ (ยศ / ตําแหนงวิชาการ) ..................................................................
ชื่อเดิม ..................................................................................... นามสกุลเดิม ..................................................................................
Name (English) …………………………………………………………………………………………………………………………………
Prefix ............................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ .................................. วัน-เดือน-ป เกิด ................................... อายุ....…............…ป
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่..............................................
โทรศัพทมือถือ...................................................................................................................................................................................
E-mail: ……………………………………….......….…………….………..………………….........………………………………………….
ที่อยูที่บาน (เลขที่, ซอย/ตรอก, ถนน, แขวง/ตําบล, เขต/อําเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย, โทรศัพท, โทรสาร)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Home Address (Street, subdistrict, district, province, zip code, telephone, fax)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน 1 (ชื่อหนวยงาน แผนก คลินิก โรงพยาบาล, เลขที่, ซอย/ตรอก, ถนน, แขวง/ตําบล, เขต/อําเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย,
โทรศัพท, โทรสาร, website)
..........................................................................................................................................................................................................
…………....….……….…...…...…………...................................…...............……….....................………………………………………..
วัน เวลา ออกตรวจโรคผูปวยนอก.........................................................................................................................................................
Office Address 1 (Clinic/hospital, street, subdistrict, district, province, zip code, telephone, fax, website)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OPD date & time ……………………………………………………………………………………………………………………………….
สถานที่ทํางาน 2 (ชื่อหนวยงาน แผนก คลินิก โรงพยาบาล, เลขที่, ซอย/ตรอก, ถนน, แขวง/ตําบล, เขต/อําเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย,
โทรศัพท, โทรสาร, website)
..........................................................................................................................................................................................................
…………....….……….…...…...…………...................................…...............……….....................………………………………………..
วัน เวลา ออกตรวจโรคผูปวยนอก.........................................................................................................................................................
Office Address 2 (Clinic/hospital, street, subdistrict, district, province, zip code, telephone, fax, website)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OPD date & time ……………………………………………………………………………………………………………………………….

สถานที่ทํางาน 3 (ชื่อหนวยงาน แผนก คลินิก โรงพยาบาล, เลขที่, ซอย/ตรอก, ถนน, แขวง/ตําบล, เขต/อําเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย,
โทรศัพท, โทรสาร, website)
..........................................................................................................................................................................................................
…………....….……….…...…...…………...................................…...............……….....................………………………………………..
วัน เวลา ออกตรวจโรคผูปวยนอก.........................................................................................................................................................
Office Address 3 (Clinic/hospital, street, subdistrict, district, province, zip code, telephone, fax, website)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OPD date & time ……………………………………………………………………………………………………………………………….
สถานที่ทํางาน 4 (ชื่อหนวยงาน แผนก คลินิก โรงพยาบาล, เลขที่, ซอย/ตรอก, ถนน, แขวง/ตําบล, เขต/อําเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย,
โทรศัพท, โทรสาร, website)
..........................................................................................................................................................................................................
…………....….……….…...…...…………...................................…...............……….....................………………………………………..
วัน เวลา ออกตรวจโรคผูปวยนอก.........................................................................................................................................................
Office Address 4 (Clinic/hospital, street, subdistrict, district, province, zip code, telephone, fax, website)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OPD date & time ……………………………………………………………………………………………………………………………….
สถานที่ทํางาน 5 (ชื่อหนวยงาน แผนก คลินิก โรงพยาบาล, เลขที่, ซอย/ตรอก, ถนน, แขวง/ตําบล, เขต/อําเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย,
โทรศัพท, โทรสาร, website)
..........................................................................................................................................................................................................
…………....….……….…...…...…………...................................…...............……….....................………………………………………..
วัน เวลา ออกตรวจโรคผูปวยนอก.........................................................................................................................................................
Office Address 5 (Clinic/hospital, street, subdistrict, district, province, zip code, telephone, fax, website)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OPD date & time ……………………………………………………………………………………………………………………………….
วุฒิการศึกษา 1. แพทยศาสตรบัณฑิต จาก………….........………………...............................................………..พ.ศ.………….........
2. วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ สาขาตจวิทยา........................จาก..................................................พ.ศ.........................
3. วุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา จาก........................................พ.ศ.........................
4. เกี่ยวกับโรคผิวหนัง...........................................................จาก..................................................พ.ศ.........................
การทํางานเฉพาะทางสาขาวิชาโรคผิวหนัง (กรุณาบอกระยะเวลาดวย)
…………………………………………………………………………….........…………………………………………………………….…
ขาพเจาทราบ “ขอบังคับสมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย” เปนอยางดีแลว
ขาพเจาอนุญาตใหสมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย นําขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังตอไปนี้
เผยแพรบนเว็บไซตของสมาคมฯ ได
1. ชื่อ นามสกุล
2. รูปภาพ
3. สถานที่ทํางาน วัน-เวลาออกตรวจโรคผูปวยนอก
4. วุฒิการศึกษา
4.1 จบแพทยศาสตรบัณฑิต จากที่ไหน เมื่อป พ.ศ.อะไร
4.2 จบวุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ สาขาตจวิทยา จากที่ไหน เมื่อป พ.ศ.อะไร
4.3 จบวุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา จากที่ไหน เมื่อป พ.ศ.อะไร

ขาพเจาตองการสมัครเปนสมาชิกประเภท
สามัญตลอดชีพ (วุฒิบัตรฯ /หนังสืออนุมัติฯ สาขาตจวิทยา, วุฒิบัตรฯ /หนังสืออนุมัติฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา)
สมทบตลอดชีพ (แพทย)
สมทบนานาชาติ ราย 3 ป (แพทยตางชาติ)
และขอสัญญาวาจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสมาคมทุกประการ
บาน
ที่ทํางาน **
** กรุณาสงเอกสารที่
หมายเหตุ - อัตราคาสมัครสมาชิก
o สามัญตลอดชีพ 3,100 บาท
o สมทบตลอดชีพ 2,100 บาท
o สมทบนานาชาติ 3,100 บาท / 3 ป
- เช็คธนาคาร สั่งจาย “สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย”
- โอนเขาบัญชี “สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย บัญชีออมทรัพย สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่บัญชี 051-2-38933-0
- เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกแพทยสภา หรือ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. สําเนาใบปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต
4. ภาพถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 ภาพ และ/หรือ digital file ขนาด 139x200 pixels
5. เฉพาะสมัคร สมาชิกสามัญ
 สําเนาวุฒิบัตรฯ สาขาตจวิทยา จากแพทยสภา หรือ
 สําเนาหนังสืออนุมัติฯ สาขาตจวิทยา จากแพทยสภา หรือ
 สําเนาวุฒิบัตรฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา จากแพทยสภา หรือ
 สําเนาหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขากุมารเวชศาสตรตจวิทยา จากแพทยสภา
(ลงนาม)…………….….................….…………………..
(…….......……......………………………………)

