
 
 

 

 

ที่   อว 78.0724/ พิเศษ    วันที่  9 กนัยายน 2564 

เร่ือง รับสมคัรแพทย์อบรมตอ่ยอด หลกัสตูรเพ่ือประกาศนียบตัรวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตดัผ่านกล้องทาง
นรีเวช ภาควิชาสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เรียน สตูินรีแพทย์ผู้สนใจ 

เน่ืองด้วยศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตดัสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมนั ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี สาขาวิชาการใช้กล้องเพ่ือสอ่งตรวจและรักษาทางนรีเวช ภาควิชาสตูิศาสตร์-นรี
เวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ได้เปิดรับสมคัรแพทย์อบรมต่อยอด หลกัสตูรเพ่ือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตดัผ่านกล้องทางนรีเวช ประจ าปีการศกึษา 2565 จ านวน 2 อตัรา โดย
สูตินรีแพทย์ผู้ สนใจ และมีคุณสมบัติครบตามข้อก าหนดสามารถย่ืนใบสมคัรด้วยตนเอง ณ ศูนย์ฝึกอบรมการ
ผ่าตดัสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมนัฯ หรือสง่ใบสมคัรทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ด้านบน ได้ตัง้แต่บดันีจ้นถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 โดยผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรม ต้องเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้รับ
วฒิุบตัรฯหรือหนงัสืออนุมตัิบตัรฯ แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสตูิศาสตร์-นรี
เวชวิทยา มาแล้วไม่ต ่ากว่า 2 ปี โดยนบัถึงวนัเร่ิมฝึกอบรมต่อยอด เป็นสมาชิกของราชวิทยาลยัสตูินรีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และได้เคยเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการผ่าตดัผ่านกล้องทางนรีเวช (Short Course Training 
in Modern Endoscopic Surgery for Gynecologists & Nurses) ซึง่จดัโดยศนูย์ฝึกอบรมการผ่าตดัสหสาขาผ่าน
กล้องไทย-เยอรมนัฯ มาแล้ว ทัง้นี ้ทางศนูย์ฝึกอบรมการผ่าตดัสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมนัฯ ได้ก าหนดวนัสอบ
คดัเลือก ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน สอบปฏิบตัิ และสอบสมัภาษณ์ ในวนัพฤหสับดีท่ี 14 ตลุาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 
8:00 น. เป็นต้นไป โดยก าหนดจ านวนผู้ เข้ารับการสอบคดัเลือกในเบือ้งต้นเพียง 10 ท่าน เรียงล าดบัตามวนัท่ีของ
การสง่ใบสมคัร (ในกรณีท่ีส่งใบสมคัรทางไปรษณีย์ ให้นบัจากวนัท่ีได้รับการประทบัตราบนซองเอกสาร) ซึง่สตูินรี
แพทย์ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดและพิมพ์ใบสมคัรได้จากเวบไซต์ https://www.tgmet.in.th/thai-program พร้อม
แนบหลกัฐานประกอบการสมคัร ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม วุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมตัิบัตรฯ 
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสตูิศาสตร์ -นรีเวชวิทยา ใบรับรองความประพฤติ
จากหน่วยงานด้นสงักดั หรือสถานพยาบาลท่ีเคยปฏิบตัิงาน รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิว้ จ านวน 2 รูป (อายุไม่เกิน 2 
ปี) และประวตัิสว่นตวัโดยสงัเขป (curriculum vitae) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ อย่างละ 2 ชดุ 

ประกาศ ณ วนัท่ี 9 กนัยายน 2564 
 
 

          (รองศาสตราจารย์นายแพทย์อมัพนั เฉลิมโชคเจริญกิจ)  
   หวัหน้าศนูย์ฝึกอบรมการผ่าตดัสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมนัฯ                                          

สาขาวิชาการใช้กล้องเพ่ือสอ่งตรวจและรักษาโรคทางนรีเวช  
ภาควิชาสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

      

ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย  - เยอรมัน 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ภาควิชาสตูิศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
ชัน้ 8 ตกึจฑุาธุช โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวงัหลงั แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

Tel: 662-419-4744 - 5 หรือ 081-7558640 Fax: 662-411-4245  
http://www.tgmet.in.th 

 

https://www.tgmet.in.th/thai-program


        ใบสมัครเข้ารับการฝกึอบรมหลักสูตรต่อยอด 

สาขาวิชาการผ่าตัดทางนรีเวชผ่าน 
กล้อง โรงพยาบาลศิริราช 

  เขียนที�     ........................................................ 

 วนัที�..............เดอืน............................พ.ศ................... 

นามผู้สมัคร  ...............................................................................................เลขที� ว........................... 
งานและหน้าที��จจุบัน................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
ตน้สังกัด.................................................................................................................... ......................... 
........................................................................................... ................................................................. 
ที�อยู่�จจุบันเลขที�...............................หมู่....................ซอย...............................ถนน........................ 
ตาํบล / แขวง ....................................................อําเภอ / เขต ............................................................ 
จังหวดั............................................................ รหัสไปรษณีย์.............................................................. 
โทรศัพท์ ............................................................................................................................................ 
E-mail…………………………………………………………………………………….......

ลงชื�อ............................................................... 

หลักฐานประกอบ : 
1. ใบอนุญาตผู้ประกอบวชิาเวชกรรม
2. หนังสืออนุมัตหิรอืวฒุิบัตรแสดงความรูค้วามชํานาญในการประกอบวชิาชีพ

เวชกรรม สาขาสูต-ินรเีวช
3. ใบรบัรองความประพฤตจิากหน่วยงานตน้สังกัดหรอืสถานที�เคยปฏิบัตงิาน
4. รปูถ่ายในระยะ 2 ปี ขนาด 2 x 2 นิ�ว จํานวน 2 รปู
5. ประวตั ิCurriculum vitae จํานวน 2 ชุด

หมายเหตุ 

1. ยื�นใบสมัครดว้ยตนเองไดท้ี�สํานักงาน  Thai-German Multidisciplinary Endoscopic

Training center  ตึกจุฑาธุช ชั�น 8 ภาควิชาสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา
โรงพยาบาลศิริราช ในวันและเวลาราชการ  โทร. 0-2419-4744-5 
โทรสาร. 0-2411-4245
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