ประกาศศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Questions: MEQ)
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประจาปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565)
ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
ได้ เพิ่ ม รอบการจั ด สอบอั ต นั ย ประยุ ก ต์ (MEQ) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2564 (พ.ศ. 2565) อี ก 1 ครั้ ง
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ตามประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม แพทยสภาที่ 19/2564 เรื่อง เพิ่ม รอบการจัดสอบอัตนั ยประยุกต์ (MEQ) ประจาปี การศึ กษา
2564 (พ.ศ. 2565) แล้วนั้น
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่ งเกล้า ให้ความร่วมมือกับศูนย์ประเมินและ
รั บรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิ ชาชี พ เวชกรรม (ศรว.) เปิ ดรั บ แพทย์ ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษาจาก
ต่างประเทศ ในการจัดสอบอัตนั ยประยุกต์ (MEQ) ครั้ งนี้ เพื่ อให้ การด าเนิ นงานเป็ นไปด้ วยความเรียบร้อย
จึงขอประกาศรับสมัคร ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภทของการสอบ
1.1 สอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Questions: MEQ)
2. ข้อกาหนดการสอบ
2.1 การสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Questions: MEQ)
- ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบั นการศึกษาในต่างประเทศ จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์
ในการสอบ MEQ ทาง website ของ ศรว. ที่ www.cmathai.org
ระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 2564
- กาหนดสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Questions: MEQ)
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2564
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศที่
แพทยสภารับรอง
3.3 เป็นผู้ที่มีผลการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอน
ที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม (ศรว.) “ผ่าน” ทั้ง 2 ขั้นตอน
3.4 มีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี ที่มีความประสงค์จะสอบ MEQ ในรอบนี้
/4 การรับสมัคร...

-๒4. การรับสมัครสอบ
4.1 จานวนการรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Questions: MEQ) 10 คน
4.2 วิธีการสมัครสอบ
- ให้ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ติดต่อเขียนใบสมัครสอบด้วยตนเอง
ที่ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
เลขที่ 91 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4567 ต่อ 61101-3
4.3 กาหนดการรับสมัครสอบ
- รับสมัครสอบวันที่ 21-29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบด้วย
5.1 สาเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต
5.2 สาเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภา
5.3 สาเนาหลักฐานการสอบ “ผ่าน” ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ของ ศรว.
5.4 สาเนาเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี
5.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
5.6 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อ-สกลุในเอกสารการสมัครไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ ข้างต้น)
5.7 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดา (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5.8 ใบลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) จาก ศรว.
5.9 เงิ น ค่ า สมั ค รสอบ อั ต นั ย ประยุ ก ต์ (MEQ) เป็ นเงิ น 5 ,0 0 0 บาท (ห้ า พั น บาทถ้ ว น )
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบสาหรับผู้มีสิทธิ์สอบไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
5.10 การสมัครสอบจะสมบู รณ์ และเป็นผู้ มีสิ ทธิ์สอบฯ ต่อเมื่ อผู้ สมั ครสอบได้ ยื่นใบสมัครสอบพร้อม
หลักฐานการสมัครสอบและชาระเงินค่าสมัครสอบครบถ้วนแล้วเท่านั้น
6. สถานที่สอบ
- การสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Questions: MEQ)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (สอบที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า)
ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ใบสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Questions: MEQ)
เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ประจาปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565) ครั้งที่ 1
รับสมัครวันที่ 21-29 ตุลาคม 2564
------------------------------------------------------1. ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร  นาย นาง นางสาว………………………………………………….…………………………….…………..
อายุ...............................ปี เชื้อชาติ..................................สัญชาติ.................................... ศาสนา.................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน.............................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ .......................................................
ซอย...................................ถนน......................................แขวง.......................................เขต..........................................
จังหวัด.............................................................................รหัสไปรษณีย์.........................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.............................................. E-mail address ……………………………..…………....
2. สถาบันที่ศึกษา: สาเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย......................................................................
ประเทศ.......................................................................................เมื่อปี พ.ศ..................................................................
3. เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดที่ ........................................................................................
ระหว่างวันที่................................................................................
ลายมือชื่อผู้สมัครสอบ........................................................
(....................................................................................)
วันที่................เดือน..........................พ.ศ. ...................
หมายเหตุ : ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สาหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ตรวจสอบเอกสาร :
ลาดับการสมัคร ………………………
 ใบสมัครสอบ
 สาเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง
 สาเนาใบรายงานผลการศึกษา
 สาเนาหลักฐานการสอบ “ผ่าน” ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ของ ศรว.
 สาเนาเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 สาเนาปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
 สาเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากแพทยสภา
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดา(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จานวน 1 รูป
 ใบลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) จาก ศรว.
 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) /ใบเสร็จเลขที่ ..............................................
ลงชื่อผู้รับสมัคร.......................................................
วันที่............เดือน..................พ.ศ.........................

