
 
 
 

งานศัลยศาสตร์ยูโร  กลุ่มงานศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย ์  
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จ านวน ๔ อัตรา 
สามารถสมัครไดต้ั้งแตว่ันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

     
  ส่งหลักฐานหรือข้อมลูใบสมัครแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตรย์ูโร ได้ที่ : 

Email.  uro3140@gmail.com 
โทร. 02-354-8108 ตอ่ 3140, 3141 

Fax. 02-354-8142   
  

 ส่งหลักฐานใบสมัครแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร  หรือสง่เอกสารด้วย  
ตัวเองได้ที ่    ส านักงานศัลยศาสตร์ยูโร กลุม่งานศัลยศาสตร ์ตึกสริินธร ชั้น 12 
                     โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 
                       เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 
 
หลักฐานที่ต้องน ามาวันทีส่อบคัดเลือก 

1. หนังสือรับรองความรู้ความสามารถและความประพฤติ    
(ใบ recommendation) จากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์แพทย์ จ านวน 3 ฉบับ 

2. ใบคะแนนผลการเรียนตลอดหลักสูตร พบ. (ตัวจริง)   จ านวน 1 ฉบับ 

หลังจากส่งใบสมัครทาง e-mail แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านทางโทรศัพท์มือถือ 
หากไม่ได้รับการยืนยันใน 3 วัน กรุณาติดต่อทาง e-mail  uro3140@gmail.com   

หรือโทรศัพท์ของส านักงาน หมายเลข 02-354-8142 เวลาราชการ 
 
 
    Download   ใบสมัครแพทย์ประจ าบ้านด้านล่าง 
 
 
 
 
 
  

mailto:%20uro3140@gmail.com


ใบสมัครแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ปีการศึกษา 2563 
ใส่รูปภาพบริเวณนี้ 

 
 
 
 

(ถ่ายเองหรือ scan   รูปที่มีอยู่แล้วก็ได้) 
ขนาดประมาณ 2 นิ้ว 

กรอกข้อมูล หรือท าเครื่องหมาย X ตามจ าเป็น 
 

วันที่ …………………………………… 

ชื่อ ............................................. นามสกุล .............................................. อายุ ............ปี 

ศาสนา ....................................... สถานภาพการสมรส ………………………… 

วันเดือนปีเกิด.................................................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้ทันที) 

..................................................................................................... ..................................................................... 

ภูมิล าเนา 
............................................................................................................................. ............................................. 

โทรศพัท์มือถือ …………………………………………….  

e-mail ………………………………………………………… 

บิดา    ชื่อ – สกุล ........................................................... อายุ ..............ปี อาชีพ .......................................... 

มารดา ชื่อ – สกุล ........................................................... อายุ ..............ปี อาชีพ ...........................................  

วุฒิการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น……………………………………………..……….…… .จังหวัด................................... 

ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.........................................................จังหวัด..................................  

ส าเร็จแพทย์ศาสตร์บัณฑิต พ.ศ......................... จากมหาวิทยาลัย..................................................................... 

เกรดเฉลี่ย ...................................... 

(     ) 1. สอบเอนทรานซ์ (สอบตรง) 

(     ) 2. โครงการพิเศษ (โปรดระบุ เช่น แพทย์ชนบท)................................. 

ใบประกอบวิชาชีพ เลขท่ี  

หลังจบ พ.บ. ปฏิบัติงานที่ใดบ้าง (ระบุตามเวลา และระบุต าแหน่ง) 

1. .................................................................................................................... ......................................... 
2. ...................................................................................................................... ....................................... 
3. .................................................................................................................... ......................................... 



 

 

ต้นสังกัด (     ) มี จาก………………………………………………………….………..….. 

            (     ) อิสระ 

ระยะเวลาปฏิบัติงานหลังได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวม.......ปี 

สถานที่ท างานปัจจุบัน……………………………………............................................................... ................ 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการปฏิบัติงานขิงผู้สมัคร จ านวน 3 ท่าน (อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษา 
หรือผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน) 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

1. เลือกสาขาศัลยศาสตร์ยูโรเพราะ
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................. .................................................................. .................. 

2. เลือกเรียนสาขาศัลยศาสตร์ยูโรที่ รพ.ราชวิถีเพราะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 

3. ความสามารถพิเศษ
......................................................................................... ........................................................................
............................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 

 

 
 
 
 
     ลายเซ็นผู้สมัคร..................................................................... 
      วันท่ี............................/........................./................. 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักเกณฑ์การรับแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวถิี 
คุณสมบติัผูส้มคัร: 

1. มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศของแพทยสภา และ ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์แหง่ประเทศไทย

เร่ืองการรับสมคัรแพทย์ประจ าบ้าน 

2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูร 4 ปีเตม็ 

3. มีผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตร์บณัฑิต (GPA) ไมต่ ่ากวา่ 2.5 

 

จ ำนวนแพทยป์ระจ ำบำ้นท่ีรับไดต่้อปี : 4 คน 

ก ำหนดกำรเปิดรับใบสมคัร: วนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 – วนัตำมก ำหนดกำรโดยแพทยสภำ และ รำช
วทิยำลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

เอกสำรประกอบกำรรับสมคัร 

1. ใบสมคัร ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 

2. ส าเนาบตัรประชาชน จ านวน 1 ชดุ (ตัง้ช่ือไฟล์เป็น*****_บตัรประชาชน .pdf) 

3. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ในกรณีท่ีเปล่ียนช่ือ-สกลุ) จ านวน 1 ชดุ (ตัง้ช่ือไฟล์เป็น*****_เปล่ียน

ช่ือ.pdf) 

4. ส าเนาระเบียนแสดงผลการศกึษาตลอดหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต จ านวน  1 ชดุ (ตัง้ช่ือไฟล์

เป็น*****_transcript.pdf) 

5. ส าเนาใบอนาุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนงัสือรับรองการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม  จ านวน  1 ชดุ (ตัง้ช่ือไฟล์เป็น*****_License.pdf) 

6. ส าเนาประกาศนียบตัรหรือหนงัสือรับรองการเป็นผู้ผา่นโครงการเพิ่มพนูทกัษะ จ านวน  1 ชดุ (ตัง้

ช่ือไฟล์เป็น*****_Intern.pdf) 

7. หนงัสือจากต้นสงักดัอนมุตัใิห้เข้าฝึกอบรมและรับรองวา่จะท าสาัาาเม่ือได้รับการคดัเลือกแล้ว

(เฉพาะผู้สมคัรท่ีมีต้นสงักดัส่งฝึกอบรม) จ านวน  1 ชดุ (ตัง้ช่ือไฟล์เป็น*****_ต้นสงักดั .pdf) 

8. หนงัสือแสดงประวตัิสว่นบคุคล การฝึกอบรม ผลงานวิชาการและกิจกรรมพิเศษ (curriculum 

vitae) ของผู้สมคัร จ านวน  1 ชดุ (ตัง้ช่ือไฟล์เป็น*****_CV.pdf) 

9. หนงัสือแถลงเจตจ านงสว่นบคุคล (personal statement of purpose) ของผู้สมคัรในการเข้ารับ

การอบรม เป็นภาษาองักฤษ จ านวน  1 ชดุ (ตัง้ช่ือไฟล์เป็น*****_psp.pdf) 

10. หนงัสือรับรอง/แนะน าผู้สมคัร จาก อาจารย์โรงเรียนแพทย์ท่ีผู้สมคัรศกึษา หรือผู้บงัคบับาัชาใน

ปัจจบุนั จ านวน 3 ทา่น (พร้อมช่ือ สกลุ สถานท่ีท างาน เบอร์ตดิตอ่ผู้แนะน า)  (ตัง้ช่ือไฟล์

เป็น*****_recommend.pdf) 



11. ใบรายงานผลสอบภาษาองักฤษ หรือหลกัฐานแสดงความสามารถทางภาษาองักฤษ  ไมเ่กิน 2 ปี 

จาก TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรืออ่ืน ๆ จ านวน  1 ชดุ (ตัง้ช่ือไฟล์

เป็น*****_english.pdf) 

12. ส าเนารายงานผลคะแนนการสอบใบประกอบโรคศลิป์ในชัน้คลินิกและOSCE จ านวน  1 ชดุ (ตัง้ช่ือ

ไฟล์เป็น*****_Level.pdf) 

วธีิกำรสมคัร 

1. กรอกใบสมคัรและสง่เอกสารประกอบการรับสมคัร ด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนมาท่ีส านกังาน

ศลัยกรรมทางเดนิปัสสาวะ ชัน้ 12 ตกึสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี 

ท่ีอยู ่เลขท่ี 2 ทุง่พาาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

หรือย่ืนด้วยตนเอง 

2. ดาวน์โหลดใบสมคัรและแนบเอกสารประกอบการรับสมคัรมาท่ี uro3140@gmail.com 

 

ดำวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้ 

... 
 
 

mailto:uro3140@gmail.com

