
 
 
 

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวทิยา กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2565 

จ านวน 4 อัตรา 
 

**สามารถสมัครไดต้ั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – วันตามก าหนดการโดย 
แพทยสภา และ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
     
ส่งหลักฐานและข้อมลูใบสมัครแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโร ได้ที่ : 
Email : uro3140@gmail.com 
โทร. 02-354-8108 ต่อ 31203, 31204   Fax. 02-354-8142    
ส่งเอกสารด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ : ส ำนักงำนศลัยศำสตร์ยโูร กลุ่มงำนศัลยศำสตร์  
ตึกสิรินธร ชั้น 12 โรงพยำบำลรำชวิถี กรมกำรแพทย์  
เลขที่ 2 ถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 
หลักฐานที่ต้องน ามาวันทีส่อบคัดเลือก 

1. หนังสือรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมประพฤติ    
(ใบ recommendation) จำกผู้บังคับบัญชำ หรืออำจำรย์แพทย์  จ ำนวน 3 ฉบับ 
2. ใบคะแนนผลกำรเรียนตลอดหลักสูตร พบ. (ตัวจริง)   จ ำนวน 1 ฉบับ 

หลังจากส่งใบสมัครทาง e-mail แล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านทางโทรศัพท์มือถือ 
หากไม่ได้รับการยืนยันใน 3 วัน กรุณาติดต่อทาง e-mail :  uro3140@gmail.com   
หรือโทรศัพท์ของส านักงาน หมายเลข 02-354-8142 เวลาราชการ 08.30 – 16.00 น. 
 

 
    Download   ใบสมัครแพทย์ประจ าบ้านด้านล่าง 
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ใบสมัครแพทย์ประจ าบ้านศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ปีการศึกษา 2565 
ใส่รูปภาพบริเวณนี้ 

 
 
 
 
 

(ถ่ายเองหรือ scan รูปที่มีอยู่แล้วก็ได้) 
ขนาดประมาณ 2 นิ้ว 

กรอกข้อมูล หรือท าเครื่องหมาย X ตามจ าเป็น 
 

วันที่ …………………………………… 

ชื่อ .................................................. นำมสกุล ................................................ อำยุ ............ปี 

ศำสนำ ....................................... สถำนภำพกำรสมรส …………………………… 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้ทันที) 

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

ภูมิล ำเนำ 

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

โทรศัพท์มือถือ …………………………………………………….  

e-mail ……………………………………………………….……… 

บิดำ    ชื่อ – สกุล ........................................................... อำยุ ..............ปี อำชีพ .......................................... 

มำรดำ ชื่อ – สกุล ........................................................... อำยุ ..............ปี อำชีพ ...........................................  

วุฒิการศึกษา 

ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น……………………………………………..……….……... จังหวัด.................................. 

ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย...........................................................จังหวัด.................................. 

ส ำเร็จแพทย์ศำสตร์บัณฑิต พ.ศ. ........................ จำกมหำวิทยำลัย..................................................................... 

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

(     ) 1. สอบเอนทรำนซ์ (สอบตรง) 

(     ) 2. โครงกำรพิเศษ (โปรดระบุ เช่น แพทย์ชนบท)................................. 

ใบประกอบวิชำชีพ เลขท่ี ……………………………………….. 

 

 

 

 

 



หลังจบ พ.บ. ปฏิบัติงำนที่ใดบ้ำง (ระบุตำมเวลำ และระบุต ำแหน่ง) 

1. .................................................................................................................... ........................................................... 

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

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

2. ...................................................................................................................... ......................................................... 

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

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

3. .................................................................................................................... ........................................................... 

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

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

ต้นสังกัด (     ) มี จำก………………………………………………………….………..….. 

            (     ) อิสระ 

ระยะเวลำปฏิบัติงำนหลังได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม รวม.................ปี 

สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน……………………………………......................................................................................... 

รำยชื่อผู้ที่สำมำรถให้ข้อมูลกำรปฏิบัติงำนขิงผู้สมัคร จ ำนวน 3 ท่ำน (อำจำรย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษำ 
หรือผู้บังคับบัญชำในปัจจุบัน) 

1. ............................................................................................................................. ............................ 

2. .................................................................. ........................................................................................  

3. ............................................................................................................................. .............................. 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

1. เลือกสำขำศัลยศำสตร์ยูโรเพรำะ
................................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................... ............................................................
............................................................................. .................................................................. .................. 

2. เลือกเรียนสำขำศัลยศำสตร์ยูโรที่ รพ.รำชวิถีเพรำะ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................. ...............................................................................
............................................................................................................................. .................................... 

3. ควำมสำมำรถพิเศษ
......................................................................................... ........................................................................
............................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

     ลำยเซ็นผู้สมัคร..................................................................... 
          วันที่......................./........................./........................ 



 
หลักเกณฑ์การรับแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี 
คุณสมบัติผู้สมัคร: 

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศของแพทยสภำ และ รำชวิทยำลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่อง
กำรรับสมัครแพทย์ประจ ำบ้ำน 

2. สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตร 4 ปีเต็ม 
3. มีผลกำรเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแพทยศำสตร์บัณฑิต (GPA) ไม่ต่ ำกว่ำ 2.5 

จ านวนแพทย์ประจ าบ้านที่รับได้ต่อปี : 4 คน 
ก ำหนดกำรเปิดรับใบสมัคร: วนัที่ 1 กรกฎำคม 2564 – วันตำมก ำหนดกำรโดยแพทยสภำ และ รำชวิทยำลัย
ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
 

เอกสารประกอบการรับสมัคร 
1. ใบสมัคร ติดรูปถ่ำยขนำด 2 นิ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 รูป 
2. ส ำเนำบัตรประชำชน จ ำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_บัตรประชำชน .pdf) 
3. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีท่ีเปลี่ยนชื่อ-สกุล) จ ำนวน 1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_เปลี่ยน

ชื่อ.pdf) 
4. ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำตลอดหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต จ ำนวน  1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์

เป็น*****_transcript.pdf) 
5. ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ

เวชกรรม  จ ำนวน  1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_License.pdf) 
6. ส ำเนำประกำศนียบัตรหรือหนังสือรับรองกำรเป็นผู้ผ่ำนโครงกำรเพ่ิมพูนทักษะ จ ำนวน  1 ชุด (ตั้งชื่อ

ไฟล์เป็น*****_Intern.pdf) 
7. หนังสือจำกต้นสังกัดอนุมัติให้เข้ำฝึกอบรมและรับรองว่ำจะท ำสัญญำเมื่อได้รับกำรคัดเลือกแล้ว(เฉพำะ

ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) จ ำนวน  1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_ต้นสังกัด .pdf) 
8. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล กำรฝึกอบรม ผลงำนวิชำกำรและกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) 

ของผู้สมัคร จ ำนวน  1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_CV.pdf) 
9. หนังสือแถลงเจตจ ำนงส่วนบุคคล (personal statement of purpose) ของผู้สมัครในกำรเข้ำรับกำร

อบรม เป็นภำษำอังกฤษ จ ำนวน  1 ชุด (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_psp.pdf) 
10. หนังสือรับรอง/แนะน ำผู้สมัคร จำก อำจำรย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษำ หรือผู้บังคับบัญชำใน

ปัจจุบัน จ ำนวน 3 ท่ำน (พร้อมชื่อ สกุล สถำนที่ท ำงำน เบอร์ติดต่อผู้แนะน ำ)  (ตั้งชื่อไฟล์
เป็น*****_recommend.pdf) 

11. ใบรำยงำนผลสอบภำษำอังกฤษ หรือหลักฐำนแสดงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ  ไม่เกิน 2 ปี จำก 
TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรืออ่ืน ๆ จ ำนวน  1 ชดุ (ตั้งชื่อไฟล์เป็น*****_english.pdf) 

12. ส ำเนำรำยงำนผลคะแนนกำรสอบใบประกอบโรคศิลป์ในชั้นคลินิกและOSCE จ ำนวน  1 ชุด (ตั้งชื่อ
ไฟล์เป็น*****_Level.pdf) 

 
 
 
 



 
วิธีการสมัคร 

1. กรอกใบสมัครและส่งเอกสำรประกอบกำรรับสมัคร ด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนมำที่ส ำนักงำนศัลยกรรม
ทำงเดินปัสสำวะ ชั้น 12 ตึกสิรินธร โรงพยำบำลรำชวิถี 
ที่อยู่ เลขท่ี 2 ทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กทม. 10400 
หรือยื่นด้วยตนเอง 

2. ดำวน์โหลดใบสมัครและแนบเอกสำรประกอบกำรรับสมัครมำท่ี uro3140@gmail.com 
 

การคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
ขอให้ผู้ที่สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกแพทย์ประจ ำบ้ำนศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ  โรงพยำบำลรำชวิถี          

กรมกำรแพทย์ ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของคณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบสำขำศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำ          
รำชวิทยำลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. เมื่อแพทยสภำประกำศรับสมัครแพทย์ประจ ำบ้ำนสำขำศัลยศำสตร์ยูโรวิทยำแล้ว ให้ผู้สมัครสอบกรอก
รำยชื่อสถำบันฝึกอบรมที่ต้องกำร โดยเลือกได้ไม่เกิน 3 สถำบัน โดยเรียงล ำดับควำมต้องกำรจำกมำก
ไปน้อย ตำมแบบที่แพทยสภำเป็นผู้จัดท ำและส่งใบสมัครไปยังแพทยสภำ ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

2. ผู้สมัครสอบ เดินทำงไปสอบให้ครบที่สถำบันฝึกอบรมที่ได้เลือกไว้ โดยฟังประกำศ วันและเวลำสอบ 
ได้ที่สถำบันฝึกอบรมนั้นๆ หรือสอบถำมได้ที่ สมำคมศัลยแพทย์ระบบปัสสำวะแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ (ยกเว้นในกรณีที่สถำบันฝึกอบรมประกำศวัน และเวลำสอบเป็นวันเดียวกัน ให้
ผู้สมัครสอบเลือกสถำบันฝึกอบรมสอบที่ต้องกำรอันดับเดียว) 

3. สถำบันฝึกอบรมด ำเนินกระบวนกำรคัดเลือกผู้สมัครสอบ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรแล้วท ำกำรส่งผล
กำรคัดเลือกกลับมำยังแพทยสภำ เพ่ือท ำกำรจับคู่ต่อไป 

4. ในกรณีที่สถำบันฝึกอบรมใด ได้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ไม่เต็มจ ำนวนในรอบแรก แพทยสภำ จะประกำศ
รำยชื่อสถำบันฝึกอบรมนั้น ในกำรสอบรอบถัดไป 

5. กำรคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จะใช้วิธีนี้ในกำรคัดเลือกทุกรอบ 
6. ค ำตัดสินของคณะอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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