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การรับสมัครแพทย.ประจำบ3าน สาขาศัลยศาสตร.ยูโรวิทยา 

ประจำป= พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) 

 
1. ข้ันตอนการรับสมัคร   มีรายละเอียดดังต/อไปน้ี 

          1.1)     ให9ผู 9สมัครสอบกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ณ ราชวิทยาลัยศัลยแพทยK         

แห/งประเทศไทย (โดยเลือกลำดับสถาบันท่ีต9องการเข9ารับการศึกษาได9 ไม2เกินสามลำดับ)  

          1.2)     ผู9สมัครสอบเข9ามาเซ็นรับทราบขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกเข9ารับการศึกษาแพทยKประจำบ9าน สาขา

ศัลยศาสตรKยูโรวิทยา ประจำปW 2563 (รอบที่ 2) ด9วยตนเอง ณ ห9องสมาคมศัลยแพทยKระบบป[สสาวะ    

แห/งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภK ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปW ซ.ศูนยKวิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม/ 

กรุงเทพฯ  

1.3)    สถาบันฝcกอบรมแจ9ง วันและเวลาสอบ ให9ผู9สมัครสอบของสถาบันตนเองรับทราบ  

1.4)    ผู9สมัครสอบต9องไปสัมภาษณKให9ครบทุกท่ีท่ีได9สมัครไว9 มิฉะน้ันจะถูกตัดสิทธ์ิการพิจารณา 

     1.5)    สถาบันฝcกอบรมดำเนินการจัดสอบ แล9วส/งผลการสอบให9ทางคณะอนุกรรมการฝcกอบรมและสอบฯ 

พิจารณาเปeนลำดับถัดไป 

        1.6)    คณะอนุกรรมการฝcกอบรมและสอบฯ ประกาศผลการคัดเลือกแพทยKประจำบ9าน 

     1.7)    สถาบันฝcกอบรมส/งรายชื่อผู9ผ/านการคัดเลือกให9ทางราชวิทยาลัยศัลยแพทยKฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 

พ.ศ. 2563 

     1.8)    ผู9ผ/านการคัดเลือกให9เข9ารับการฝcกอบรมแพทยKประจำบ9าน สาขาศัลยศาสตรKยูโรวิทยา ประจำปW พ.ศ. 2563 

(รอบที่ 2) จะมีสิทธิ์เข9าไปกรอกใบสมัครด9วยตนเองใน website: http://www.tmc.or.th/tcgme ของ

แพทยสภา แล9วพิมพKใบสมัครเพื่อลงนาม ส/งท่ีราชวิทยาลัยศัลยแพทยKฯ ภายในวันที่ 1-15 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2563  

 

 

หมายเหตุ :   ขั้นตอนการรับสมัคร ข/อที่ 1.1-1.2 ผู/สมัครสอบจะต/องดำเนินการให/แล/วเสร็จ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 

การรับสมัครจึงจะสมบูรณH 
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2. จำนวนตำแหน2งในการรับแพทยTประจำบVานของแต2ละสถาบันฝXกอบรม   มีรายละเอียดดังตารางต/อไปน้ี 
 

สถาบันฝXกอบรม จำนวนตำแหน2งในการรับแพทยTประจำบVานไดV (คน) 

   2.1)  โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 

   2.2)  โรงพยาบาลสงขลานครินทรK 2 

   2.3)  โรงพยาบาลสมเด็จพระปxyนเกล9า 1 

   2.4)  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคK 1 

รวมท้ังหมด 5  

 
3. กำหนดการสอบสัมภาษณT   มีรายละเอียดดังตารางต/อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน/เดือน/ป] เวลา สถานท่ี สถาบันฝXกอบรม 

14 เม.ย. 2563 13.00 น. เปeนต9นไป - ห9องประชุมศูนยKสลายน่ิว รพ.รามาธิบดี รพ.รามาธิบดี 

17 เม.ย. 2563 09.00-12.00 น. - ห9องหน/วยศัลยศาสตรKระบบป[สสาวะ ช้ัน 4 

ภาควิชาศัลยศาสตรK อาคารสิรินธร  

รพ.จุฬาลงกรณK 

รพ.สรรพสิทธิประสงคK 

22 เม.ย. 2563 08.30-12.00 น. - ห9องประชุมภาควิชาศัลยศาสตรK ช้ัน 15 

อาคารศรีเวชวัฒนK คณะแพทยศาสตรK 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรK 

รพ.สงขลานครินทรK 

24 เม.ย. 2563 13.00 น. เปeนต9นไป - ห9องประชุมศัลยกรรม ช้ัน 2  

อาคารตึก 100 ปW รพ.สมเด็จพระปxyนเกล9า 

รพ.สมเด็จพระปxyนเกล9า 
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4. ข้ันตอนการจัดลำดับเขVารับการศึกษา   แบ/งออกได9 3 ข้ันตอน ดังต/อไปน้ี 
ขั้นตอนที่ 1   แพทยKผู9มีคุณสมบัติครบถ9วนตามประกาศของแพทยสภาว/าด9วยการรับสมัครแพทยKประจำบ9าน 

สมัครเพื่อคัดเลือกเข9ารับการฝcกอบรมในสาขาศัลยศาสตรKยูโรวิทยากับแพทยสภา โดยสามารถเลือกลำดับสถาบันท่ี

ต9องการเข9ารับการศึกษาได9 ไม2เกินสามลำดับ ซึ่งลำดับที่หนึ่งคือ สถาบันฝcกอบรมท่ีแพทยKผู9นั ้นปรารถนาจะเข9ารับ

การศึกษามากท่ีสุด แล9วเรียงลดหล่ันไปตามลำดับ และลำดับน้ีมีผลต/อการพิจารณาคัดเลือกเข9ารับการฝcกอบรม 

ขั้นตอนที่ 2   ราชวิทยาลัยศัลยแพทยKแห/งประเทศไทยส/งรายชื่อผู9สมัครไปยังสถาบันฝcกอบรมต/าง ๆ เพ่ือ

ดำเนินการคัดเลือกตามวัน เวลา ท่ีสถาบันฝcกอบรมกำหนด เม่ือดำเนินการเรียบร9อยแล9ว ให9ทางสถาบันฝcกอบรมส/งรายช่ือ

ผู9สมัครท่ีผ/านการคัดเลือกกลับมายังคณะอนุกรรมการฝcกอบรมและสอบฯ สมาคมศัลยแพทยKระบบป[สสาวะแห/งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชูปถัมภK โดยเรียงลำดับตามความตVองการจากมากไปหานVอย ซึ่งลำดับที่หนึ่งคือ แพทยKผู9ที่มีความ

เหมาะสมสำหรับรับเข9าฝcกอบรมมากที่สุด แล9วเรียงลดหลั่นไปตามลำดับ และลำดับนี้มีผลต/อการพิจารณาคัดเลือกเข9ารับ

การฝcกอบรม 

ขั้นตอนที่ 3   คณะอนุกรรมการฝcกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรKยูโรวิทยา สมาคมศัลยแพทยKระบบ

ป[สสาวะแห/งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภK พิจารณาจัดลำดับการเข9ารับการศึกษา โดยคำนึงถึงผูVเขVารับการศึกษา

เปbนหลัก มีหลักในการพิจารณาดังต/อไปน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 3.1   เรียงลำดับผู9สมัครตามลำดับตัวอักษร (หรือลำดับการสมัคร) เปeนหมายเลข 1 ถึงลำดับสุดท9าย 

 ข้ันตอนท่ี 3.2   นำใบสมัครหมายเลขท่ี 1 มาพิจารณาลำดับท่ีผู9สมัครเลือกไว9ว/า มีก่ีลำดับ สถาบันใดบ9าง ผู9สมัครได9ไปรับ

การคัดเลือกครบตามที่ได9สมัครไว9หรือไม/ (ซึ่งถVาไปทำการคัดเลือกไม2ครบทุกสถาบันที่ไดVทำการเลือก

ไวVจะถูกตัดสิทธ์ิการพิจารณาทันที) 

 ข้ันตอนท่ี 3.3   พิจารณาว/าลำดับท่ีผู9สมัครเลือกเปeนลำดับท่ี 1 น้ันคือสถาบันฝcกอบรมใด แล9วจึงเปxดผลการพิจารณาของ

สถาบันฝcกอบรมนั้น ซึ่งถ9ามีรายชื่อของผู9สมัครอยู/ในลำดับแพทยKผู9ที่มีความเหมาะสมสำหรับรับเข9า

ฝcกอบรมก็ให9ถือว/า แพทยKผู9น้ันเหมาะสมสำหรับเข9ารับการฝcกอบรมในสถาบันฝcกอบรมน้ัน 

 ข้ันตอนท่ี 3.4    ถ9าสถาบันฝcกอบรมลำดับท่ี 1 ท่ีผู9สมัครได9เลือกไว9 ไม/ได9เลือกผู9สมัครรายน้ันก็ให9เปxดผลการพิจารณาของ

สถาบันฝcกอบรมลำดับท่ี 2 และ 3 ต/อไปตามลำดับว/าได9เลือกผู9สมัครรายน้ันไว9หรือไม/ 

 ขั้นตอนที่ 3.5   ถ9าผ/านขั้นตอนที่ 3.4 แล9วยังไม/พบว/ามีสถาบันฝcกอบรมใดได9เลือกผู9สมัครไว9เข9ารับการฝcกอบรมก็ ให9ถือ

ว/า ผูVสมัครรายน้ันไม2ผ2านการคัดเลือกในรอบท่ี 2 

 ขั้นตอนที่ 3.6   หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 3.5 แล9ว ก็ให9นำใบสมัครหมายเลข 2 มาทำการพิจารณาตามขั้นตอนที่ 3.2 

ถึง 3.4 อีกคร้ังตามลำดับ และทำข้ันตอนน้ีซ้ำกับผู9สมัครทุกราย 

 ขั้นตอนที่ 3.7   คณะอนุกรรมการฝcกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตรKยูโรวิทยา สมาคมศัลยแพทยKระบบป[สสาวะ   

แห/งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภK สรุปผลการคัดเลือก แล9วส/งผลการคัดเลือกไปยังราชวิทยาลัย

ศัลยแพทยKแห/งประเทศไทย และแพทยสภาตามลำดับ เพื่อทำการประกาศผลการคัดเลือกในรอบที่ 2

ต/อไป 
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แบบแสดงยืนยันรับทราบ 

ข้ันตอนการรับสมัครและคัดเลือกเข3ารับการศึกษาแพทย.ประจำบ3าน  

สาขาศัลยศาสตร.ยูโรวิทยา ประจำป= พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) 

 

 

วันท่ี …..… เดือน …………..……………… พ.ศ. ……………. 

 

        ขVาพเจVา ………………………………………………………………..……… เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ ………………………….…. 

ท่ีอยู2ท่ีสามารถติดต2อไดV …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………….…………………………………. เบอรTโทรศัทพTมือถือ …………………………………………… 

 

 

 

 

                                                 ลงนามรับทราบขVอมูล 

ลงช่ือ …………………………………………………………….. (ผู9สมัครสอบ) 

                                                                      (                                                   ) 

                                                                            ……../………………………../…………… 
 

 

 
 

 

 

 


