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การรับสมัครแพทย์ประจ าบา้น สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ประจ าปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 1)  

 

 
 
 
 

คู่มือการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน  
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ประจ าปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 1) 

 
1. ขั้นตอนการรับสมัคร   มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

     1.1)    ผู้สมัครสอบเข้าไปกรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme 
ของแพทยสภา ซึ่งจะประกาศรับสมัคร ในช่วงวันที่ 1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (โดยเลือกล าดับ
สถาบันที่ต้องการเข้ารับการศึกษาได้ ไม่เกินสามล าดับ) 

     1.2)    พิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ ส่งที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (ยกเว้น
วันหยุดราชการ) 

          1.3)     ผู้สมัครสอบเข้ามาเซ็นรับทราบขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกเข้ารับการศึกษาแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ประจ าปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 1) ด้วยตนเอง ณ ห้องสมาคม
ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป ี
ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)   

     1.4)    สถาบันฝึกอบรมแจ้ง วันและเวลาสอบ ให้ผู้สมัครสอบของสถาบันตนเองรับทราบ  
     1.5)    ผู้สมัครสอบต้องไปสัมภาษณ์ให้ครบทุกที่ที่ได้สมัครไว้ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การพิจารณา 
     1.6)    สถาบันฝึกอบรมด าเนินการจัดสอบ แล้วส่งผลการสอบให้ทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

พิจารณาเป็นล าดับถัดไป 
     1.7)    คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 
     1.8)    สถาบันฝึกอบรมส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทางราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ก่อนวันที่ 13 มกราคม 

พ.ศ. 2564 
 
 
 
หมายเหตุ :   ขั้นตอนการรับสมัคร ข้อท่ี 1.1-1.3 ผู้สมัครสอบจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.  
                2563 การรับสมัครจึงจะสมบูรณ์ 
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2. จ านวนศักยภาพในการรับแพทย์ประจ าบ้านของแต่ละสถาบันฝึกอบรม   มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

สถาบันฝึกอบรม จ านวนศักยภาพที่สามารถรับแพทย์ประจ าบ้านได้ (คน) 

   2.1)    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 5 
   2.2)    โรงพยาบาลศิริราช 5 
   2.3)    โรงพยาบาลรามาธิบดี 5 
   2.4)    โรงพยาบาลราชวิถ ี 4 
   2.5)    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 4 
   2.6)    โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 3 
   2.7)    โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2 
   2.8)    โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 2 
   2.9)    โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2 
   2.10)  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา้ 2 
   2.11)  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1 

รวมทั้งหมด 35  
 
3. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์   มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

วัน/เดือน/ป ี เวลา สถานที่ สถาบันฝึกอบรม 
   17 พ.ย. 2563 08.00 – 12.00 น.  - ห้องประชุมสัมพนัธ์ตุ๊โชติ ชัน้ 12  

ตึกสยามินทร์ รพ.ศิริราช      
รพ.ศิริราช 

17 พ.ย. 2563 13.00 น. เป็นต้นไป - ห้องหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปสัสาวะ ชัน้ 4 
ภาควิชาศลัยศาสตร์ อาคารสิรนิธร  
รพ.จุฬาลงกรณ ์

รพ.จุฬาลงกรณ ์

17 พ.ย. 2563 13.00 น. เป็นต้นไป - ห้องหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปสัสาวะ ชัน้ 4 
ภาควิชาศลัยศาสตร์ อาคารสิรนิธร  
รพ.จุฬาลงกรณ ์

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 

18 พ.ย. 2563 08.00 – 12.00 น. - ห้องหน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ชั้น 7  
กองศัลยกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา รพ.พระมงกุฎเกล้า 

รพ.พระมงกุฎเกล้า 

18 พ.ย. 2563 09.00 – 12.00 น. - ห้อง 9 ชั้น 5 อาคารกิตติวัฒนา  
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

24 พ.ย. 2563 13.00 น. เป็นต้นไป - ห้อง 813 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏบิัติการ
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
รามาธิบด ี

รพ.รามาธิบด ี

2 ธ.ค. 2563 08.00 – 12.00 น. - ห้องประชุม ชัน้ 15 อาคารศรีเวชวัฒน์ 
ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

รพ.สงขลานครินทร์ 
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4. ขั้นตอนการจัดล าดับเข้ารับการศึกษา   แบ่งออกได้ 3 ข้ันตอน ดังต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่ 1   แพทย์ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของแพทยสภาว่าด้วยการรับสมัครแพทย์
ประจ าบ้าน สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยากับแพทยสภา โดยสามารถเลือกล าดับ
สถาบันที่ต้องการเข้ารับการศึกษาได้ ไม่เกินสามล าดับ ซึ่งล าดับที่หนึ่งคือ สถาบันฝึกอบรมที่แพทย์ผู้นั้นปรารถนาจะ
เข้ารับการศึกษามากที่สุด แล้วเรียงลดหลั่นไปตามล าดับ และล าดับนี้มีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม 

 
ขั้นตอนที่ 2   ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังสถาบันฝึกอบรม  

ต่าง ๆ เพื่อด าเนินการคัดเลือกตามวัน เวลา ที่สถาบันฝึกอบรมก าหนด เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ทางสถาบัน
ฝึกอบรมส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกกลับมายังคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สมาคมศัลยแพทย์ระบบ
ปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเรียงล าดับความต้องการจากมากไปหาน้อย ซึ่งล าดับที่หนึ่งคือ 
แพทย์ผู้ที่มีความเหมาะสมส าหรับรับเข้าฝึกอบรมมากที่สุด แล้วเรียงลดหลั่นไปตามล าดับ และล าดับนี้มีผลต่อการ
พิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม 

 
ขั้นตอนที่ 3   คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่ง     

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาจัดล าดับการเข้ารับการศึกษา โดยค านึงถึงผู้เข้ารับการศึกษาเป็นหลัก 
มีหลักในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 3.1    
          เรียงล าดับผู้สมัครตามล าดับตัวอักษร (หรือล าดับการสมัคร) เป็นหมายเลข 1 ถึงล าดับสุดท้าย 
 
ขั้นตอนที่ 3.2    
          น าใบสมัครหมายเลขที่ 1 มาพิจารณาล าดับที่ผู้สมัครเลือกไว้ว่า มีกี่ล าดับ สถาบันใดบ้าง ผู้สมัครได้ไปรับการ
คัดเลือกครบตามที่ได้สมัครไว้หรือไม่ (ซึ่งถ้าไปท าการคัดเลือกไม่ครบทุกสถาบันที่ได้ท าการเลือกไว้จะถูกตัดสิทธิ์
การพิจารณาทันที) 
 
 
 
 

4 ธ.ค. 2563 09.00 – 16.00 น. - ห้องประชุมส านักงานศัลยศาสตร์ยูโร ชั้น 12 
อาคารสิรินธร รพ.ราชวิถ ี

รพ.ราชวิถี 

4 ธ.ค. 2563 07.30 น. เป็นต้นไป - ห้องประชุม ชัน้ 9 อาคารเพชรรัตน์  
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลยันวมนิทราธิราช 

รพ.วชิรพยาบาล 

9 ธ.ค. 2563 09.00 น. เป็นต้นไป - ห้องประชุมโอกาส-ระเบยีบ ชัน้ 2  
ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 

17 ธ.ค. 2563 13.00 น. เป็นต้นไป - ห้องประชุมศัลยกรรม ชั้น 2  
อาคารตึก 100 ปี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกลา้ 

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 
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ขั้นตอนที่ 3.3    
          พิจารณาว่าล าดับที่ผู้สมัครเลือกเป็นล าดับที่ 1 นั้นคือสถาบันฝึกอบรมใด แล้วจึงเปิดผลการพิจารณาของ
สถาบันฝึกอบรมนั้น ซึ่งถ้ามีรายชื่อของผู้สมัครอยู่ในล าดับแพทย์ผู้ที่มีความเหมาะสมส าหรับรับเข้าฝึกอบรม ก็ให้ถือว่า 
แพทย์ผู้นั้นเหมาะสมส าหรับเข้ารับการฝึกอบรมในสถาบันฝึกอบรมนั้น 
 
ขั้นตอนที่ 3.4    
          ถ้าสถาบันฝึกอบรมล าดับที่ 1 ที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ ไม่ได้เลือกผู้สมัครรายนั้นก็ให้เปิดผลการพิจารณาของ
สถาบันฝึกอบรมล าดับที่ 2 และ 3 ต่อไปตามล าดับว่าได้เลือกผู้สมัครรายนั้นไว้หรือไม่ 
 
ขั้นตอนที่ 3.5    
          ถ้าผ่านขั้นตอนที่ 3.4 แล้วยังไม่พบว่ามีสถาบันฝึกอบรมใดได้เลือกผู้สมัครไว้เข้ารับการฝึกอบรม ก็ให้ถือว่า 
ผู้สมัครรายนั้นไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก 
 
ขั้นตอนที่ 3.6    
          หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 3.5 แล้ว ก็ให้น าใบสมัครหมายเลข 2 มาท าการพิจารณาตามขั้นตอนที่ 3.2 ถึง 
3.4 อีกครั้งตามล าดับ และท าขั้นตอนนี้ซ้ ากับผู้สมัครทุกราย 
 
ขั้นตอนที่ 3.7    
          คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์ สรุปผลการคัดเลือก แล้วส่งผลการคัดเลือกไปยังราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา
ตามล าดับ เพื่อท าการประกาศผลการคัดเลือกในรอบแรกต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 3.8    
          ถ้าจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อคัดเลือกในรอบที่ 2 ก็ให้ท าตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อ 1 อีกครั้ง จนกว่าจะได้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมครบตามที่ได้ประกาศรับสมัครไว้    
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แบบแสดงยืนยันรับทราบ 
ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกเข้ารับการศึกษาแพทย์ประจ าบ้าน  
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ประจ าปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 1) 

 
 

วันที่ …..… เดือน …………..……………… พ.ศ. ……………. 
 

        ข้าพเจ้า ………………………………………………………………..……… เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ………………………….…. 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

E-mail: ……………………………………….…………………………………. เบอร์โทรศัทพ์มือถือ …………………………………………… 
 
 
 
 

                                                 ลงนามรับทราบข้อมูล 

ลงชื่อ …………………………………………………………….. (ผูส้มัครสอบ) 
                                                                      (                                                   ) 

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


