
 
 

 

 

ประกาศสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) ในการประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) 

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
      

 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยสำนักงานแพทยศาสตรศึกษาฯ จะจัด
ให้มีการสอบหัตถการ (Manual skills) ในการประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  จึงขอแจ้งกำหนดการรับสมัครสอบ และรายละเอียดการสอบดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  ๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่แพทยสภา
รับรอง 
  ๑.๒ ผู้ที่มีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และสถาบันในประเทศไทยที่แพทยสภา
รับรอง โดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนการสมัครสอบ 
  ๑.๓ เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID- 19 ครบ ๒ เข็มเรียบร้อยแล้วนับถึงวันส่งเอกสาร
หลักฐานการสมัครสอบ 

 ๒. จำนวนการรับสมัครสอบ  
  ๒.๑ รับสมัครผู้ที่เคยเป็นแพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ที่ต้องการสอบทุกทักษะหัตถการ จำนวน ๑๑ คน 
  ๒.๒ รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาสถาบันในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง ที่ต้องการสอบทุก
ทักษะหัตถการ จำนวน ๖ คน 
  ๒.๓ รับสมัครผู้ที่เคยเป็นแพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ที่ต้องการสอบบางหตัถการ จำนวน ๗ คน 
  ๒.๔ รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาสถาบันในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง ที่ต้องการสอบบาง
หัตถการ จำนวน ๑๕ คน 
 หากมีผู้สมัครสอบมากกว่าจำนวนที่ระบุไว้ ทางสำนักงานแพทยศาสตรศึกษาฯ จะรับสมัครและให้
สิทธิผู้ที่เคยเป็นแพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ก่อนเป็นอันดับแรก และจะ
พิจารณาผู้ที่สมัครรายอื่น โดยเรียงลำดับทีจ่ากผู้ที่สมัครก่อน และส่งเอกสารครบ 

 ๓. การรับสมัครสอบ 
  ๓.๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
ทาง Email : meo.srk.2020@gmail.com 
 
 

๓.๒ เอกสาร... 

mailto:meo.srk.2020@gmail.com
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  ๓.๒ เอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ประกอบด้วย 
   ๓.๒.๑ ใบสมัครสอบที ่กรอกข้อมูลผู ้สมัครเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ สามารถ 
Download ได้ที่ https://www.srkhotpital.com  ➢ หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม ➢ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 
   ๓.๒.๒ สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ 
ฉบับ 
   ๓.๒.๓ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 
๑ ฉบับ 
    ๓.๒.๔ สำเนาปริญญาบัตรซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๓.๒.๕ สำเนาเอกสารรับรองปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัดหรือเทียบเท่าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในสถาบันการแพทย์ในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง (สำหรับผู้มีสัญชาติไทย) 
   ๓.๒.๖ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป) 
   ๓.๒.๗ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบทั้ง ๒ เข็ม 

 ๔. เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบ 
  การสอบหัตถการ (Manual skills) พิจารณารายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบ และส่งเอกสาร
หลักฐานการสมัครสอบทาง Email : meo.srk.2020@gmail.com ครบภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ 
สำนักงานแพทยศาสตรศึกษาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาแพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์
ทหารเรือ ก่อนเป็นอันดับแรกและจะพิจารณาผู้ที่สมัครรายอื่น โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่สมัครก่อน และส่งเอกสารครบ 

 ๕. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
  ๕.๑ ประกาศภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทาง https://www.srkhospital.com/ ➢ 
หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม ➢ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ และให้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบโดยการโอนเงินเขา้บัญชี
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เลขที่บัญชี 632-2-69013-9 
และแจ้งรายชื่อผู้สมัครสอบพร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ QR code ท้ายประกาศนี้ ไม่เกินวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. หากไม่ดำเนินการจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบ และสำนักงานแพทยศาสตรศึกษาฯ อาจ
ดำเนินการเรียกรายชื่อสำรองมาชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบหรือไม่ก็ได้ 
  ๕.๒ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
   ๕.๒.๑ สอบทุกทักษะหัตถการ ค่าสมัครสอบคนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อการสอบ ๑๕ หัตถการ 
   ๕.๒.๒ สอบบางทักษะหัตถการ ทักษะที ่สำคัญต่อช ีว ิต ได ้แก่ Basic life support,  
Endotracheal intubation, Defibrillation และ Neonatal resuscitation ค่าสมัครสอบคนละ ๕๐๐ บาท ต่อ ๑ 
ทักษะหัตถการ 
   ๕.๒.๓ สอบบางทักษะหัตถการ ทักษะอื่นๆ ๑๑ ทักษะหัตถการ ได้แก่ Suture, I&D, PAP 
smear, Normal labor, Anterior nasal packing, Temporary application of splints/slab, Wound dressing, 
Urinary catheterization, Gastric lavage, Peripheral intravenous access, Needle aspiration of 
pneumothorax ค่าสมัครสอบคนละ ๓๐๐ บาท ต่อ ๑ หัตถการ 
 
 
 

๖. การประกาศ... 

https://sk.nmd.go.th/
mailto:meo.srk.2020@gmail.com
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 ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
  ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ทาง  https://www.srkhospital.com  ➢ หัวข้อข่าวสาร
และกิจกรรม ➢ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ๗. กำหนดการสอบ 
  วันสอบ (Manual skills) จำนวน ๑๕ ทักษะหัตถการ และบางทักษะหัตถการ : วันพฤหัสบดีที่   
๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักงานแพทยศาสตรศึกษาฯ จะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบก่อนวันสอบ ทั้งนี้ หากกำหนด
และแจ้งวันสอบแล้ว ผู้เข้าสอบต้องมาสอบตามวันและเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์เข้าสอบและไม่
อนุญาตให้สอบแก้ตัว และจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้แก่ผู้เข้าสอบ 

 ๘. การตัดสินผลสอบ 
  เป็นอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการประเมินผล สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  สำนักงานแพทยศาสตรศึกษาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
    ประกาศ          ณ          วันที่           ๑๑           พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๕  

 

                                                        นาวาเอก 
                                                                       (จิระพงศ์  พฤกษ์พิจารณ์)     
                                                 หัวหน้าสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา 
                                  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   กรมแพทย์ทหารเรือ 
  

 

 

 

 

  ส่งหลักฐานการโอนเงิน 

      

https://www.srkhospital.com/


 
สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 

ใบสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) ในการประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ พฤษจิกายน ๒๕๖๕ 

 
๑. ชื่อ – นามสกุล ผู้สมัคร  นาย  นางสาว  นาง ........................................................................................................... 
อายุ..............................ปี  เชือ้ชาติ............................................สัญชาติ.........................................ศาสนา......................................... 
เลขประจำตัวประชาชน......................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ...............................หมู่ที่.................... 
ซอย...............................ถนน................................แขวง/ตำบล.... .....................................เขต/อำเภอ................................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...............................หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้..................................................... 
E-mail address………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
๒. สถาบันที่ศึกษา : สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย..................................................................................... 
ประเทศ............................................................................................... ................เมื่อปี พ.ศ. ............................................................. 
๓. เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ฝึกหัดที่.........................................................................ปีการศึกษา.................................. 
 
      ลายมือชื่อผู้สมัคร............................................................................................ 
                                   วันที่...............เดือน.....................พ.ศ. .................. 
 

หมายเหตุ : สำนักงานแพทยศาสรศึกษาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
สำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 

ตรวจสอบเอกสาร 

❑ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแลว้ 

❑ สำเนาบัตรประชาชนทีย่ังไม่หมดอายุ 

❑ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 

❑ สำเนาปริญญาบัตร 

❑ สำเนาเอกสารรับรองปฏิบัติงานหลงัปริญญาในฐานะแพทย์ฝกึหัด 
     หรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในสถาบันการแพทย ์ 
     ต่างประเทศหรือในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง  
    (สำหรับผู้มีสัญชาติไทย) 

❑ รูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลดา้นหลังรูป) 

❑ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบทั้ง ๒ เข็ม 

การสมัครสอบ 
❑ ๑๕ ทักษะหัตถการ 
❑ สอบบางทักษะหัตถการ 
   ❑ ทักษะที่สำคัญต่อชีวติข้อละ ๕๐๐ บาท โปรดระบ ุ
       ❑ Basic life support     ❑ Endotracheal intubation 
       ❑ Defibrillation           ❑ Neonatal resuscitation 
   ❑ ทักษะอ่ืนๆ ข้อละ ๓๐๐ บาท โปรดระบ ุ
       ❑ Suture                        ❑ I&D 
       ❑ PAP smear                  ❑ Normal labor 
       ❑ Anterior nasal packing  ❑ Temporary application of splints/slab 
       ❑ Wound dressing           ❑ Urinary catheterization 
       ❑  Gastric lavage             ❑ Peripheral intravenous access 
       ❑ Needle aspiration of pneumothorax           

รวมเป็นจำนวนเงินทีต่้องชำระ.........................................บาท 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับสมัคร 
......../......../......../ 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
    ❑ ๑๕ ทักษะหตัถการ            จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
    ❑ สอบบางทักษะหตัถการ      จำนวน .......................บาท 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับเงิน 
......../......../......../ 

 

ติดรูปขนาด 

๑.๕ นิ้ว 


