ประกาศราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครแพทยประจําบานและการขอขึ้นทะเบียนแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร
ประจําปการฝกอบรม 2562
---------------------------------------------------------------------แพทยสภากํา หนดใหมีการรับ สมั ครแพทยป ระจํา บา นและการขึ้นทะเบี ยนแพทยใ ชทุ นปฏิบ ั ติง านเพื่อการสอบวุฒิ บัต ร
ประจําปการฝกอบรม 2562 ดังนี้
1. ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครแพทยประจําบานและขอขึ้นทะเบียนแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบ
วุฒิบัตร สาขาประเภทตางๆ
1.1 ผูมีสิทธิ์สมัครแพทยป ระจําบานถือตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศแพทยสภา ที่ ๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง การกําหนด
ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครแพทยป ระจําบานสาขาประเภทประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และ ประเภทที่ 3 ประจําป
การฝกอบรม 2562 โดยไดรับ อนุมัติจากหนวยงานตนสังกัด ใหเขารับ การฝกอบรมแพทยป ระจําบานสาขา/อนุสาขาดังกลาว (กรณี
สมัครโดยมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ) หรือปลอดภาระจากหนวยงานของรัฐ (กรณีสมัครโดยไมมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ)
1.2 ผูมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนแพทยใชทุน/แพทยป ฏิบ ัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ไดแก แพทยซึ่งจะเขาปฏิบัติงานประจําสาขา
ประเภทที่ 1 และ 2 เพื่อ การสอบวุ ฒิบั ตรในโครงการจัดสรรแพทยชดใชทุ น ซึ่งปฏิบั ติง านประจํา สาขาในสถาบันฝกอบรม หรื อ
ปฏิบ ัติงานประจําสาขาในโรงพยาบาลที่เปนศูนยแพทยศาสตรคลินิกของกระทรวงสาธารณสุขที่แพทยสภารับ รอง เทานั้น
2. กําหนดเวลา
2.1 การรับสมัครแพทยป ระจําบาน (แผน ก) : วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561
2.2 การขอขึ้นทะเบียนแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร (แผน ข) : ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
3. จํานวนตําแหนง/สถาบันฝกอบรมที่เปดรับสมัคร และเกณฑ/วิธีการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมเปน แพทยประจําบาน
และแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร สําหรับปการฝกอบรม 2562
3.1 จํานวนตําแหนงแพทยประจําบานและแพทยใชทุน/แพทยป ฏิบ ัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาและอนุสาขาตางๆ และ
จํานวนที่สถาบันรับ ฝกอบรมได สําหรับปการฝกอบรม 2562 ตามผนวกแนบทายประกาศนี้
3.2 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสมัครเขารับ การฝกอบรมเปนแพทยป ระจําบาน แพทยสภามีนโยบายใหราชวิทยาลั ย
กํากับ ดูแลใหสถาบันฝกอบรมพิจารณาคัดเลือกผูสมัครโดยใหสิทธิ์แกผูสมัครที่มีตนสังกัด จากหนวยงานของรัฐกอนผูไมมีตนสังกัด และ
ใหความสําคัญแกผูที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบ ัติงานชดใชทุนมานานกวากอนตามลําดับ ตอไปนี้
3.2.1 ผูมีตนสังกั ด จากหนวยงานของรัฐ และปฏิบั ติง าน/ปฏิบั ติงานชดใช ทุนมาแลวไมนอยกวา 3 ป หลังจากไดรั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนลําดับแรก

3.2.2 ผูมีตนสังกั ด จากหนวยงานของรัฐ และปฏิบั ติง าน/ปฏิบั ติงานชดใช ทุนมาแลวไมนอยกวา 2 ป หลังจากไดรั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนลําดับถัดจาก 3.2.1
3.2.3 ผูมีตนสังกั ด จากหนวยงานของรัฐ และปฏิบั ติง าน/ปฏิบั ติงานชดใช ทุนมาแลวไมนอยกวา 1 ป หลังจากไดรั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนลําดับถัดจาก 3.2.2
3.2.4 ผูไ มมีมีตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบ ัติงานชดใชทุนมาแลวไมนอยกวา 1 ป/ไมไดป ฏิบ ัติงาน
ชดใชทุน หลังจากไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนลําดับ ถัดจาก 3.2.3
ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยที่กํากับดูแลแตละสาขา/อนุสาขา อาจประกาศกําหนดรายละเอียดเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสมัครเขารับ
การฝกอบรมเปนแพทยประจําบานแตละสาขา/อนุสาขา เพิ่มเติมก็ได โดยตองไมขัดกับ ขอบังคับ ประกาศ และ นโยบายของแพทยสภา
แลวเสนอใหแพทยสภาทราบ รวมทั้งประกาศใหผูสมัครทราบกอนวันเริ่มดําเนินการรับสมัครดวย
4. วิธีการสมัคร
4.1 ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นในการสมัครแพทยประจําบาน
4.1.1 ใบสมัคร : แพทยผูป ระสงคสมัครเขารับ การฝกอบรมแพทยป ระจําบาน/ขอขึ้นทะเบียนปฏิบ ัติงานเพื่อการสอบ
วุฒิบ ัตรสาขาตางๆ ประจําปการฝกอบรม 2562 รอบที่ 1 กรอกใบสมัครดวยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme
โดยเลือกสาขา/อนุสาขาไดเพียง 1 สาขา จํานวน 3 สถาบันเทานั้น***
4.1.2 หลักฐานที่ใชในการสมัคร (สําหรับทุกสถาบัน) มีดังนี้ :
1. กรอกขอมูลใบสมัครดวยตัวเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme ใหครบถวน พิมพลงกระดาษเพื่อลงนาม
พรอมติดรูปถายหนาตรงขนาด 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป ในกรอบที่กําหนด
2. แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามรายการตอไปนี้
2.1 สําเนาบัตรประชาชน
2.2 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ –สกุล)
2.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สําหรับ ผูสมัครกําลังศึกษาอยูในชั้นป
สุดทาย ใหสงสําเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปป จจุบ ัน พรอมหนังสือรับ รองวาจะสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตร
กอนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
2.4 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.5 สําเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับ รองเปนผูผานโครงการเพิ่มพูนทักษะ หรือหลักฐานแสดงวากําลังอยู
ระหวางการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๓๘
2.6 หนังสือจากตนสังกัดลงนามโดยผูบ ังคับ บัญชาสูงสุดของหนวยงานตนสังกัด อนุมัติใหเขาฝกอบรมและรับรอง
วาจะทําสัญญาเมื่อไดรับ การคัดเลือกแลว (เฉพาะผูสมัครที่มีตนสังกัดสงฝกอบรม) โดยใชแบบหนังสือรับ รอง
ตนสังกัดตามแบบที่กําหนด ยกเวนผูไดรับการคัดเลือกใหรับตนสังกัดเพื่อเขาศึกษาฝกอบรมแพทยป ระจําบาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.7 สําเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร หรือหนังสือรับ รองการปฏิบัติงานเปนแพทยประจําบาน หรือปฏิบัติงานเพื่อ
การสอบวุฒิบัตร ในสวนภูมิภาคชั้นปสุดทาย เฉพาะการสมัครในกรณีสมัครเขารับ การฝกอบรมในสาขา
ประเภทที่ ๓
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4.1.3 หลักฐานอื่นที่สถาบันฝกอบรมกําหนดเพิ่มเติม
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
1. หนังสือรับรองการปฏิบ ัติงาน จากผูบ ังคับบัญชาและ/หรือ ผูที่เคยปฏิบตั ิงานใกลชิด จํานวน 2 ฉบับ
2. ผลการสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TOEFL-ITP IELTS จํานวน 1 ฉบับ ไมเกิน 2 ป (อยางใดอยางหนึ่ง)
3. ผลการสอบพรอมคะแนนสอบเพื่อขอรับ การประเมินและการรับรองความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (ศรว.)
4. ประสบการณการทํากิจกรรมหรืองานดานบริหาร (เอกสารหลักฐาน)
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1. หนังสือรับรอง/แนะนําผูสมัคร จํานวน 2 ฉบับ (แพทยผูแนะนํา 2 ทาน)
2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา 45, TOEFL ไมต่ํากวา 450, IELTS ไมต่ํากวา 4.00
3. เกรดเฉลี่ยสะสมสําหรับ ผูสมัคร
3.1 สําหรับ ผูสมัครมีตนสังกัด เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบัณฑิต ไมต่ํากวา 2.80
3.2 สําหรับ ผูสมัครสังกัดอิสระ เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบัณฑิต ไมต่ํากวา 3.00
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ใบแสดงผลการเรียนระดับแพทยศาสตรบณ
ั ฑิต (Transcript) เกรดเฉลี่ยสะสมสําหรับ ผูสมัคร ไมต่ํากวา 2.75
2. ใบแสดงผลการสอบเพื่อรับ ใบอนุญ าตเปนผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรม (National Test)
3. หนังสือรับรองการเพิ่มพูนทักษะ
4. ประวัติการทํางานของผูสมัคร (Curriculum Vitae) เชน ระยะเวลาใชทุนในหนวยงานภาครัฐ
ผลงานทางวิชาการและอื่นๆ
5. หลักฐานการรับ ทุนจากตนสังกัดจากหนวยงานภาครัฐ (ถามีตนสังกัด)
6. หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา และผูรวมงาน (Recommendation)
7. ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP / TOFEL/ IELTS) ภายใน 2 ปกอนวันสัมภาษณ
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. ผลการเรียนระดับ แพทยศาสตรบัณฑิต
2. เอกสารแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือการทดสอบเทียบเทา เชน จากสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย
ในประเทศที่มีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวันเปดรับ สมัคร
3. หนังสือรับรองการเพิ่มพูนทักษะ
4. ประวัติการทํางานของผูสมัคร (Curriculum Vitae) เชน ระยะเวลาใชทุนในหนวยงานของรัฐ ผลงานทางวิชาการและ
อื่นๆ หรือแฟมสะสมงาน Port Folio ความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A4
5. หลักฐานการรับ ทุนจากตนสังกัดจากหนวยงานของรัฐ (ผูที่มีตนสังกัดจะไดรับการพิจารณาพิเศษ)
6. หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา และผูรวมงาน (Recommendation)
7. เรียงความในหัวขอที่หนวยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรกําหนด
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. หนังสือรับรอง/แนะนําผูสมัคร จํานวน 2 ฉบับ (แพทยผูแนะนํา 2 ทาน)
2. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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4. หนังสือรับรองระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลที่เคยปฏิบัติงาน (จนถึงปจจุบัน)
5. หลักฐานการรับ รองจากแพทยสภาในกรณีที่มีตนสังกัด จากกระทรวงสาธารณสุข หรือจากโรงพยาบาล
6. เรียงความ “ฉันอยากเปนรังสีแพทย” ไมเกินหนึ่งหนากระดาษ A4
7. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ KKU, CU, TOEFL, IELTS, TU-GET (อยางใดอยางหนึ่ง) ภายในระยะเวลา 2 ป กอนวัน
สัมภาษณ
8. แฟมผลงาน ประสบการณ การทํากิจกรรม งานวิชาการ หรืองานบริการสังคม
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1. หนังสือรับรอง/แนะนําผูสมัคร จํานวน 3 ฉบับ (แพทยผูแนะนํา 3 ทาน)
2. คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP หรืออื่นๆ ที่เชื่อถือไดในระดับประเทศ (อยางใดอยางหนึ่ง)
3. เขียนบทความบรรยายเรือ่ งละประมาณ 1 หนากระดาษ A4 จํานวน 2 เรื่อง คือ
- ประวัติของตนเอง เกี่ยวกับ ครอบครัว และการศึกษา,กิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตเบื้องตนจนถึงปจจุบัน
- ความตองการและจุดมุงหมายในการเลือกมาใชทุนในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย / รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
(ตามที่ผูสมัครเลือก) และความคาดหวังตอสถาบันนี้ ตลอดจนอนาคต หรือหลังจากจบการใชทุนแลว
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1. หนังสือรับรอง/แนะนําผูสมัคร จํานวน 2 ฉบับ (แพทยผูแนะนํา 2 ทาน)
2. คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET (อยางใดอยางหนึ่ง)
3. เกรดเฉลี่ยสะสมสําหรับ ผูส มัคร
3.1 สําหรับ ผูสมัครมีตนสังกัด เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบัณฑิต ไมต่ํากวา 2.80
3.2 สําหรับ ผูสมัครสังกัดอิสระ เกรดเฉลี่ยสะสม แพทยศาสตรบัณฑิต ไมต่ํากวา 3.25
4. หลักฐานการฝกอบรม เขารวมประชุม หรือปฏิบัติงานเพิ่มทางดานรังสีวิทยา (ถามี)
5. บทความบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับ ผูสมัครพอสังเขป พรอมขอมูลประวัติการทํางาน รวมถึงการชดใชทุนของ
ผูสมัครและการวางแผนชีวิตในอนาคตของผูสมัคร จํานวนไมเกิน 2 หนากระดาษ A4
กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
1. หนังสือรับรอง/แนะนําผูสมัคร จํานวน 2 ฉบับ (แพทยผูแนะนํา 2 ทาน)
2. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เชน TOFEL, CU-TEP, IELTS, CBT, PBT, ALCP หรือ ECL (ยศ.ทบ.)
4.2 แบบคําขอและเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นในการขอขึ้นทะเบียนแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร
ใหยื่นใบสมัคร/แบบคําขอพรอมหลักฐานตางๆ ตามขอ 4.1.2 - 4.1.3 โดยเปนตัวจริง 1 ชุด (แพทยสภา) และ
สําเนาเทากับจํานวนสถาบันที่เลือก + ราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ เชนเลือก 3 สถาบัน สงเอกสารทั้งหมด 5 ชุด พรอมแนบหลักฐานการ
ชําระคาธรรมเนียม 700 บาท ในชุดราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ หากสงทางไปรษณียจะตองสงภายในวันจันทรที่ 29 ตุลาคม 2561 โดย
ถือวันประทับ ตราไปรษณียเปนสําคัญ
ที่อยูสําหรับจัดสงเอกสาร
ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ป ชั้น 9
เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
การชําระคาธรรมเนียม
ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย(บอรด)”
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 043 - 3 - 59194 - 1 บัญชีออมทรัพย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลศิริราช
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5. การคัดเลือก
5.1 การสอบสัมภาษณแพทยประจําบานรอบที่ 1.1 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา,
สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร
กําหนดการสอบสัมภาษณพรอมกันทุกสถาบันในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 สําหรับ ผูสมัครเลือกสถาบันเปน
อันดับ 1 โดยราชวิท ยาลัยรังสีแพทยฯ จะดําเนินการแจงรายชื่อผูสมัครที่เลือกสถาบันนั้นเปนอันดับ 1 พรอมใบสมัครและหลักฐาน
ใหกับ สถาบันนั้นๆ
เมื่อสถาบันไดดําเนินการสัมภาษณเสร็จสิ้นในรอบนี้ ทางสถาบันสามารถแจงผูสมัครวาจะรับ หรือไมรับ เปนแพทย
ประจําบานได พรอมแจงรายชื่อผูสมัครที่ไดรับ การคัดเลือกกลับ มายังราชวิทยาลัย รังสีแพทยฯ ทาง email: thercrt@gmail.com
ภายในวันจันทรที่ 17 ธันวาคม 2561
5.2 การสอบสัมภาษณแพทยประจําบานรอบที่ 1.2 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา,
สาขาเวชศาสตรเวชศาสตรนิวเคลียร
สําหรับ ผูสมัครที่ไมไดรับการคัดเลือกในรอบแรก จะตองเขารับ การสอบสัมภาษณรอบสอง ณ สถาบันที่เลือกเปน
อันดับ 2 - 3 โดยขอใหผูสมัครติดตอสถาบันนั้นๆ โดยตรงดวยตนเอง
*** ทั้งนีห้ ากสถาบันใดมีจํานวนผูที่ไดรับคัดเลือกเต็มแลว จะไมมีการสัมภาษณในรอบที่ 1.2
ราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ จะสงใบสมัครพรอมหลักฐานใหกับสถาบันที่มีผูสมัครเลือกเปนอันดับ 2 - 3 โดยยังไมแจง
อันดับที่ผูสมัครเลือก เมื่อสถาบันไดสัมภาษณผูสมัครเสร็จสิ้น ขอใหทางสถาบันกรุณาแจงรายชื่อผูสมัครที่ไดรับ การคัดเลือกไวโ ดยเรียง
รายชื่อตามลําดับ กลับ มายังราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ ทาง email: thercrt@gmail.com ภายในวันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2561
5.3 กําหนดวัน เพื่อ สอบสัมภาษณแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบ
ประสาท, อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว และ อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท ของสถาบันฝกอบรมดังตอไปนี้
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
- อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว
วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561
- อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
- อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
- อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561
- อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
- อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท
วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561
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ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
- อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
- อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
วันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2561
กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
- อนุสาขารังสีรวมรักษาของลําตัว
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
เมื่อสถาบันฝกอบรมไดสัมภาษณเสร็จสิ้นในรอบนี้ ทางสถาบันสามารถแจงผูสมัครวาจะรับ หรือไมรับ เปนแพทย
ประจําบานตอยอด พรอมแจงรายชื่อผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกกลับ มายังราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ ทาง email: thercrt@gmail.com
ภายในวันจันทรที่ 17 ธันวาคม 2561
6. การแจงผลการคัดเลือกและการยืนยันขอขึ้นทะเบียนเปนแพทยประจําบาน
6.1 ผลการคัดเลือกแพทยประจํ าบานรอบที่ 1.1 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, สาขาเวช
ศาสตรเวชศาสตรนิวเคลียร
ราชวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผูสมัครที่ผานการคัดเลือกสําหรับ การสอบสัมภาษณรอบแรกและจํานวนตําแหนงที่
เหลือของแตละสถาบันใหทราบ ทาง website ราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ ภายในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
6.2 ผลการคัดเลือ กแพทยป ระจําบ านรอบที่ 1.2 สาขารัง สีวิท ยาวินิจฉัย, สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิท ยา, สาขาเวช
ศาสตรเวชศาสตรนิวเคลียร
ราชวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผูสมัครที่ไดรับ การคัด เลือกเปนแพทยป ระจําบานแตละสถาบัน ใหท ราบ โดยลงใน
website ราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ ภายในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
6.3 ผลการคัดเลือกแพทยป ระจําบานตอยอด อนุสาขาภาพวินิจฉันชั้นสูง, อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, อนุ
สาขารังสีรวมรักษาของลําตัว และ อนุสาขารังสีรวมรักษาระบบประสาท
ราชวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผูสมัครที่ไดรับ การคัด เลือกเปนแพทยป ระจําบานแตละสถาบัน ใหท ราบ โดยลงใน
website ราชวิทยาลัยรังสีแพทยฯ ภายในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
7. กําหนดการประกาศผล การรายงานตัว และการเริ่มฝกอบรม
7.1 แพทยสภาประกาศผลการขึน้ ทะเบียนเปนแพทยประจําบานและแพทยใชทุน /แพทยป ฏิบ ัติงานเพื่อวุฒิบัต ร ประจําป
การฝกอบรม 2562 รอบที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 2562
ในกรณีที่แพทยสภาตรวจสอบพบวาแพทยผูที่ไดรับคัดเลือกจากราชวิทยาลัยขาดคุณสมบัติในการเขารับ การฝกอบรมขอ
ใด แพทยสภาจะไมป ระกาศผลการขึ้นทะเบียนเปนแพทยป ระจําบานและแพทยใชทุน /แพทยป ฏิบ ัติงานเพื่อวุฒิบ ัตร ประจําปการ
ฝกอบรม 2562 และผูไมไดรับการประกาศผลดังกลาวจะไมมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรมในปการฝกอบรม 2562
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7.2 ใหแ พทย ผู ไ ดรั บ การประกาศผลการขึ้ น ทะเบี ยนตาม 7.1 นํา หนัง สือ แจ ง ผลการขึ้ นทะเบีย นซึ่งดาวน โ หลดได จ าก
website: http://www.tmc.or.th/tcgme พรอมหลักฐานแสดงการทําสัญ ญากับ หนวยงานตนสังกัด (กรณีมีตนสังกัดจากหนวยงาน
ของรัฐ) หรือหลักฐานแสดงการปลอดภาระการชดใชทุนหรือภาระอื่นกับ หนวยงานของรัฐแลว (กรณีอิสระ) ไปยื่นตอสถาบันฝกอบรม
ตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจงผลดังกลาวและตองรายงานตัวเขารับ การฝกอบรม ณ สถาบันฝกอบรม และเริ่ มการฝกอบรม
ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
8. การจํากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทยประจําบานในกรณีผูไดรับการประกาศผลตามขอ 7.1 แลวขาดจากการฝกอบรม
แพทยป ระจําบานและแพทยใชทุน/แพทยป ฏิบ ัติงานเพื่อวุฒิบ ัตรผูไดรับ การประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามขอ 7.1 หรือเขา
รับการฝกอบรมเปนแพทยป ระจําบานหรือแพทยใ ชทุน/แพทยป ฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัต รประจําสาขาแลว ใหราชวิทยาลัยที่กํากับ การ
ฝกอบรมแพทยป ระจําบานสาขา/อนุสาขานั้น เสนอคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาจํากัดสิทธิ์ในการสมัครแพทยป ระจําบานในปการ
ฝกอบรมถัดไป ในกรณีตอไปนี้
8.1 ไมมารายงานตัว ณ สถาบันฝกอบรมตามกําหนดเวลาในขอ 7.2 โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
8.2 ลาออกจากการฝกอบรมหลังจากไดรับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามขอ 7.1 หรือเขารับ การฝกอบรมเปนแพทย
ประจําบานแลว โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
8.3 เปลี่ยนตนสังกัดหรือลาออกจากราชการ (กรณีที่มีตนสังกัด) ในระหวางฝกอบรม โดยใหถือวาผูนั้นสิ้นสุด การเปนแพทย
ประจําบาน นับ แตวันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใชบังคับดวย
9. การเปลี่ยนสาขาหรือยายสถาบันฝกอบรม
9.1 แพทยป ระจําบานผูไดรับ การประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามขอ 7.1 หรือเขารับ การฝกอบรมเปนแพทยป ระจําบานแลว
อาจข อเปลี่ย นสาขา/อนุส าขา หรือยา ยสถาบันฝก อบรมได โดยต องไดรั บ ความยิน ยอมจากต นสั งกัด (กรณีที่ มีตนสัง กัด ) สถาบั น
ฝกอบรมทั้ง 2 ฝาย รวมทั้งไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ ทุกสาขา และราชวิท ยาลัยทุกแหงที่เกี่ยวข อง
รวมทั้งไดรับ อนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางฝกอบรมแพทยป ระจําบาน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดไว
9.2 แพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ผูไดรับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนตามขอ 7.1 หรือเขารับ การฝกอบรม
เปนแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานประจําสาขาเพื่อการสอบวุฒิบัตรแลว อาจขอเปลี่ยนสาขาได แตยายสถานที่ป ฏิบ ัติงานไมได โดยตอง
ปฏิบ ัติตามขอ 5 แหงแนวปฏิบ ัติเกี่ยวกับ แพทยคูสัญ ญาระหวางชดใชทุน รวมทั้งไดรับ ความเปนชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯ ทุกสาขา และราชวิทยาลัยทุกแหงที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดรับ อนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝกอบรมแพทยป ระจําบาน
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากําหนดไว
10. เงื่อนไขและขอจํากัด
10.1 ผูสมัครทุกคนตองรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองใหถูกตองครบถวนหากราชวิทยาลัย
หรือ แพทยสภาตรวจพบในภายหลังวา ไม ถูก ตอ งหรือ ไม ครบถวน จะถือวา การสมัค รนั้ นเปนโมฆะแมไ ดรั บ การประกาศผลการขึ้ น
ทะเบียนตามขอ 7.1 แลวก็ตาม ทั้งนี้ราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภาจะไมคืนเงินคาสมัครและไมรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจขึ้น
10.2 การขึ้นทะเบียนเขารับ การฝกอบรมเปนแพทยประจําบานหรือแพทยใชทุน/แพทยปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัต ร ในป
การฝกอบรม 2561 ถือเปนโมฆะ ในกรณีผูไดรับการขึ้นทะเบียนนั้นยังมีคุณสมบัติไมครบถวน กอนวันเริมฝกอบรมวันที่ 1 กรกฎาคม
2562 ดังตอไปนี้
10.2.1 ไมไดทําสัญญากับหนวยงานตนสังกัด (กรณีมีตนสังกัด จากหนวยงานของรัฐ) หรือยังไมไดป ลอดภาระการชดใช
ทุนหรือภาระอื่นกับ หนวยงานของรัฐ (กรณีอิสระ)
10.2.2 ยังไมผานการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถวนตามที่แพทยสภากําหนดกอนการเริ่มฝกอบรมใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรือยังไมไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมกอนการเริ่มฝกอบรมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ในกรณี
เขารับการฝกอบรมในสาขาที่แพทยสภายกเวนใหผูเขารับการฝกอบรมไมตองผานการปฏิบ ัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
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10.2.3 ขาดคุณสมบัติอื่นตามที่แพทยสภาและราชวิทยาลัยและหลักสูตรนั้นกําหนดไว
ทั้งนี้ใ หถือ วา ผูขาดคุณ สมบัติ ดังกลาวไมไ ดเขา รับ การฝ กอบรมเป นแพทยป ระจํ าบา นหรือแพทยใช ทุน/แพทย
ปฏิบ ัติงานเพื่อการสอบวุฒิบ ัตรในปการฝกอบรม 2562
10.3 ในประกาศนี้
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา หนวยงานของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิด ของเจาหนาที่ หนวยงาน
ของรัฐตามกฎหมายว าดว ยข อมูล ขาวสารของราชการ และใหหมายรวมถึ งหน วยงานในกํ ากับ ของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทั้ ง
หนวยงานอื่นและองคกรอื่นที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมัติดวย
“ราชวิ ท ยาลั ย ” หมายความวา วิ ท ยาลั ย วิ ชาชีพ เวชกรรมสาขาต า งๆ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม มาตรา ๒๑ (๓) (ฌ) แห ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และใหหมายรวมถึงสมาคมเวชศาสตรปองกันแหงประเทศไทย ซึ่งแพทยสภามอบหมาย
ใหกํากับ ดูแลการฝกอบรมและสอบตามที่กําหนดไวในเกณฑหลักสูตรนั้นๆ
“วุฒิบัตร” หมายความวา วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา/อนุสาขา นั้นๆ
10.4 การดําเนินการรับ สมัคร คัด เลือก ประกาศผล และการดําเนินการอื่นใดในการคัดเลือกแพทยป ระจําบานสาขา/อนุ
สาขาตางๆ ซึ่งมิไดดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กําหนดในประกาศนี้ และตามที่ราชวิทยาลัยที่กํากั บ ดูแลการฝกอบรม
สาขา/อนุสาขานั้น กําหนดเพิ่มเติมโดยไมขัดกับ ขอบังคับ ประกาศและนโยบายของแพทยสภาใหถือวาการดําเนินการดังกลาวนั้นเปน
โมฆะ และกรณีมีหลักฐานเชื่อไดวามีการกระทําอันจงใจใหฝาฝนประกาศนี้ ราชวิทยาลัยฯ อาจเสนอแพทยสภาใหพิจารณารอนสิทธิ์ใน
การรับ แพทยป ระจําบานของสถาบันฝกอบรมนั้น หรือจํา กัด สิท ธิ์แพทยผู นั้นในการเขารั บ การฝกอบรมเปนแพทย ป ระจํา บานของ
สถาบันฝกอบรมนั้น ก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

(รองศาสตราจารยแพทยหญิงจิราภรณ ศรีนัครินทร)
ประธานคณะอนุกรรมการกลางฝกอบรมและสอบฯ
ของราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย

เจาหนาที่ประสานงานการรับสมัครแพทยประจําบานประจําปการฝกอบรม 2562
ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแหงประเทศไทย
นางสาวพรรณิภา มีชอย
โทร. 02-7165963
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