
 

 

 

 

 

ประกาศราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  

เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านและการขอข้ึนทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร 

ประจ าปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 2) ฉบับแก้ไข 

---------------------------------------------------------------------- 

 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ก าหนดการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านทางด้านรังสีวิทยา ซึ่งอยู่ในการ

ก ากับดูแลของราชวิทยาลัยกรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย รอบที ่2 ประจ าปีการฝึกอบรม 2564 ดังต่อไปนี้ 

 

1.  ก าหนดเวลา 

 การรับสมัครแพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) : วันท่ี 16 - 31 มีนาคม 2564 

 

2.  จ านวนต าแหน่ง และสถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัครแพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือการสอบวุฒิบัตร ส าหรับปีการฝึกอบรม 2564 

 จ านวนต าแหน่งแพทย์ประจ าบ้านและ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาและอนุสาขาต่างๆ และจ านวนที่สถาบัน

รับฝึกอบรมได้ รอบที ่2 ประจ าปีการฝึกอบรม 2564 ตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้ 

 

3.  วิธีการสมัคร 

 3.1 ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนในการสมัครแพทย์ประจ าบ้าน 

      3.1.1 ใบสมัคร : แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน/ขอขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานเพื่อการสอบ

วุฒิบัตรสาขาต่างๆ ประจ าปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2 โดยกรอกใบสมัครของราชวิทยาลัยรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ด้วยตนเองได้

ที ่https://forms.gle/vHzu1zhNyR8y4FVz8  ***โดยเลือกสาขา/อนุสาขาได้เพียง 1 สาขา และจ านวน 2 สถาบันเท่านั้น*** 

 

หมายเหตุ : ส าหรับแพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกในรอบท่ี 2 (2.1) และ (2.2) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการ กรอกใบสมัครเพื่อขอข้ึน

ทะเบียนด้วยตนเองอีกครั้งทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme  ระหว่างวันท่ี 1 - 10 พฤษภาคม 2564 แล้วพิมพ์ใบสมัคร 

ส่งมายังราชวิทยาลัยรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 2 ชุด (เฉพาะใบสมัครเท่าน้ัน) หากส่งทาง  

     ไปรษณีย์จะต้องส่งภายในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2564  โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

 

      3.1.2  เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ส าหรับทุกสถาบัน) มีดังนี้ :  

 1. กรอกข้อมูลใบสมัครด้วยตัวเอง (ตามข้อ 3.1.1) ให้ครบถ้วน พิมพ์ลงกระดาษเพื่อลงนามพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 

2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป ในกรอบท่ีก าหนด (ใบสมัครจะส่งไปยัง E-mail ที่กรอกในฟอร์มใบสมัครตามลิงค์ข้างต้น) 

 

 

https://forms.gle/vHzu1zhNyR8y4FVz8
http://www.tmc.or.th/tcgme%20%20ระหว่าง
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 2. หลักฐานประกอบการสมัครตามรายการต่อไปนี้  

  2.1  ส าเนาบัตรประชาชน 

  2.2  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนช่ือ –สกุล)  

  2.3  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ส าหรับผู้สมัครก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปี 

        สุดท้าย ให้ส่งส าเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปีปัจจุบัน พร้อมหนังสือรับรองว่าจะส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ 

        ก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

  2.4  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

  2.5  ส าเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ  หรือหลักฐานแสดงว่าก าลังอยู่

        ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ 

        ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 

  2.6  หนังสือจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด อนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรอง 

        ว่าจะท าสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้สมัครที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรอง 

        ต้นสังกัดตามแบบท่ีก าหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

        ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  2.7  ส าเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจ าบ้าน หรือปฏิบัติงานเพื่อ 

        การสอบวุฒิบัตร ในส่วนภูมิภาคช้ันปีสุดท้าย เฉพาะการสมัครในกรณีสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในสาขา  

        ประเภทท่ี ๓ 

 

      3. หลักฐานอื่นที่สถาบันฝึกอบรมก าหนด (เพ่ิมเติม) 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

     ของ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 1.  หนังสือรับรองการปฏิบตัิงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จ านวน 2 ฉบับ 

 2.  เอกสารแนะน าตัว ประวัติการท างานของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) เช่น ระยะเวลาใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐบาล 

ผลงานวิชาการอื่นๆ และความสามารถพิเศษ เช่น ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 3.  ผลการสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TOEFL-ITP IELTS จ านวน 1 ฉบับ ไม่เกิน 2 ปี (อย่างใดอย่างหน่ึง) 

 4.  ส าเนาวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวินิจฉัยหรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือหนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้าย ใน

สาขาวิชารังสีวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น จากหัวหน้าภาควิชาฯ ของสถาบันที่เข้ารับการฝึกอบรม 

 5.  ส าเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนมุัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะท าสัญญาเมื่อไดร้ับการคดัเลือก (ถ้ามี) 

     ของ อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

 1.  หนังสือรับรองการปฏิบตัิงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จ านวน 2 ฉบับ 

 2.  เอกสารแนะน าตัว ประวัติการท างานของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) เช่น ระยะเวลาใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐบาล 

ผลงานวิชาการอื่นๆ และความสามารถพิเศษ เช่น ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 3.  ผลการสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TOEFL-ITP IELTS จ านวน 1 ฉบับ ไม่เกิน 2 ปี (อย่างใดอย่างหน่ึง) 

 4.  ส าเนาวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวินิจฉัยหรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือหนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้าย ใน

สาขาวิชารังสีวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น จากหัวหน้าภาควิชาฯ ของสถาบันที่เข้ารับการฝึกอบรม 

 5.  ส าเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนมุัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะท าสัญญาเมื่อไดร้ับการคดัเลือก (ถ้ามี) 
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     ของ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท 

 1.  หนังสือรับรองการปฏิบตัิงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จ านวน 2 ฉบับ 

 2.  ส าเนาวุฒิบัตรแพทยเ์ฉพาะทาง จ านวน 1 ฉบับ หรือหนังสือรับรองวุฒิบัตรจากแพทยสภา จ านวน 1 ฉบับ 

 3.  ส าเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนมุัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะท าสัญญาเมื่อไดร้ับการคดัเลือก (ถ้ามี) 

 4.  ระบุเหตผุลที่ต้องการศึกษาต่อในสาขารังสรี่วมรักษาระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศิรริาช 

 5.  กิจกรรมเพื่อส่วนรวม หรือมีสว่นร่วมในงานบริหารใดใดในช่วงเวลาที่ท างานบ้างหรือไม่ (ถ้ามี) 

 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

     ของ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์, สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

 1.  หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จ านวน 2 ฉบับ (แพทย์ผู้แนะน า 2 ท่าน) 

 2.  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑค์ะแนนและวันหมดอายุอย่างน้อยถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 นับจากวันสอบ (ใช้

อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังต่อไปนี้ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 45, TOEFL ไม่ต่ ากว่า 450, IELTS ไม่ต่ ากว่า 4.00  

 3.  เกรดเฉลีย่สะสมส าหรับผูส้มัคร 

  3.1  ส าหรับผูส้มัครมีต้นสังกัด เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบณัฑติ ไม่ต่ ากว่า 2.80 

  3.2  ส าหรับผูส้มัครสังกัดอสิระ เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบณัฑิต ไมต่่ ากว่า 3.00 

     ของ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง และ อนสุาขาภาพวินจิฉัยระบบประสาท  

 1.  หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จ านวน 2 ฉบับ (แพทย์ผู้แนะน า 2 ท่าน) 

 2.  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑค์ะแนนและวันหมดอายุอย่างน้อยถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 นับจากวันสอบ (ใช้

อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังต่อไปนี้ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 45, TOEFL ไม่ต่ ากว่า 450, IELTS ไม่ต่ ากว่า 4.00 

 3.  เกรดเฉลีย่สะสมส าหรับผูส้มัคร 

  3.1  ส าหรับผูส้มัครมีต้นสังกัด เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบณัฑติ ไม่ต่ ากว่า 2.80 

  3.2  ส าหรับผูส้มัครสังกัดอสิระ เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบณัฑิต ไมต่่ ากว่า 3.00 

 4.  ส าเนาวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวินิจฉัยหรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือหนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้าย ใน

สาขาวิชารังสีวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น จากหัวหน้าภาควิชาฯ ของสถาบันที่เข้ารับการฝึกอบรม 

 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

     ของ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์, สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

 1.  ใบแสดงผลการเรยีนระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต (Transcript) เกรดเฉลี่ยสะสมส าหรับผู้สมคัร ไมต่่ ากว่า 2.75 

 2.  ใบแสดงผลการสอบเพื่อรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (National Test) 

 3.  หนังสือรับรองการเพิ่มพูนทักษะ 

 4.  ประวัติการท างานของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) เช่น ระยะเวลาใช้ทุนในหน่วยงานภาครัฐ ผลงานทางวิชาการและอื่นๆ 

 5.  หลักฐานการรับทุนจากต้นสังกัดจากหน่วยงานภาครัฐ (ถ้ามีต้นสังกัด) 

 6.  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบญัชา และ/หรือ ผู้ร่วมงาน (Recommendation) 

 7.  มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (IELTS / TOEFL iBT / MU GRAD Plus / MU ELT) ภายใน 2 ปี ก่อนวันสัมภาษณ์   
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     ของ อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท 

 1.  ใบแสดงผลการสอบเพื่อรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (National Test) 

 2.  ส าเนาวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวนิิจฉัยหรือสาขารังสีวิทยาท่ัวไป หรือหนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจ าบ้านปสีุดท้าย ใน

สาขาวิชารังสีวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น จากหัวหน้าภาควิชาฯ ของสถาบันที่เข้ารับการฝึกอบรม 

 3.  ประวัติการท างานของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) เช่น ระยะเวลาใช้ทุนในหน่วยงานภาครัฐ ผลงานทางวิชาการและอื่นๆ 

 4.  หลักฐานการรับทุนจากต้นสังกัดจากหน่วยงานภาครัฐ (ถ้ามีต้นสังกัด) 

 5.  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบญัชา และผู้ร่วมงาน (Recommendation) 

 6.  เอกสารแนะน าตัว ประวัติการท างานของผู้สมัคร (Curriculum Vitae)   

 7.  ประสบการณ์การท าหัตการ (Log book) (เฉพาะอนุสาขารังสีรว่มรักษาระบบประสาท) 

 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

     ของ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์, สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

 1.  หลักฐานตามข้อก าหนด ของ แพทยสภา และ ราชวิทยาลยัรังสแีพทย์แห่งประเทศไทย  

 2.  ผลการเรียนระดับแพทยศาสตร์บัณฑติ 

 3.  เอกสารแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือการทดสอบเทียบเท่า เช่น จากสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย 

                ในประเทศท่ีมีอายุไม่เกิน  2 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร 

 4.  ผลการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (National Test) 

 5.  หนังสือรับรองการเพิ่มพูนทักษะ 

 6.  ประวัติการท างานของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) เช่น ระยะเวลาใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ ผลงานทางวิชาการ 

                และอื่นๆ หรือแฟ้มสะสมงาน Port Folio ความยาวไม่เกิน 3 หน้า กระดาษ A4 

 7.  หลักฐานการรับทุนจากต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ (ผู้ที่มีต้นสังกัดจะได้รับการพิจารณาพิเศษ) 

 8.  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน (Recommendation) จ านวน 2 ฉบับ 

 9.  เรียงความในหัวข้อที่หน่วยรังสีวินิจฉัย/หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา/หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา 

                คณะแพทยศาสตร์ก าหนด 

 10.  น าเสนอ power point presentation ในหัวข้อทางวิชาการที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีสมัครสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย/ 

                  หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา/หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

     ของ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง และ อนสุาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว 

1.  ประวัติส่วนตัว หรือ curriculum vitae 

2.  ใบรับรองสุขภาพ  

 3.  ส าเนาวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวินิจฉัยหรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือหนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้าย ใน

สาขาวิชารังสีวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น จากหัวหน้าภาควิชาฯ ของสถาบันที่เข้ารับการฝึกอบรม 

 4.  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน (Recommendation) จ านวน 2 ฉบับ 

 5.  เรียงความภาษาอังกฤษ เรื่อง อนาคตของฉัน ไม่เกินหน่ึงหน้ากระดาษ A 4 เขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ 

 6.  คะแนนสอบภาษาอังกฤษจาก CMU-eTEGS, TOEFL, IELTS, CU-TEP อย่างใดอย่างหนึ่ง 
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ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     ของ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา และ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร ์

 1.  หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จ านวน 2 ฉบับ (แพทย์ผู้แนะน า 2 ท่าน) 

 2.  หนังสือรับรองระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลที่เคยปฏิบัติงาน (จนถึงปัจจุบัน) 

3.  หลักฐานการรับรองจากแพทยสภาในกรณีที่มีต้นสังกัด จากกระทรวงสาธารณสุข หรือจากโรงพยาบาล 

 4.  เรียงความ “ฉันอยากเป็นรังสแีพทย์” ไม่เกินหน่ึงหน้ากระดาษ A4 

 5.  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ KKU, CU, TOEFL, IELTS, TU-GET (อย่างใดอย่างหน่ึง) ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันสัมภาษณ ์

 6.  แฟ้มผลงาน ประสบการณ์ การท ากิจกรรม งานวิชาการ หรืองานบริการสังคม 

     ของ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง และ อนสุาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว 

 1.  หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จ านวน 2 ฉบับ (แพทย์ผู้แนะน า 2 ท่าน) 

 2.  ส าเนาวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวนิิจฉัยหรือสาขารังสีวิทยาท่ัวไป หรือหนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจ าบ้านปสีุดท้าย ใน

สาขาวิชารังสีวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น จากหัวหน้าภาควิชาฯ ของสถาบันที่เข้ารับการฝึกอบรม 

 3.  หนังสือรับรองระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลที่เคยปฏิบัติงาน (จนถึงปัจจุบัน) 

4.  หลักฐานการรับรองจากแพทยสภาในกรณีที่มีต้นสังกัด จากกระทรวงสาธารณสุข หรือจากโรงพยาบาล 

 5.  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ KKU, CU, TOEFL, IELTS, TU-GET (อย่างใดอย่างหน่ึง) ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันสัมภาษณ ์

 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

     ของ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

1.  หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จ านวน 3 ฉบับ (แพทย์ผู้แนะน า 3 ท่าน)  

 2.  คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP หรืออ่ืนๆ ท่ีเชื่อถือได้ในระดบัประเทศ (อย่างใด

อย่างหนึ่ง) ภายในระยะเวลา 2 ป ีก่อนวันสัมภาษณ์ 

 3.  เขียนบทความบรรยายเรื่องละประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 จ านวน 2 เรื่อง คือ 

  -  ประวัติของตนเอง  เกี่ยวกับครอบครัว และการศึกษา,กิจกรรมตา่ง ๆ ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปัจจุบัน 

  -  ความต้องการและจดุมุ่งหมายในการเลือกมาใช้ทุนในสาขารังสีวทิยาวินิจฉัย / รังสรีักษาและมะเรง็วิทยา  

    (ตามที่ผู้สมัครเลือก) และความคาดหวังต่อสถาบันน้ี ตลอดจนอนาคต หรือหลังจากจบการใช้ทุนแลว้ 

     ของ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง 

1.  หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จ านวน 3 ฉบับ (แพทย์ผู้แนะน า 3 ท่าน)  

 2.  คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, PSU-TEP หรืออ่ืนๆ ท่ีเชื่อถือได้ในระดบัประเทศ (อย่างใด

อย่างหนึ่ง) ภายในระยะเวลา 2 ป ีก่อนวันสัมภาษณ์ 

 3.  ส าเนาวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวทิยาวินิจฉัยหรือสาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือหนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจ าบ้านปี

สุดท้ายในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยในปีการศึกษานั้น จากหัวหน้าภาควิชาฯ ของสถาบันที่เข้ารับการฝึกอบรม 

 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

     ของ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย  

 1.  หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จ านวน 2 ฉบับ (แพทย์ผู้แนะน า 2 ท่าน) 

 2.  คะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP หรือ TU-GET (อย่างใดอย่างหน่ึง) 
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 3.  เกรดเฉลีย่สะสมส าหรับผูส้มัคร 

  3.1  ส าหรับผูส้มัครมีต้นสังกัด เกรดเฉลี่ยสะสมแพทยศาสตรบณัฑติ ไม่ต่ ากว่า 2.80 

  3.2  ส าหรับผูส้มัครสังกัดอสิระ เกรดเฉลี่ยสะสม แพทยศาสตรบณัฑิต ไมต่่ ากว่า 3.25 

4. หลักฐานการฝึกอบรม เข้าร่วมประชุม หรือปฏิบัติงานเพิ่มทางดา้นรังสีวิทยา (ถ้ามี)  

 

5. บทความบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครพอสังเขป พร้อมขอ้มูลประวัติการท างาน รวมถึงการชดใช้ทุนของ  

    ผู้สมัครและการวางแผนชีวิตในอนาคตของผู้สมคัร จ านวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 

     ของ อนุสาขาภาพวินิจฉัยชัน้สูง 

  1.  หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จ านวน 2 ฉบับ (แพทย์ผู้แนะน า 2 ท่าน) 

  2.  ส าเนาวุฒิบัตรฯ ในสาขารังสีวนิิจฉัยหรือสาขารังสีวิทยาท่ัวไป หรือหนังสือรับรองการเป็นแพทย์ประจ าบ้านปสีุดท้าย    

ในสาขาวิชารังสีวินจิฉัยในปีการศกึษานั้น จากหัวหน้าภาควิชาฯ ของสถาบันที่เข้ารับการฝึกอบรม 

  3.  หลักฐานการฝึกอบรม เข้าร่วมประชุม หรือปฏิบัติงานเพิ่มทางดา้นรังสีวิทยา (ถ้ามี) 

 

กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

     ของ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

 1. ผลการเรียนระดบัแพทยศาสตร์ศึกษา 

 2. ใบแสดงผลการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  (National Test) 

 3. หนังสือรับรองการเพิ่มพูนทักษะ 

 4. หลักฐานการรับทุนจากต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ  

 5. หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จ านวน 2 ฉบับ (แพทย์ผู้แนะน า 2 ท่าน) 

 6. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOFEL, CU-TEP, IELTS, CBT, PBT, ALCP หรือ ECL (ยศ.ทบ.) ภายใน 2 ปี ก่อนวันสัมภาษณ ์

 

 3.2  แบบค าขอและเอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนในการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือวุฒิบัตร 

  ให้ยื่นใบสมัคร/แบบค าขอพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามข้อ 3.1.1 - 3.1.2 โดยเป็นตัวจริง 1 ชุด (แพทยสภา) และ

ส าเนาเท่ากับจ านวนสถาบันที่เลือก + ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ เช่นเลือก 2 สถาบัน จะต้องส่งเอกสารทั้งหมด 4 ชุด พร้อมแนบ

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม 1,400 บาท ในชุดราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ หากส่งทางไปรษณีย์จะต้องส่งภายในวันพุธที่ 31 มีนาคม 

2564  โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

 

  ที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร 

   ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ช้ัน 9 

   เลขท่ี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  การช าระค่าธรรมเนียม 

   ช่ือบัญชี  “ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย(บอร์ด)” 

   เลขท่ีบัญชี  043 - 3 - 59194 - 1  บัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลศิรริาช 
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4.  การคัดเลือก 
 4.1  การสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจ าบ้านรอบท่ี 2.1 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, สาขาเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์, อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว และ อนุ
สาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท 
  ก าหนดการสอบสัมภาษณ์พร้อมกันทุกสถาบันในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ส าหรับผู้สมัครเลือกสถาบันเป็นอันดับ 
1 โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ จะด าเนินการแจ้งรายช่ือผู้สมัครที่เลือกสถาบันนั้นเป็นอันดับ 1 พร้อมใบสมัครและหลักฐานให้กับ
สถาบันนั้นๆ 
  เมื่อสถาบันได้ด าเนินการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นในรอบนี้ ขอให้ทางสถาบันกรุณาแจ้งรายช่ือผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก
กลับมายังราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ ทาง email: thercrt@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดทีี ่8 เมษายน 2564 
 4.2  การสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจ าบ้านรอบท่ี 2.2 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, สาขาเวช
ศาสตร์เวชศาสตร์นิวเคลียร์, อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว 
และ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท 
  ส าหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 2.1 จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2.2 ณ สถาบันที่เลือก
เป็นอันดับ 2  *** ทั้งนี้หากสถาบันใดมีจ านวนผู้ที่ได้รับคัดเลือกเต็มแล้ว จะไม่มีการสัมภาษณ์ในรอบที่ 2.2 
  ก าหนดการสอบสัมภาษณ์พร้อมกันทุกสถาบันในวันจันทร์ที ่19 เมษายน 2564 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ จะส่งใบ
สมัครพร้อมหลักฐานให้กับสถาบันท่ีมีผู้สมัครเลือกเป็นอันดับ 2  
  เมื่อสถาบันได้สัมภาษณ์ผู้สมัครเสร็จสิ้น ขอให้ทางสถาบันกรุณาแจ้งรายช่ือผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกกลับมายัง
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ ทาง email: thercrt@gmail.com ภายในวันอังคารที ่20 เมษายน 2564  
 

5.  การแจ้งผลการคัดเลือกและการยืนยันขอขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจ าบ้าน 
 5.1 ผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านรอบที่ 2.1 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, สาขาเวช
ศาสตร์เวชศาสตร์นิวเคลียร์, อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว 
และ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท  
  ราชวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกส าหรับการสอบสัมภาษณ์รอบแรกและจ านวนต าแหน่งที่
เหลือของแต่ละสถาบันให้ทราบ ทาง website : www.rcrt.or.th ภายในวันศุกร์ที ่9 เมษายน 2564 
 5.2 ผลการคัดเลือกแพทย์ประจ าบ้านรอบที่ 2.2 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, สาขาเวช
ศาสตร์เวชศาสตร์นิวเคลียร์, อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว 
และ อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท 
  ราชวิทยาลัยฯ ประกาศรายช่ือผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจ าบ้านแต่ละสถาบันให้ทราบ ทาง 
website : www.rcrt.or.th ภายในวันพธุที ่21 เมษายน 2564 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2564 

 

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทิมา  เอื้อตรงจิตต)์ 
ประธานคณะอนุกรรมการกลางฝกึอบรมและสอบฯ 

ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
 

เจ้าหน้าที่ประสานงานการรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านประจ าปกีารฝกึอบรม 2564 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

นางสาวพรรณิภา  มีช้อย / โทร. 02-7165963 
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