ประกาศสภาเทคนิคการแพทย
เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรูที่ ๓ / ๒๕๕๓
สภาเทคนิคการแพทยประกาศหลักเกณฑ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู เพื่อเปดรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ ไวดังนี้
ขอ ๑. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบความรู
ผูมีสิทธิสอบความรูเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑.๑ ผูไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย จากสถาบันที่สภาเทคนิคการแพทยรับรอง
ขอ ๒. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๒.๑ คําขอสอบความรูเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ที่กรอก
ขอความและลงลายมือชื่อผูขอขึน้ ทะเบียนฯ จํานวน ๑ ชุด ตามแบบ สทนพ.๖) โดย download ไดจากเว็บไซตสภาเทคนิค
การแพทย (http://www.mtcouncil.org )
๒.๒ รูปถายหนาตรง ทาปกติ ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ รูป หามใชรูปถายชนิดโพลาลอยด
๒.๓ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๕ สําเนาปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิสําเร็จ
การศึกษาฉบับจริงจากสถาบันการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๖ ใบรับรองแพทยตามแบบที่สภาเทคนิคการแพทย กําหนดครบ ๓ โรค (สทนพ.๑๗) โดยตอง
ประทับตราชื่อสถานพยาบาลที่แพทย ผูออกหนังสือรับรองสังกัดอยูไว โดย download ไดจากเว็บไซตสภาเทคนิค
การแพทย (http://www.mtcouncil.org )
๒.๗ หลักฐานอื่นๆที่คณะกรรมการเห็นวาจําเปน เชน หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เปนตน
พรอมชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท ผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ชือ่ บัญชีสภาเทคนิคการแพทย ประเภท
ออมทรัพย สาขากระทรวงสาธารณสุข เลขทีบ่ ัญชี ๑๔๒ ๐ ๐ ๑๖๑๐ ๕ (กรุณาแนบสลิปการโอนเงินมาพรอมเอกสาร)
ขอ ๓. การรับสมัครสอบ
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึงวันจันทรที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ
ขอ ๔. สถานที่รับสมัคร
ผูสมัครตามขอ ๑.๑ ใหยื่นคําขอดวยตนเองที่สภาเทคนิคการแพทย หรือสงไปรษณีย ตามที่อยู:

สภาเทคนิคการแพทย (ภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) อาคาร B ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ ๑๒๐ ม.๓ ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ ภายในวันจันทรที่ ๑๑
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ
ขอ ๕. ประกาศรายชื่อผูม ีสิทธิสอบ
วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทางเว็บไซตของสภาเทคนิคการแพทย http://www.mtcouncil.org
ขอ ๖. วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันอาทิตยที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
- สนามสอบ ณ หองประชุมพญาไท และหองประชุมโยธี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี
เขตราชเทวี กทม.
โดยมีกําหนดการสอบดังตอไปนี้
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สอบขอสอบฉบับที่ ๑
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สอบขอสอบฉบับที่ ๒
ขอ ๗. รายละเอียดของขอสอบ
ขอสอบฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๓๐ ขอ ประกอบดวย
๑. วิชากฎหมาย
จํานวน
๒๕ ขอ
๒. วิชามาตรฐานวิชาชีพ
จํานวน
๕ ขอ
๓. วิชาเคมีคลินิก
จํานวน
๕๐ ขอ
๔. วิชาจุลชีววิทยาคลินิก จําแนกเปน
๔.๑ แบคทีเรีย
จํานวน
๒๕ ขอ
๔.๒ ไวรัส
จํานวน
๑๕ ขอ
๔.๓ เชื้อรา
จํานวน
๑๐ ขอ
ขอสอบฉบับที่ ๒ จํานวน ๑๒๕ ขอ ประกอบดวย
๑. ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก
จํานวน
๒๕ ขอ
๒. ธนาคารเลือด
จํานวน
๒๕ ขอ
๓. โลหิตวิทยา
จํานวน
๕๐ ขอ
๔. จุลทรรศนศาสตรคลินิกและปรสิตวิทยา จําแนกเปน
๔.๑ ปรสิตวิทยา
จํานวน
๑๑ ขอ
๔.๒ การตรวจวิเคราะหปสสาวะ
จํานวน
๑๑ ขอ
๔.๓ การตรวจสารน้ําในรางกาย
จํานวน
๓ ขอ
ขอ ๘. เอกสารและอุปกรณที่ตองนํามาในวันสอบ
- บัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวประชาชน

๒

- อุปกรณที่ใชในการสอบ ไดแก ดินสอที่มีความเขมไมนอยกวา ๒ บี ยางลบดินสอ ปากกาสีน้ําเงิน
หามนําอุปกรณสื่อสาร เครื่องคิดเลขหรือเครื่องคํานวณทุกชนิด หรืออืน่ ๆ ที่สอไปในทางทุจริตเขาหองสอบหากฝาฝน
หรือตรวจพบวามีการทุจริตเกิดขึ้น จะตัดสิทธิไมใหเขาสอบ
ขอ ๙. ประกาศผลสอบ
ในวันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ทางเว็บไซตของสภาเทคนิคการแพทย
http://www.mtcouncil.org (ไมแจงผลสอบทางโทรศัพท)
ขอ ๑๐. การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
สําหรับผูที่สอบผานความรูเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ตามรายละเอียดใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ยื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ตามแบบ สทนพ.๗
(๒) คําขอสมัครสมาชิก ตามแบบ สทนพ.๑
(๓) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบัน (ฉบับจริง) ๑ ฉบับ
(๖) ภาพถายหนาตรง ครึ่งตัว ทาปกติ ไมสวมแวนตาดําไมสวมหมวก ซึ่งถายไวไมเกิน 6
เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ ภาพ
(๗) ซองขนาด A4 จาหนาซองถึงตัวเอง ๑ ซอง (สําหรับสงใบประกอบวิชาชีพฯ)
(๘) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เปนตน
(๙) ชําระคาธรรมเนียม
- คําขอ ตามแบบ สทนพ.๑
๑,๐๐๐
บาท
- คําขอสมัครสมาชิก ตามแบบ สทนพ.๑
๕๐๐
บาท
- คาไปรษณียลงทะเบียน
๓๐
บาท
รวมทั้งสิ้น
๑,๕๓๐
บาท
บาท
โอนผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีสภาเทคนิคการแพทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี
๑๔๒ ๐ ๐ ๑๖๑๐ ๕ (กรุณาแนบสลิปการโอนเงินมาพรอมเอกสาร)
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(รองศาสตราจารยสมชาย วิริยะยุทธกร)
นายกสภาเทคนิคการแพทย
๓

