
 
 
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนคิ 
เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการสอบความรู้เพื่อขอขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาต                        

เป็นผู้ประกอบโรคศลิปะสาขารังสีเทคนิค  
ประจ าป ี2564  

.................................... 

  ตามที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ได้ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจ าปี 2564 ในวันที่ 19 กันยายน 2564 น้ัน 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ได้ก าหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ       
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจ าปี 2564 ในวันที่ 19 กันยายน 2564 โดยให้ผู้มี 
สิทธิสอบฯ จ านวน 549 คน ตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เรื่อง ผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ
สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคประจ าปี 2564 
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สามารถเข้าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการสอบความรู้ฯ ประจ าปี 2564      
ได้จากเว็บไซต์ http://mrd-register.hss.moph.go.th/ โดยค้นหาจาก เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
รายละเอียดวิธีปฏิบัติที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                  ประกาศ ณ  วันที่ 6 กันยายน 2564 

                                                        

 

              (นายธนวัฒน์  สนทราพรพล) 
                                                          ประธานกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
                                              

 

 
หมายเหตุ    - หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ  

     กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โทรศัพท ์0-2193-7079 ในวันเวลาราชการ 
   - กรุณาติดตามขั้นตอนการซ้อมสอบได้อีกครั้ง ทางเว็บไซตก์องสถานพยาบาลและการประกอบ     
       โรคศิลปะ  https://mrd-hss.moph.go.th  ในวันที่ 11 กันยายน 2564 

https://mrd-hss.moph.go.th/


 

ข้อปฏบิัตสิ าหรับการเข้าสอบความรู้ฯ 
 

1. ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยนัการเข้าสอบ 
1.1 ผู้เข้าสอบลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าสอบที่เว็บไซต์ http://mrd-register.hss.moph.go.th/ ได้

ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่านั้น 

 
1.2 กดเลือกเมนูลงทะเบียนเข้าสอบ จากน้ันกรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และกด “ค้นหา” 

 
1.3 เมื่อค้นหาแล้ว ตรวจสอบ ช่ือ-สกุลของท่าน และกด “ลงทะเบียนเข้าสอบ” 

 

 
 

http://mrd-register.hss.moph.go.th/


1.4 ระบบจะแจ้งเตือนเพ่ือให้ยืนยันการเข้าสอบอีกคร้ัง ให้เลอืก “ตกลง” เพื่อยืนยันการเข้าสอบ 

 
1.5 เมื่อยืนยันการเข้าสอบแล้ว ระบบจะขึ้นข้อความยืนยันการเข้าสอบเรียบร้อย ให้กด “ตกลง” อีกครั้ง 

 
1.6 ส าหรับผู้ที่ไม่ลงทะเบียนยืนยันสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้าสอบความรู้ฯ 

ดังนั้นจะไม่สามารถเข้าสอบออนไลน์ตามวันที่ประกาศสอบได ้

 
2. การเตรียมตัวล่วงหนา้ก่อนการสอบ 

2.1. ผู้เข้าสอบจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการสอบ ณ ที่พักหรือสถานที่อื่น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีความเป็น
ส่วนตัว ไม่มีบุคคลอื่นมาร่วมใช้พื้นที่ระหว่างการสอบ 

2.2. จัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอบ พร้อมตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์         
มีแบตเตอรี่เพียงพอตลอดการสอบ ได้แก่  

2.2.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา Tablet หรือ iPad ที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ส าหรับใช้ในการท าข้อสอบ 

2.2.2. โทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมติดตั้งโปรแกรม Microsoft Team ส าหรับ
ใช้ในการถ่ายทอดสด โดยวางต าแหน่งของกล้องให้เห็นผู้เข้าสอบและหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ท า
ข้อสอบตลอดระยะเวลาของการสอบ 

2.3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองให้มีความเสถียร ซึ่ง
ผู้สอบต้องยอมรับความเสี่ยงในกรณีระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สอบมีปัญหาหรือหลุดออกจากการ
ทดสอบ ซึ่งอาจท าให้การทดสอบต้องยุติลง หากหลุดออกจากระบบต้องเข้าสู่ระบบใหม่ภายใน 5 นาที 
มิฉะนั้นอาจต้องกลับไปท าข้อสอบใหม่ 



2.4. ปิดเสียงเรียกเข้าและการแจ้งเตือนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสารที่อาจรบกวน        
ผู้เข้าสอบระหว่างการสอบ 

2.5. จัดเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน ปากกา กระดาษขนาด A4 ที่ว่างเปล่า 1 แผ่น ไม่อนุญาตให้ใช้
เครื่องค านวณในการสอบ 

2.6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสวมหูฟัง ติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือน าอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สอบ บัตรประจ าตัวประชาชน ปากกา กระดาษขนาด A4 ที่ว่างเปล่า 1 แผ่น 
อุปกรณ์ชาร์จ และปลั๊กพ่วง วางหรือติดตั้ง ณ โต๊ะสอบและบริเวณโดยรอบ 

2.7. หากผู้เข้าสอบมีปัญหาขณะสอบ ให้ติดต่อกรรมการคุมการสอบผ่านช่องทาง Line Official เท่านั้น ไม่
อนุญาตให้ใช้เสียงหรือใช้ไมโครโฟน ขณะท าการสอบ 

 
3. เมื่อเริ่มการสอบ 

3.1. ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 2.2.2 ที่มีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft team และท าให้มั่นใจว่า
สามารถติดต่อสื่อสารกับกรรมการคุมสอบได ้

3.2. แสดงตัวตนพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนผ่านโปรแกรม Microsoft team ให้กรรมการคุมสอบทราบ 
3.3. วางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 2.2.2 ในต าแหน่งที่มองเห็นภาพของผู้เข้าสอบที่มีความสว่าง

เพียงพอ โดยแสดงใบหน้า แขนทั้งสองข้างที่วางอยู่บนโต๊ะสอบ ล าตัวตั้งแต่ส่วนที่อยู่ระดับเดียวกับโต๊ะ
สอบขึ้นไป และหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต์ามข้อ 2.2.1 ที่ใช้ท าข้อสอบ พร้อมพื้นที่โดยรอบ 

3.4. เมื่อกรรมการคุมสอบตรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่สอบเรียบร้อยแล้ว ห้ามผู้เข้าสอบลุกจากที่นั่งโดย
เด็ดขาด 

3.5. เมื่อกรรมการคุมสอบแจ้งให้เริ่มท าข้อสอบ ให้ผู้เข้าสอบเริ่มท าข้อสอบโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ 2.2.1 ในการท าข้อสอบ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามกรรมการคุมสอบผ่านช่องทาง Line 
Official เท่านั้น 

3.6. เมื่อหมดเวลาสอบ โปรแกรมการสอบจะปิดรับค าตอบโดยอัตโนมัติ ให้ผู้เข้าสอบนั่งรออยู่กับที่จนกว่า
กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ปิดกล้องอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ตามข้อ 2.2.2 และออกจาก          
ห้องประชุมสอบ 

 
4. ข้อปฏิบัติในการสอบ 

4.1. ห้ามผู้เข้าสอบพูดคุย สื่อสาร หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่นหรือบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด 
4.2. ห้ามผู้เข้าสอบกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอ่ืน 
4.3. ผู้เข้าสอบต้องนั่ง ณ ต าแหน่งเดิม ที่กรรมการคุมสอบอนุมัติระหว่างตรวจสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่สอบ

ตลอดเวลาท าข้อสอบ 
4.4. กรรมการคุมสอบจะไม่ประกาศแก้ไขข้อสอบและไม่ตอบข้อสงสัยของผู้เข้าสอบ หากผู้เข้าสอบต้องการ

ทักท้วงข้อสอบ ให้แจ้งกรรมการคุมสอบเมื่อสิ้นสุดการสอบเท่าน้ัน 
4.5. หากผู้เข้าสอบประสบปัญหาใดๆ ระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบงดการใช้เสียง เขียนปัญหาที่พบบน

กล่องข้อความในแอปพลิเคชันห้องประชุมเพื่อแจ้งให้กรรมการคุมสอบทราบ กรรมการคุมสอบจะ
บันทึกเวลาและรวบรวมปัญหาที่พบเสนอให้คณะกรรมการบริหารการสอบพิจารณาต่อไป 



4.6. เมื่อเริ่มการสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องน้ า หรือลุกจากที่นั่งสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นมีเหตุ
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

4.7. ห้ามบันทึกเสียง ภาพนิ่ง หรือวิดีทัศน์ที่ปรากฏบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 
และห้ามถ่ายทอดภาพจากจอตลอดการสอบ 

 
5. กรณีผู้เข้าสอบเขา้สอบสาย 

หากผู้เข้าสอบเข้าสอบสายเกิน 30 นาที (นับจากเวลานัดหมาย) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ       
โดยเด็ดขาด ในกรณีดังกล่าวให้ผู้เข้าสอบแจ้งต่อกรรมการคุมสอบผ่านช่องทางที่ประกาศไว้ทันที 

 
6. การเข้ารับการฝึกใช้โปรแกรมการสอบแบบออนไลน์ (การซ้อมสอบ) 

6.1 ผู้เข้าสอบต้อง Login เข้าระบบก่อนเวลาเริ่มการสอบ 30 นาที และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบซ้อมสอบ 
หลังเริ่มด าเนินการไปแล้ว 30 นาที 

6.2 ก าหนดการซ้อมสอบใน วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 แสดงดังตาราง 

เวลา หมวดวิชา จ านวน (ข้อ) 
08.30 – 10.30 น. ซ้อมทดสอบวิชาชีพรังสีเทคนิค 50 
10.30 – 10.45 น. พักการซ้อมทดสอบ (ผู้เข้าสอบเปิดระบบทิ้งไว้ โดยไม่ต้องปิดเครื่องระหว่างพัก) 
10.45 – 11.15 น. ซ้อมทดสอบวิชากฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 10 

6.3 ไม่มี การเก็บผลคะแนนที่ได้จากการซ้อมสอบ   
 

 

 


