
ก ำหนดเวลำกำรสอบ 
 

เวลำ กำรสอบข ัน้ตอนที ่1 และ ข ัน้ตอนที ่2 

07.00 น. 

ผูเ้ขา้สอบควรเดนิทางถงึสนามสอบ 

ตรวจสอบผงัทีน่ั่งสอบ ผา่นจดุคดักรอง  

และสง่เอกสารประเมนิความเสีย่งฯ 

08.00 – 08.10 น. รำยงำนตวัเขำ้หอ้งสอบ ส าหรับการสอบรอบเชา้ 

08.15 – 11.15 น. 

กำรสอบฉบบัที ่1  (การสอบรอบเชา้) 

• วันเสาร ์    ขัน้ตอนที ่1  

• วันอาทติย ์ ขัน้ตอนที ่2 

11.15 – 12.45 น. พกั 

12.45 – 12.55 น. รำยงำนตวัเขำ้หอ้งสอบ ส าหรับการสอบรอบบา่ย 

13.00 – 16.00 น. 

กำรสอบฉบบัที ่2  (การสอบรอบบา่ย) 

• วันเสาร ์    ขัน้ตอนที ่1  

• วันอาทติย ์ ขัน้ตอนที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

        เน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีย่ังมปัีญหาการแพร่

ระบาดอยู่มาก ศรว. จงึขอใหผู้เ้ขา้สอบทุกท่าน โปรดปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัส าหรับการจัดสอบอย่าง

เครง่ครัด โดยยดึหลัก การสวมหนา้กากอนามัยตลอดเวลา (ศรว.ไมขั่ดขอ้งหากประสงคจ์ะใส ่face shield 

ร่วมดว้ย) การลา้งมือบ่อยๆ และการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) ตลอดเวลาทัง้ใน

ระหว่างรอเขา้หอ้งสอบ การทยอยเดินเขา้และออกจากหอ้งสอบ การอยู่ที่จุดพักคอย และช่วงการ

รับประทานอาหารกลางวัน ตลอดจนขอใหง้ดการรวมกลุ่มพูดคุยกันโดยเฉพาะช่วงเวลาที่รับประทาน

อาหารกลางวัน 

         ในชว่งกอ่นวันสอบและวันสอบ หากมอีาการใดๆทีส่งสยัการตดิเชือ้โควดิ-19 หรอืเป็นผูม้คีวามเสีย่ง

สูง หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค เน่ืองจากสัมผัสกับผูป่้วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) หรอืถูกจัดอยูใ่นกลุ่มความเสีย่งสงูตามเอกสารประเมนิความเสีย่ง จะไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้

พื้นที่สอบ ยกเวน้ มีผลการตรวจหาเชือ้ (COVID-19) ดว้ย ATK หรือ RT-PCR ในระยะเวลาไม่เกนิ 48 

ชัว่โมงทีเ่ป็นลบ กอ่นวันสอบ 

ขอ้ปฏบิตัใินกำรสอบ  มดีงันี ้

1.  โปรดส ัง่พมิพ ์และลงนำมรบัรองในเอกสำรประเมนิควำมเสีย่งฯ และมอบให ้ศรว. ในวนัสอบที่

จดุคดักรองประจ ำสนำมสอบ  

  

2.  ขอใหผู้เ้ขา้สอบตรวจสอบทีต่ัง้อาคารสอบ และสนามสอบของทา่นทีร่ะบไุวใ้นบัตรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบ  
     และวางแผนการเดนิทางอยา่งรอบคอบ เพือ่ใหถ้งึสนามสอบอยา่งถกูตอ้ง และลงทะเบยีนเขา้สอบ 
    ไดท้ันตามเวลาทีก่ าหนดไว ้ 
 

** หำกไปผดิสนำมสอบ ศรว. จะไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้หอ้งสอบ ** 
 

3.  เอกสารทีต่อ้งใชเ้พือ่แสดงตอ่กรรมการคมุสอบกอ่นเขา้หอ้งสอบ คอื 

 3.1 บตัรประจ ำตวัประชำชน ทีย่ังไม่หมดอายุ  (ผูท้ีไ่ม่ใชส่ัญชาตไิทย ใหใ้ชห้นังสอืเดนิทางที่

ยังไมห่มดอายแุทนบัตรประจ าตัวประชาชน) 

3.2  บตัรประจ ำตวัผูเ้ขำ้สอบ  ซึง่พมิพล์งบนกระดำษสขีำว A4 ใหม้เีฉพาะขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้ง

กบับัตรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบที ่ศรว. ออกใหเ้ทา่นัน้   

3.2.1 หา้มมใิหม้ขีอ้ความอืน่ใดทัง้ดา้นหนา้และดา้นหลังของเอกสาร  

3.2.2 ยังไม่ตอ้งลงลายมอืชือ่ในบัตรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบ การลงลายมอืชือ่จะกระท าต่อหนา้ผู ้

คมุสอบระหวา่งการสอบ 

3.2.3 บัตรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบทีม่กีารขดีเขยีนขอ้ความใดๆ ไว ้จะถอืว่าเป็นการทุจรติในการ

สอบ 

3.2.4 ใหว้างบัตรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบไวบ้นโต๊ะที่น่ังสอบ เพื่อรอการตรวจสอบจากเจา้หนา้ที่

ระหวา่งการสอบอกีครัง้  

4. ในการเขา้สอบ  ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งแตง่กายดว้ยเครือ่งแบบนักศกึษา  หรอืแตง่กายสภุาพ  หา้มสวมเสือ้

ยดืหรอืปลอ่ยชายเสือ้ และใหส้วมรองเทา้หุม้สน้ หากไมป่ฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตน้ีิจะไมไ่ดร้ับอนุญาตให ้

เขา้หอ้งสอบ 

5. โปรดรักษาความสงบเมือ่อยู่ในหอ้งสอบและขณะทีอ่ยูใ่นบรเิวณสนามสอบ 

   ขอ้ปฏบิัตสิ าหรับผูเ้ขา้สอบ 
เพือ่ประเมนิและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม ขัน้ตอนที ่1 และ 2 
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6.   ศรว. จะเป็นผูจ้ัดเตรยีมอปุกรณ์เครือ่งเขยีนใหผู้เ้ขา้สอบ ไดแ้ก ่ดนิสอด า 2B และ ยางลบ 
 

จงึไมอ่นุญำตใหน้ ำอุปกรณ์ใดๆ เขำ้หอ้งสอบ 

ยกเวน้นำฬกิำทีไ่มเ่ป็นอุปกรณ์ในกำรสือ่สำรหรอืใชใ้นกำรคดิค ำนวณ 

 

สิง่ของอืน่ๆ รวมทัง้กระเป๋าเงนิ โทรศัพทม์อืถอื (ใหปิ้ดเครือ่งดว้ย) ใหว้างไวใ้นพืน้ทีท่ีก่รรมการก าหนด

ไว ้  ศรว. จะไมร่บัผดิชอบหำกเกดิกำรสญูหำย  ดังนัน้จงึไมค่วรน าสิง่ของมคีา่ไปยังสนามสอบ 

7.  เมือ่ไดร้ับสญัญาณใหเ้ขา้หอ้งสอบในการสอบแตล่ะฉบับ   ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งแสดงตน ดว้ยเอกสาร

หลักฐาน ใหก้รรมการคมุสอบตรวจสอบทกุครัง้  ดงัน้ี 

7.1  การสอบรอบเชา้ :  

-  บัตรประจ าตัวประชาชนทีย่ังไมห่มดอาย ุ     

( ผูท้ีไ่มใ่ชส่ญัชาตไิทย ใหใ้ชห้นังสอืเดนิทางทีย่ังไมห่มดอาย ุ 

แทนบัตรประจ าตัวประชาชน )  

- บัตรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบ (บัตรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบ จะถกูเก็บระหว่างการสอบในรอบเชา้) 

7.2  การสอบรอบบา่ย :  

  -   บัตรประจ าตัวประชาชนทีย่ังไมห่มดอาย ุ    

( ผูท้ีไ่มใ่ชส่ญัชาตไิทย ใหใ้ชห้นังสอืเดนิทางทีย่ังไมห่มดอาย ุ 

แทนบัตรประจ าตัวประชาชน )   

8.  ไม่อนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบหลังจากเวลาก าหนดเริม่สอบผ่านไปแลว้ 15 นาท ียกเวน้กรรมการกลาง

จาก ศรว. ซึง่ท าหนา้ทีด่แูลสนามสอบพจิารณาแลว้เห็นว่าเป็นเหตสุดุวสิัย  และไดอ้นุมัตไิวเ้ป็นลาย

ลักษณ์อักษรใหเ้ขา้สอบได ้ 

 

9.   เมือ่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบ ใหเ้ขา้น่ังตรงทีน่ั่งของตนเอง ซึง่มบีัตรแสดงเลขรหัส

ประจ าตัวและรปูผูเ้ขา้สอบตดิอยู่ ใหผู้เ้ขา้สอบปฏบิัตดิังน้ี 

▪ หำ้มหยบิดนิสอมำเขยีนขอ้ควำมใดๆ กอ่นกรรมกำรคมุสอบอนุญำต 

▪ หำ้มเปิดหรอืท ำขอ้สอบกอ่นกรรมกำรคมุสอบอนุญำตโดยเด็ดขำด  

▪ ใหผู้เ้ขำ้สอบทกุคน อำ่นกตกิำทีป่กหนำ้และปกหลงัขอ้สอบอยำ่งรอบคอบ 

▪ ใหต้รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู ชือ่-สกลุ เลขบัตรประชาชน และเลขรหสัประจ าตัวผูเ้ขา้

สอบ ทีพ่มิพไ์วบ้นกระดาษค าตอบ และบัตรฯทีต่ดิบนโต๊ะ 

▪ เมือ่ถงึเวลาทีก่ าหนด ผูค้มุสอบจะแจง้ใหผู้เ้ขา้สอบเขยีน ชือ่ นามสกลุ เลขรหัสตา่งๆ ดว้ย

ดนิสอทีป่กขอ้สอบ จงึท าการเขยีนรหัสและระบายวงกลมขอ้มลู เลขรหสัชุดขอ้สอบ ที่

กระดาษค าตอบ ดว้ยดนิสอด ำ 2B ใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง 

▪ ผูเ้ขำ้สอบตอ้งระบำยวงกลม รหสัชุดขอ้สอบ ใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง หำกไมค่รบถว้นและ

ไมถ่กูตอ้ง กำรตรวจขอ้สอบจะผดิพลำด หรอื ตรวจไมไ่ด ้

 
10.  เวลาสอบเริม่พรอ้มกนัตามเวลาทีก่ าหนด เมือ่กรรมการคมุสอบ ประกาศอนุญาตใหเ้ปิดขอ้สอบได ้  
       ใหต้รวจนับจ านวนขอ้สอบวา่ครบถว้นตามทีร่ะบบุนปกขอ้สอบ 

*  หำ้มเซ็นชือ่บนเอกสำรใดๆ ทกุแหง่ * 

กำรเซ็นชือ่ ตอ้งกระท ำตอ่หนำ้กรรมกำรคมุสอบเทำ่น ัน้ 

(กรรมการคมุสอบ จะเป็นผูเ้ดนิไปยังโต๊ะผูเ้ขา้สอบ ระหว่างการสอบแตล่ะฉบับ) 
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11.  ในระหวา่งการสอบ  ถา้ตอ้งการสิง่ใดใหย้กมอืขึน้ เพือ่ใหก้รรมการคมุสอบทราบ 
 
12.  กรรมการคมุสอบ จะประกาศแจง้เตอืนเวลาใหผู้เ้ขา้สอบทราบ 3 ครัง้  คอื     
      กอ่นหมดเวลาสอบ 45 นาท ี 15 นาท ีและ 2 นาท ี
 
13.  เมือ่มกีารประกาศหมดเวลาสอบ ใหผู้เ้ขา้สอบปฏบิัตดิังนี้ 

▪ ใหผู้เ้ขำ้สอบทกุคนหยดุท ำขอ้สอบทนัทวีำงดนิสอ ยำงลบ ชุดขอ้สอบ กระดำษค ำตอบลง 
ผูท้ ีไ่มป่ฏบิตัติำม จะถอืวำ่กำรสอบฉบบัน ัน้เป็นโมฆะ 

▪ ใหผู้เ้ขา้สอบน่ังรอทีโ่ต๊ะ  จนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษค าตอบ และ ขอ้สอบ ของผู ้

เขา้สอบทุกคนไปจากโต๊ะที่น่ังสอบเรียบรอ้ยแลว้  และประกาศอนุญาตใหอ้อกจากหอ้งสอบ   

จงึจะออกจากหอ้งสอบได ้โดยหา้มน าสิง่อืน่ใดนอกจากบัตรประจ าตัวประชาชนออกไป 

14.  ไมอ่นุญาตใหผู้เ้ขา้สอบออกจากหอ้งสอบกอ่นหมดเวลา และกอ่นไดร้ับอนุญาตจาก         
       กรรมการคมุสอบใหอ้อกจากหอ้งสอบได ้   “ผูเ้ขา้สอบควรท ากจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นเขา้  

หอ้งสอบ” ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้หอ้งน ้ากอ่นทีก่รรมการคมุสอบจะไดด้ าเนนิการใหเ้ซ็นชือ่เสร็จเรยีบรอ้ย 
และไมอ่นุญาตใหเ้ขา้หอ้งน ้าตัง้แต ่15 นาทกีอ่นจะหมดเวลาสอบไปจนกวา่กรรมการจะประกาศ
อนุญาตใหอ้อกจากหอ้งสอบได ้เวน้แตก่รณีทีผู่เ้ขา้สอบมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ 

15. หำ้มน ำหรอืคดัลอกขอ้สอบหรอืส่วนหนึง่ส่วนใดของขอ้สอบ ออกจำกหอ้งสอบ ไม่ว่ำ

ดว้ยวธิใีดๆ โดยเด็ดขำด 

16. หากมกีารกระท าใดทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ปฏบิัตขิา้งตน้  หรอืสอ่เจตนาทจุรติ   

 อาจารย/์เจา้หนา้ทีค่มุสอบจะบันทกึไวท้ีก่ระดาษค าตอบ  

 หรอื บนัทกึโดยวธิที ีผู่เ้ขำ้สอบอำจจะไมร่บัทรำบก็ได ้   

และ คณะกรรมกำรบรหิำร ศรว. จะเป็นผูพ้จิำรณำตดัสนิใหก้ำรสอบคร ัง้น ัน้เป็นโมฆะ  หรอื

พจิารณาด าเนนิคดตีามกฎหมายดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 


