
 

มาตรการการเข้าสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ป ีพ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 
 

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ของแพทยสภา กำหนดให้มีการจัด
สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาด เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  และมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจำเป็นต้องทำการเฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการสอบทุกคน โดยขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังน้ี  
 

การเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าสอบก่อนวันสอบ 
1. ผู้เข้าสอบควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 เข็มขึ้นไป ครบอย่าง

น้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ (ก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2565) ในกรณีได้รับวัคซีนประเภทเชื้อตาย เช่น Sinovac หรือ Sinopharm ควรได้รับ 
booster dose ด้วย viral vector vaccine หรือ mRNA vaccine เพิ่มเติม  

2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนอยู่กันแออัด เช่น 
ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ฯลฯ 

3. ผู้เข้าสอบต้องหมั่นสังเกตตนเอง หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก อาเจียน ท้องเสีย ปวดเม่ือยตามตัว หายใจหอบเหน่ือย 
หรือ หายใจลำบาก ถ่ายเหลว ตาแดง จมูกไม่ได้กลิ่น หรือได้กลิ่นลดลง ลิ้นไม่รับรส อย่างใดอย่างหนึ่ง  และ/หรือหากมีประวัติสัมผัสกับ
ผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น อยู่บ้านเดียวกัน รับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุยกันโดยไม่ใส่หน้ากาก
อนามัย หรือ เป็นผู้อยู่ในระหว่างการกักตัว หรือ กำลังรอรับการตรวจเพราะจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ให้ผู้เข้าสอบรับการ
ตรวจ ATK หรือ RT-PCR และนำผลตรวจในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันสอบ 

    3.1 กรณีที่ผลตรวจ ATK negative และหรือมีผลตรวจ RT-PCR not detected ให้นำผลมาแสดงในวันสอบ เพื่อรับการ
พิจารณาให้เข้าสอบ 

    3.2 กรณีที่ผลตรวจ ATK positive และหรือมีผลตรวจ RT-PCR detected ให้แจ้ง ศรว. โดยด่วนเพื่อขอเลื่อนการสอบไป
รอบต่อไป โดย ศรว. จะเก็บรักษาค่าธรรมเนียมสมัครสอบไว้ให้ 

4. ผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 5 วันก่อนวันสอบ ให้แจ้ง ศรว. เพื่อขอเลื่อนการสอบไปรอบต่อไป โดย ศรว. จะเก็บ
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบไว้ให ้ 

ทั้งนี้ จากแนวโน้มสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดลดลง และหากมีการปรับ
ระดับโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยหน่วยงานของรัฐ ศรว.จะพิจารณาปรับมาตรการอีกครั้ง 
โปรดติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ ศรว. (www.cmathai.org) 1 สัปดาห์ก่อนสอบ 

5. มาตรการเพ่ิมเติมที่แต่ละสนามสอบกำหนด นอกเหนือจากมาตรการของ ศรว.  
5.1 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ผู ้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากสองชั้น (หน้ากากอนามัยทับด้วยหน้ากากผ้าหรือKN95เพื ่อให้กระชับใบหน้า)
ตลอดเวลา 

2. ผู้เข้าสอบรายงานตัว โดยต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองโถงใกล้ลิฟท์โดยสาร ชั้น 1 ของอาคาร
ที่เข้าสอบ หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะยังไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (ให้ตรวจวัดซ้ำได้หลังจากวัดครั้งแรก 15 
นาที) 

 

http://www.cmathai.org/
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3. ผู้เข้าสอบแสดงเอกสารในวันสอบ ดังน้ี 
- บัตรประจําตัวประชาชน 
- บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ 
- เอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แบบฟอร์มของ ศรว.) 

4. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงข้อมูลผลการตรวจ ATK ที่ผลเป็นลบ (Negative) ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันสอบ (หากผลบวก 

(Positive) ให้รายงานในระบบตามที่ระบุในข้อ 5 แล้วแจ้งสนามสอบทราบโดยด่วน) ทาง email: punyanut.phi@mahidol.edu 

หรือ โทรที่เบอร์ 081- 4038712) 

5. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องกรอกแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อมูลการรับวัคซีนโดย
สแกน Qr Code 

สำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 สนามสอบศิริราช วันที่ 8 ตุลาคม 2565 

 
หมายเหตุ : สามารถเข้าประเมินความเสี่ยงฯ และส่งผลการตรวจ ATK พร้อมหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้ท่ี QR code 
ตั้งแต่วันท่ี 6 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. จนถึงวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 ก่อนเวลา 9.00 น. ท้ังนี้ ผู้เข้าสอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การตรวจ ATK เอง 

 
หมายเหตุ : ก่อนกรอกแบบประเมินในข้อ 5. ให้เตรียมข้อมูล ดังนี้ 
1. ข้อมูลการรับวัคซีน คือ วันท่ีรับวัคซีนและชื่อชนิดวัคซีน เข็มท่ี 1-3 (หรือ 4) 
2. ผู้ท่ีมีอาการหรือมีความเสี่ยงตามข้อ 4 และผู้ท่ีได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องแนบไฟล์หลักฐานการตรวจ ATK โดยถ่ายภาพ

ผลตรวจคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน โดยเขียนชื่อ-สกุลผู้เข้าสอบ วันและเวลาตรวจ บนอุปกรณ์แสดงผล ATK ด้วย 
 
5.2 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

1. ผู้เข้าสอบควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 เข็มขึ้นไป ครบ 
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ (ก่อนวันท่ี 8 ตุลาคม 2565) ตามท่ี ศรว. แนะนำ 

2. ผู้ท่ีจะได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบทุกคนต้องมีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK หรือ RT-PCR ได้ผลเป็นลบ  
ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชม. ก่อนวันสอบ โดยต้องถ่ายรูปผลการตรวจแสดงข้อมูล ชื่อ-สกุล วันท่ี เวลาตรวจอย่างชัดเจน ส่งมารายงานด้วย
ตนเองล่วงหน้าก่อนวันสอบผ่านทาง QR Code ด้านล่าง โดยผู้เข้าสอบรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง 

3. ผู้ท่ีมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย ถ่ายเหลว ปวดเม่ือยตามตัว หายใจหอบเหน่ือย หายใจลำบาก ตา 
แดง จมูกไม่ได้กลิ่นหรือได้กลิ่นลดลง ลิ้นไม่รับรส อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อไวรัสโค โรนา 
2019 (COVID-19) ภายใน 5 วัน จะต้องแสดงผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 24 ชั่วโมง มาในวันสอบ โดยผู้เข้าสอบรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง 

4. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่  
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 

5. ผู้ท่ีเข้าสอบท้ัง 2 ขั้นตอน ขอให้ตรวจแต่ละวัน และส่งแยกกันท้ัง 2 วัน 
6. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องส่งแบบประเมินความเสี่ยงและประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ตาม 

กำหนดเวลาดังนี ้
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การสอบขั้นตอนที่ ผู้เข้าสอบ กำหนดการส่งหลักฐาน 
ขั้นตอนท่ี 1 
สอบวันเสาร์ท่ี 8 ต.ค. 65 

ทุกคนตามข้อ 1. ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี  6 ตุลาคม 2565 
ผู้ท่ีมีอาการตามข้อ 2. ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันศุกร์ท่ี  7 ตุลาคม 2565   

ขั้นตอนท่ี 2 
สอบวันอาทิตย์ท่ี 9 ต.ค. 65 

ทุกคนตามข้อ 1. ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันศุกร์ท่ี  7 ตุลาคม 2565 
ผู้ท่ีมีอาการตามข้อ 2. ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันเสาร์ท่ี  8 ตุลาคม 2565   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไม่มีมาตรการเพิ่มเติม ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามประกาศมาตรการการเข้าสอบของ ศรว. 

  

5.4 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. ผู้เข้าสอบ Download แบบประเมินความเสี่ยงท่ีเว็บไซด์ ศรว. เพื่อกรอกแบบฟอร์มและแนบใบประเมินความเสี่ยง                  
(ไฟล์ท่ีส่งเป็นแบบ scan หรือไฟล์ภาพ) 

2. ผู้เข้าสอบ ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ (COVID-19) ด้วย ATK หรือ RT-PCR ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนวันสอบ และ
แนบผลการตรวจเข้าระบบ (หากผลบวก (Positive) ให้รายงานในระบบแล้วแจ้งสนามสอบทราบโดยด่วน) ทาง email : sirinsi@kku.ac.th 
หรือโทรที่เบอร์ 043-363327, 043-363354 หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

แจ้งผลการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนท่ี 1 
สำหรับผู้เข้าสอบวันท่ี 8 ตุลาคม 2565 

ระบบปิดวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. 

แจ้งผลการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนท่ี 2 
สำหรับผู้เข้าสอบวันท่ี 9 ตุลาคม 2565 

ระบบปิดวันท่ี 8 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. 
https://kku.world/35bk0 https://kku.world/hgdq6 

  

https://kku.world/35bk0
https://kku.world/hgdq6
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5.5 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามประกาศมาตรการการเข้าสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. ในการเตรียมตัวสอบอย่าง

เคร่งครัด 

2. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงข้อมูลผลการตรวจ ATK ที่ผลเป็นลบ (Negative) ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันสอบ (หากผลบวก 

(Positive) ให้รายงานในระบบแล้วแจ้งสนามสอบทราบโดยด่วน)ทาง email: kchitkhw@medicine.psu.ac.th หรือโทรที่เบอร์ 

084-8582202) 

3. ผู้เข้าสอบต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องมี

หนังสือรับรองการได้รับวัคซีน  

4. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยและ seal mask 4 ด้าน ตลอดเวลา (ผู้เข้าสอบเตรียมมาเอง)  

หมายเหตุ : สามารถเข้าประเมินความเสี่ยงฯ และส่งผลการตรวจ ATK พร้อมหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้ท่ี QR code 
ตั้งแต่วันท่ี 6 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. จนถึงวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 ก่อนเวลา 9.00 น. ท้ังน้ี ผู้เข้าสอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การตรวจ ATK เอง 

 
 

5. เมื่อผู้เข้าสอบมาถึงสนามสอบ ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองอุณภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรอง หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 
37.5 องศาเซลเซียส จะยังไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ (ให้ตรวจวัดซ้ำได้หลังจากวัดครั้งแรก 15 นาที)  

6. เมื่อตรวจคัดกรองอุณภูมิร่างกายเรียบร้อย ให้ผู้เข้าสอบระบุอุณหภูมิท่ีวัดได้ ห้องสอบ และเลขท่ีน่ังสอบ มุมบนขวามือของ
เอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

7. เมื่อผู้เข้าสอบดำเนินการข้อ 4 และข้อ 5 เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) แก่เจ้าหน้าท่ี ณ จุดคัดกรองหน้าอาคารสนามสอบ (อาคารเฉลิมพระบารมี)  
 

5.6 สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
       ขอใหผู้้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงข้อมูลผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19  และ หลักฐานการได้รับวัคซีน  โดยรายงานผ่าน QR 

Code หรือ Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ2VwMDDjIsmifruvYZ3U-mFAh7AzLOpxNJ-

ksRpRfcGNJgQ/viewform ภายใน 7 ตุลาคม 2565 ก่อนเวลา 15.30 น.  (ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ต้ังแต่ 6  ตุลาคม 2565   

ตั้งแต่เวลา 09.00 น.และปิดระบบในวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ) รายละเอียด ดังน้ี  

1) ให้ผู้เข้าสอบถ่ายรูปผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (ATK หรือ RT-PCR) แสดงข้อมูล ชื่อ-สกุล วันที่ เวลาตรวจ
อย่างชัดเจน ที่ตรวจในระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2565 ก่อนเวลา 15.00 น. (ระยะเวลาไม่เกิน 48 ชม. ก่อนวัน
สอบ)  โดยผู้ที่จะได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบได้ จะต้องมีผลเป็นลบ negative เท่านั้น  (ATK ผู้เข้าสอบจัดหาเอง) 

2) หลักฐานการได้รับวัคซีนทุกเข็มของผู้เข้าสอบ โดยใช้ภาพถ่ายจากหน้าจอ application หมอพร้อม และแนบไฟล์
แสดง  

3) ผู้เข้าสอบท่ีมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก อาเจียน ท้องเสีย อย่างใดอย่างหน่ึง หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยท่ีได้รับการ
ยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 7 วัน ให้แสดงข้อมูลผลการตรวจ ATK ให้ผลเป็นลบ ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อน
วันสอบ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ2VwMDDjIsmifruvYZ3U-mFAh7AzLOpxNJ-ksRpRfcGNJgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ2VwMDDjIsmifruvYZ3U-mFAh7AzLOpxNJ-ksRpRfcGNJgQ/viewform
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สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  โทร. 089895278 

 
 
 
 
 

 
 

5.7 สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (สอบท่ี รพ.ราชวิถี) 
 1. ผู้เข้าสอบ  ผู้คุมสอบ และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านต้องตรวจ RT-PCR หรือ ATK ก่อนสอบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง พร้อมรายงานผลตรวจ 
ข้อท่ี 5 ในเอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดสอบขั้นตอนท่ี 1 และ 2 พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2 ของศรว. 

2. ผู้เข้าสอบทุกคนไม่ควรนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด สิ่งของมีค่าไปยังสนามสอบ  เพราะศรว. อนุญาตให้นำบัตรประจำตัว
ประชาชน ท่ียังไม่หมดอายุ/ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบได้เท่าน้ัน  และไม่มีสถานที่ให้ผู้เข้าสอบเก็บสัมภาระที่นำติดตัวมาด้วย 
ผู้เข้าสอบทุกคนต้องรับผิดชอบเองหากมีความเสียหายใด ๆ หรือสูญหายเกิดขึ้น 

3. สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ตลอดเวลา (ยกเว้น หน้ากาก N95 อนุโลมให้ใส่ 1 ชั้น) ตรวจสอบหมายเลขที่นั่งสอบของ
ตนเอง และศึกษาผังท่ีน่ังสอบ ท้ังชั้น 11 และชั้น 12 ทำกิจธุระส่วนตัวให้เสร็จสิ้น ก่อนรายงานตัวลงทะเบียน  

4. เวลา 07.00 น. รายงานตัวลงทะเบียน ณ จุดคัดกรองลงทะเบียน พร้อมส่งเอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ที่ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราช
วิถี เสร็จแล้วนั่งในที่พักตามหมายเลขเลขที่นั่งสอบ (หมายเลขที่นั่งในชั้น 11 และ ชั้น 12 จะเป็นหมายเลขเดียวกัน) 

5. ห้ามเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนที่นั่งในชั้น 11 และชั้น 12 เพราะจัดโดยเว้นระยะห่างตามข้อกำหนดของศรว.และห้ามพดูคุย
ตลอดเวลาที่อยู่ในสนามสอบ ชั้น 11 และชั้น 12 

6. แนวทางปฏิบัติสำหรับการรับประทานอาหารกลางวัน ให้ปฏิบัติดังน้ี 
6.1 ระหว่างรับประทานอาหาร ที่ต้องถอดหน้ากากอนามัย ห้ามพูดคุย 
6.2 ให้ผู้เข้าสอบที่นั่งสอบในแถวที่เป็นเลขคี่ (1, 3, 5, 7,....) ทยอยเดินลงมารับประทานอาหารที่ ชั้น 11 ตาม

การกำกับของหัวหน้าสนามสอบ โดยให้น่ังในท่ีของตนเองตามหมายเลขท่ีจัดให้ 
6.3 ให้ผู้เข้าสอบที่นั่งสอบในแถวท่ีเป็นเลขคู่ (2, 4, 6, 8,...) รับประทานอาหารที่ห้องสอบ ชั้น 12 

5.8 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามประกาศมาตรการการเข้าสอบเพ่ือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. ในการเตรียมตัวสอบอย่าง 
เคร่งครัด 

2. ผู้เข้าสอบท่ีมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก อาเจียน ท้องเสีย อย่างใดอย่างหน่ึง หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่า
ติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 5 วัน ต้องแสดงข้อมูลผลการตรวจ ATK ท่ีผลเป็นลบ (negative) ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันสอบ จึงจะอนุญาต
ให้เข้าสอบ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น ตลอดการสอบ (ผู้เข้าสอบเตรียมมาเอง) 

3. ผู้เข้าสอบต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID- 19 ท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวัน
สอบ โดยต้องมีหนังสือรับรองการได้รับวัคซีน หากได้รับวัคซีน ไม่ครบตามเงื่อนไข ต้องแสดงข้อมูลผลการตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบ 
(negative) ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันสอบ 
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หมายเหตุ : สำหรับผู้ท่ีมีความเสี่ยงตามข้อ 2 และข้อ 3 ต้องประเมินความเสี่ยงฯ และส่งผลการตรวจ ATK พร้อมหลักฐานการ 
ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID- 19  ได้ท่ี QR code ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีท่ี 6 ตุลาคม 2565    เวลา 9.00 น. จนถึงวันศุกร์ท่ี 7 ตุลาคม 2565 ก่อน
เวลา 9.00 น. ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจ ATK เอง สงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 082-984-6896 ในเวลา
ราชการ 

 
เมื่อมาถึงสนามสอบแล้ว ให้ผู้เข้าสอบทุกคน กรอกแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระบ ุ 

ห้องสอบ และเลขท่ีน่ังสอบ มุมบนขวามือของเอกสาร ก่อนส่งให้แก่เจ้าหน้าท่ี ณ จุดลงทะเบียน หน้าอาคารสนามสอบ (อาคาร SC3) 
 

5.9 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามประกาศมาตรการการเข้าสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. ในการเตรียมตัวสอบอย่าง

เคร่งครัด 

2. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงข้อมูลผลการตรวจ ATK ที่ผลเป็นลบ (Negative) ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันสอบ (หากผลบวก 

(Positive) ให้รายงานในระบบแล้วแจ้งสนามสอบทราบโดยด่วน) ทาง email : mednuexam@gmail.com หรือโทรที่เบอร์ 055-

965-7960, 089-6443668)  

3. ผู้เข้าสอบต้องได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องมีหนังสือ
รับรองการได้รับวัคซีน 

4. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (ผู้เข้าสอบเตรียมมาเอง)  
5. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องกรอกแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อมูลการรับวัคซีน 

โดยสแกน Qr Code ต่อไปน้ี 
 

  
5.1 ผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสารท์ี่ 8 ตุลาคม 2565  
       ต้องประเมินความเส่ียงฯ ในระหว่างวันที่ 6 ต.ค.65  
       เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 7 ต.ค.65 เวลา 12.00 น. 

5.2 ผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 
     ต้องประเมินความเส่ียงฯ ในระหว่างวันที่ 7 ต.ค.65  
     เวลา 08.30 น. ถึงวันที ่8 ต.ค.65 เวลา 12.00 น. 

 
หมายเหตุ : ก่อนกรอกแบบประเมินความเสี่ยงฯ ให้เตรียมข้อมูล ดังน้ี 
1. ข้อมูลการรับวัคซีน คือ วันท่ีรับวัคซีนและชื่อชนิดวัคซีน เข็มท่ี 1-2 (หากฉีดวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม โปรดระบุข้อมูลให้ครบ) 
2. หลักฐานการฉีดวัคซีน โดยแคปหน้าจอจาก application หมอพร้อม เพื่อให้สามารถแนบไฟล์ได้ทันที 
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3. แนบไฟล์หลักฐานการตรวจ ATK โดยถ่ายภาพผลตรวจ ซึ่งเขียนชื่อ-สกุล ผู้เข้าสอบ วันและเวลาตรวจ บนอุปกรณ์แสดงผล 
ATK ด้วย 
3. เมื่อมาถึงสนามสอบ ให้ผู้เข้าสอบรายงานตัวโดยต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองอุณภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรอง ( โถงชั้น 1 อาคารจอดรถ 
อยู่ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2) หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะยังไม่อนุญาตให้เข้า
สนามสอบ (ให้ตรวจวัดซ้ำได้หลังจากวัดครั้งแรก 15 นาที) และแสดงเอกสาร ดังน้ี 

- บัตรประจําตัวประชาชน 
- บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบ 
- เอกสารประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (แบบฟอร์มของ ศรว.) โดยระบุอุณหภูมิท่ีวัด

ได ้ณ จุดคัดกรอง และเลขท่ีน่ังสอบ มุมบนขวามือของเอกสารฯ  
 

5.10 สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามประกาศมาตรการการเข้าสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. ในการเตรียมตัวสอบอย่าง

เคร่งครัด 

2. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงข้อมูลผลการตรวจ ATK ที่ผลเป็นลบ (Negative) ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันสอบ (หากผลบวก 

(Positive) ให้รายงานในระบบแล้วแจ้งสนามสอบทราบโดยด่วน) ทาง email: med_ed@g.sut.ac.th หรือโทรที่เบอร์ 081-

7254421, 081-9665496 

3. ผู้เข้าสอบต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องมี

หนังสือหรือหลักฐานการรับวัคซีนในแอพพิเคชั่น “หมอพร้อม” มาแสดง ณ วันสอบ  

4. สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ตลอดเวลา (ยกเว้น หน้ากาก N95 อนุโลมให้ใส่ 1 ชั้น) ตรวจสอบหมายเลขท่ีน่ังสอบของตนเอง 
และศึกษาผังท่ีน่ังสอบ ท้ังขั้นตอนท่ี 1 (อาคารเรียนรวม 2) และขั้นตอนท่ี  2  (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)  และทำกิจธุระส่วนตัว
ให้เสร็จสิ้น ก่อนรายงานตัวลงทะเบียน  

5. ผู้เข้าสอบทุกคนไม่ควรนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด สิ่งของมีค่าไปยังสนามสอบ เพราะศรว. อนุญาตให้นำบัตรประจำตัว
ประชาชน ท่ียังไม่หมดอายุ/ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบได้เท่าน้ัน  และไม่มีสถานที่ให้ผู้เข้าสอบเก็บสัมภาระที่นำติดตัวมาด้วย 
ผู้เข้าสอบทุกคนต้องรับผิดชอบเองหากมีความเสียหายใด ๆ หรือสูญหายเกิดขึ้น 

6. ให้ผู้เข้าสอบส่งแบบประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการรับวัคซีน และส่งผลการตรวจ ATK (โดยรวมเป็น file pdf จำนวน 1 
file)  มาท่ี Link : https://forms.gle/5CSB8a7dR5cAdD888  หรือ QR code ท่ีปรากฎ ดังน้ี 

• สำหรับผู้เข้าสอบ NL1 ส่งหลักฐาน ภายในวันท่ี 6 - 7 ตุลาคม 2565 จนถึงเวลา 16.00 น.  

• สำหรับผู้เข้าสอบ NL2 ส่งหลักฐาน ภายในวันท่ี 7 – 8 ตุลาคม 2565 จนถึงเวลา 16.00 น.  
ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการตรวจ ATK เอง 

 
 
 

 
 

 

7. เมื่อผู้เข้าสอบมาถึงสนามสอบ ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองอุณภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรอง หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 
37.5 องศาเซลเซียส จะยังไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ (ให้ตรวจวัดซ้ำได้หลังจากวัดครั้งแรก 15 นาที)  

8. เมื่อตรวจคัดกรองอุณภูมิร่างกายเรียบร้อย ให้ผู้เข้าสอบแจ้งอุณหภูมิท่ีวัดได้แก่เจ้าหน้าท่ี ณ จุดลงทะเบียน 
 
5.11 สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
1. ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (ATK หรือ RT-PCR) ระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนวันสอบ ซึ่งผู้ท่ี

ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ จะต้องมีผลการตรวจเป็นลบ (negative) เท่าน้ัน โดยถ่ายรูปผลการตรวจท่ีแสดงข้อมูลชื่อ นามสกุล วันท่ี

https://forms.gle/5CSB8a7dR5cAdD888%20%20หรือ
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และเวลาตรวจที่ชัดเจน ส่งผ่านแบบฟอร์ม QR Code หรือ Link: https://forms.gle/oc9VFhD6ADvRjJrW9  ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 
ก่อนเวลา 20.00น. (อนุญาตใหเ้ป็น ATK ประเภท Self-test ได้) 

2. ผู้เข้าสอบควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 เข็มขึ้นไป ครบอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ (ก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2565) ในกรณีได้รับวัคซีนประเภทเชื้อตาย เช่น Sinovac หรือ Sinopharm ควรได้รับ 
booster dose ด้วย viral vector vaccine หรือ mRNA vaccine เพิ่มเติม ก่อนสอบอย่างน้อยสองสัปดาห์ โดยผู้เข้าสอบต้องแสดง
เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ซ่ึงออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือจากระบบหมอพร้อม โดยส่งผ่านแบบฟอร์ม QR 
Code หรือ Link: https://forms.gle/oc9VFhD6ADvRjJrW9 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ก่อนเวลา 20.00น. พร้อมผลการตรวจหาเชื้อ 
COVID-19 

 
 

การเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าสอบในวันสอบ 
1. ผู ้เข้าสอบทุกคนควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.00 น. เพื ่อคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ ต้องสวมหน้ากากอนามัย

ตลอดเวลา และต้องกรอกแบบประเมินความเสี่ยงฯ ส่ง ณ จุดลงทะเบียน ผู้ท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงตามเอกสารประเมินความเสี่ยง 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่สอบ ยกเว้น มีผลการตรวจหาเชื้อ (COVID-19) ด้วย ATK หรือ RT-PCR ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงท่ี
เป็นลบก่อนวันสอบ รวมถึงกรณีสนามสอบของท่านมีมาตรการเฉพาะขอให้ดำเนินการตามมาตรการของสนามสอบ มิเช่นนั้น จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าสอบ 

2. ขอสงวนสิทธิ์พ้ืนท่ีสนามสอบสำหรับผู้เข้าสอบเท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นท่ีสนามสอบ 
3. ท้ังนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ ศรว. (www.cmathai.org)  

 

    

 

 

https://forms.gle/oc9VFhD6ADvRjJrW9
https://forms.gle/oc9VFhD6ADvRjJrW9
http://www.cmathai.org/

