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ก ำหนดเวลำกำรสอบ 
 

เวลำ กำรสอบข ัน้ตอนที ่1 และ ข ัน้ตอนที ่2 

07.45 น. 
ผูเ้ขา้สอบควรเดนิทางถงึสนามสอบ 

ตรวจสอบผงัทีน่ั่งสอบ 

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 
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ในการสอบเพือ่ประเมนิและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม ผูเ้ขา้สอบตอ้ง 

ปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตติ่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มฉิะนั้น ศูนยป์ระเมนิและรับรองความรูค้วามสามารถในการ

ประกอบวชิาชพีเวชกรรม (ศรว.)  จะตัดสทิธิใ์นการสอบ  หรอืไมพ่จิารณาใหค้ะแนนค าตอบ    

ขอ้ปฏบิตัใินกำรสอบ  มดีงันี ้

 1.  ขอใหผู้เ้ขา้สอบตรวจสอบทีต่ัง้อาคารสอบ ณ สนามสอบของทา่น เพือ่วางแผนการเดนิทาง 
      อยา่งรอบคอบใหถ้งึสนามสอบอยา่งถกูตอ้ง และลงทะเบยีนเขา้สอบไดทั้นตามเวลาทีก่ าหนด 
      ไว ้ 

** หำกไปผดิสนำมสอบ ศรว. จะไมอ่นญุำตใหเ้ขำ้หอ้งสอบ ** 

 
2.  ในการสอบทกุครัง้จะตอ้งน ำบตัรประจ ำตวัผูเ้ขำ้สอบ และบตัรประจ ำตวัประชำชน ทีย่ังไม ่      

     หมดอาย ุ แสดงตอ่กรรมการคมุสอบกอ่นเขา้หอ้งสอบ (ผูท้ีไ่มใ่ชส่ญัชาตไิทย ใหใ้ชห้นังสอื   

     เดนิทางทีย่ังไมห่มดอาย ุแทนบัตรประจ าตัวประชาชน) และวางบัตรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบไวบ้น 

     โตะ๊ทีน่ั่งสอบเพือ่รอการตรวจสอบจากเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้  

 

บตัรประจ ำตวัผูเ้ขำ้สอบทีม่กีำรขดีเขยีนขอ้ควำมใดๆ ไว ้

จะถอืวำ่เป็นกำรทจุรติในกำรสอบ 

3. ในการเขา้สอบ  ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งแตง่กายดว้ยเครือ่งแบบนักศกึษา  หรอืแตง่กายสภุาพ  หา้ม

สวมเสือ้ยดืหรอืปลอ่ยชายเสือ้ และใหส้วมรองเทา้หุม้สน้ หากไมป่ฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตนิีจ้ะไมไ่ด ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบ 

4. โปรดรักษาความสงบเมือ่อยูใ่นหอ้งสอบและขณะทีอ่ยูใ่นบรเิวณสนามสอบ 

 

5.   ศรว. จะเป็นผูจั้ดเตรยีมอปุกรณ์เครือ่งเขยีนใหผู้เ้ขา้สอบ ดังนี้ ดนิสอด ำ 2B 
 

จงึไมอ่นญุำตใหน้ ำอปุกรณ์ใดๆ เขำ้หอ้งสอบ 

ยกเวน้นำฬกิำทีไ่มเ่ป็นอปุกรณ์ในกำรสือ่สำรหรอืใชใ้นกำรคดิค ำนวณ 

 

สิง่ของอืน่ๆ รวมทัง้กระเป๋าเงนิ โทรศัพทม์อืถอื (ใหปิ้ดเครือ่งดว้ย) ใหว้างไวใ้นพืน้ที ่ทีก่รรมการ

ก าหนดไว ้  ศรว. จะไมร่บัผดิชอบหำกเกดิกำรสญูหำย  ดังนัน้จงึไมค่วรน าสิง่ของมคีา่ไป

ยังสนามสอบ 

6.  เมือ่ไดรั้บสญัญาณใหเ้ขา้หอ้งสอบในการสอบแตล่ะฉบับ   ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งแสดงตน ดว้ย

เอกสารหลักฐาน ใหก้รรมการคมุสอบตรวจสอบทกุครัง้  ดังนี ้

6.1  การสอบรอบเชา้ :  

-  บัตรประจ าตัวประชาชนทีย่ังไมห่มดอาย ุ     

( ผูท้ีไ่มใ่ชส่ญัชาตไิทย ใหใ้ชห้นังสอืเดนิทางทีย่ังไมห่มดอาย ุ 

แทนบัตรประจ าตัวประชาชน )  

ขอ้ปฏบิตัสิ าหรับผูเ้ขา้สอบ 
เพือ่ประเมนิและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม ขัน้ตอนที ่1 และ 2 
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- บัตรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบ (บตัรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบ จะถกูเก็บระหวา่งการสอบในรอบเชา้) 

 

6.2  การสอบรอบบา่ย :  

  -   บัตรประจ าตัวประชาชนทีย่ังไมห่มดอาย ุ    

( ผูท้ีไ่มใ่ชส่ญัชาตไิทย ใหใ้ชห้นังสอืเดนิทางทีย่ังไมห่มดอาย ุ 

แทนบัตรประจ าตัวประชาชน )   

7.  ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบหลังจากเวลาทีก่ าหนดเริม่สอบผา่นไปแลว้ 15 นาท ียกเวน้กรรมการ

กลางจาก ศรว. ซึง่ท าหนา้ทีด่แูลสนามสอบพจิารณาแลว้เห็นวา่เป็นเหตสุดุวสิยั  และไดอ้นุมัตไิว ้

เป็นลายลักษณ์อักษรใหเ้ขา้สอบได ้ 

 

8.   เมือ่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบ ใหเ้ขา้น่ังตรงทีน่ั่งของตนเอง ซึง่มเีลขรหัสประจ าตัว

และรปูผูเ้ขา้สอบตดิอยูใ่หผู้เ้ขา้สอบปฏบิัตดิังนี้ 

  

 8.1 ใหล็้อกอนิเขำ้โปรแกรมดว้ยเลขบตัรประชำชน อำ่นกตกิำทีแ่สดงบนหนำ้จอ  

 8.2 ใหต้รวจสอบ ขอ้มลู ชือ่-สกลุ เลขบตัรประชำชน และเลขรหสัประจ ำตวัผูเ้ขำ้

สอบทีพ่มิพบ์นเอกสำรตำรำงคำ่ปกต ิบตัรฯทีต่ดิบนโตะ๊ วำ่ถกูตอ้งและตรงกบัขอ้มลูที่

ปรำกฏบนจอภำพ 

 

9. เวลาสอบเริ่มพรอ้มกันตามเวลาที่ก าหนด  ดังนี้ โปรแกรมจะแสดงไฟล์ขอ้สอบและ
กระดาษค าตอบโดยอัตโนมัต ิใหเ้ริม่ท าขอ้สอบได ้ ถา้หนา้จอของผูใ้ดไมม่ไีฟลข์อ้สอบปรากฏขึ้น 
ใหย้กมอื เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบ 
 

*  หำ้มเซ็นชือ่บนเอกสำรใดๆ ทกุแหง่    กำรเซ็นชือ่ ตอ้งกระท ำตอ่หนำ้

กรรมกำรคมุสอบเทำ่น ัน้  

 (กรรมการคมุสอบ จะเป็นผูเ้ดนิไปยังโตะ๊ผูเ้ขา้สอบ ระหวา่งการสอบแตล่ะฉบับ) 

 

10.  ในระหวา่งการสอบ  ถา้ตอ้งการสิง่ใดใหย้กมอืขึน้ เพือ่ใหก้รรมการคมุสอบทราบ 
 
11.  กรรมการคมุสอบ/โปรแกรมสอบ จะประกาศ/แจง้เตอืนเวลาใหผู้เ้ขา้สอบทราบ 3 ครัง้  คอื     
      กอ่นหมดเวลาสอบ 45 นาท ี 15 นาท ีและ 2 นาท ี
 
12.  เมือ่มกีารประกาศหมดเวลาสอบ ใหผู้เ้ขา้สอบปฏบิัตดิังนี ้

  ระบบจะปิดรับค าตอบโดยอัตโนมัต ิ

  ใหผู้เ้ขา้สอบน่ังรอทีโ่ตะ๊  จนกวา่ระบบเก็บกระดาษค าตอบจนครบทกุเครือ่ง

เรยีบรอ้ย และกรรมการคมุสอบเก็บเอกสารตารางคา่ปกตคิรบถว้น เมือ่ประกาศ

อนุญาตใหอ้อกจากหอ้งสอบ   จงึจะออกจากหอ้งสอบได ้

 
13.  ไมอ่นุญาตใหผู้เ้ขา้สอบออกจากหอ้งสอบกอ่นหมดเวลา และกอ่นไดรั้บอนุญาตจาก         
       กรรมการคมุสอบใหอ้อกจากหอ้งสอบได ้   “ผูเ้ขา้สอบควรท ากจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นเขา้  
       หอ้งสอบ” 
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14. หำ้มน ำหรอืคดัลอกขอ้สอบหรอืสว่นหนึง่สว่นใดของขอ้สอบ ออกจำกหอ้งสอบ ไม่

วำ่ดว้ยวธิใีดๆ โดยเด็ดขำด 

15. หากมกีารกระท าใดทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ปฏบิัตขิา้งตน้  หรอืสอ่เจตนาทจุรติ   

 อาจารย/์เจา้หนา้ทีค่มุสอบจะบันทกึไวท้ีก่ระดาษค าตอบ  

 หรอื บนัทกึโดยวธิที ีผู่เ้ขำ้สอบอำจจะไมร่บัทรำบก็ได ้   

และ คณะกรรมกำรบรหิำร ศรว. จะเป็นผูพ้จิำรณำตดัสนิใหก้ำรสอบคร ัง้น ัน้เป็นโมฆะ  

หรอืพจิารณาด าเนนิคดตีามกฎหมายดว้ย 


