
ล ำดับ สนำมสอบ มำตรกำรฯ ท่ีแต่ละสนำมสอบก ำหนดนอกเหนือจำกมำตรกำรหลักของศูนย์ประเมินฯ (ศรว.)

1 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามน้ี

1. จัดผู้เข้าสอบห้องละ 8-10 คนต่อ 1 ห้อง ณ ห้องปฏิบัติการย่อย (ท่ีมีขนาดพ้ืนท่ี 80-105 ตารางเมตร) ภายในห้องมีฉากก้ันทุกท่ีน่ัง โดยห่างกัน ≥ 2 เมตร                                                       

2. ก าหนดให้ท าความสะอาดพ้ืนโต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วย ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด Virkon (เวอร์คอน) ก่อนการจัดสอบช่วงเช้า และหลังสอบเสร็จช่วงบ่ายทันที

3. ให้นักศึกษาแพทย์ผู้เข้าสอบรายงานตัวในห้องสอบแต่ละห้อง ไม่มีการลงทะเบียนการเข้าสอบท่ีเป็นแบบรวมกลุ่ม

4. นักศึกษาแพทย์ผู้เข้าสอบ และกรรมการผู้คุมสอบทุกคนต้องท าแบบคัดกรองความเส่ียงก่อนเข้าพ้ืนท่ีสอบ หากอาจารย์แพทย์ท่ีเป็นประธานการจัดสอบประเมินแล้วมีความเส่ียงจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ/หรือไม่ให้ปฏิบัติหน้าท่ีคุมสอบ

5. ก าหนดให้มีระบบวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้คุมสอบและติดสติกเกอร์แสดงสัญลักษณ์ผ่านการคัดกรองก่อนเข้าพ้ืนท่ีห้องสอบ/หรือก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ีคุมสอบ  

6. ส่วนกลางจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลให้ไว้ตามจุดต่างๆ ส าหรับให้ผู้เข้าสอบและผู้คุมสอบล้างมือบ่อยๆ รวมท้ังในห้องน้ าจัดให้มีสบู่/น้ ายาล้างมือให้ล้างมือทุกคร้ังท่ีเข้าใช้ห้องน้ า

7. นักศึกษาแพทย์ผู้เข้าสอบต้องสวม surgical ตลอดเวลาท่ีท าการสอบ และกรรมการผู้คุมสอบ/ผู้เก่ียวข้องกับการสอบทุกคนต้องสวม mask และ face shield ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

8. ห้ามนักศึกษาแพทย์ผู้เข้าสอบ ไม่ให้พูดคุยกันท้ังก่อนเข้าห้องสอบและตลอดการสอบ

9. ส่วนกลางจัดเตรียมน้ าด่ืมและอาหารกล่องให้ผู้เข้าสอบ และผู้คุมสอบ โดยจัดท่ีน่ังรับประทานอาหารแบบเว้นระยะห่างเกิน 1.5 เมตร และห้ามพูดคุยกันระหว่างรับประทานอาหาร

10. ในระหว่างพัก จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยก ากับ ดูแล แจ้งเตือน ให้ผู้เข้าสอบอยู่ห่างกัน ไม่ให้มีการรวมกลุ่ม พูดคุยกัน 

2 คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

3 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามน้ี

1.  ติดตามประกาศ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เร่ือง แนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรและนักศึกษาท่ีจะเข้ามายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือคณะแพทยศาสตร์ ในสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของโรค Covid-19 ฉบับท่ี 6 วันท่ี 20 สิงหาคม 2564

2. ติดตามแนวปฏิบัติและมาตรการการจัดสอบข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

5 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

6 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามน้ี

1. ผู้เข้าสอบต้องได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม และมีเอกสารการฉีดวัคซีน แสดงในวันสอบ

2. ผู้เข้าสอบท่ีได้รับวัคซีน ไม่ครบ 2 เข็ม ต้องแสดงผลการตรวจหาเช้ือ COVID-19 (ATK หรือ PCR) ในวันสอบ ระยะเวลาไม่เกิน 48 ชม. โดยผู้ท่ีได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบได้ จะต้องมีผลเป็นลบ (negative) เท่าน้ัน

7 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ พระมงกุฎเกล้ำ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

8 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตรวจสอบการฉีดวัคซีนของผู้เข้าสอบทุกคน

9 วิทยำลัยแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

10 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ระบุห้องสอบ รหัสประจ าตัวผู้เข้าสอบ และอุณหภูมิท่ีวัดได้(ณ วันสอบ) บนเอกสารส าแดง

11 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 1. (ผู้เข้าสอบท่ีมาจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์) ท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ครบ 3 เข็ม ต้องแสดงผลการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ก่อนวันสอบ                                                            

2. (ผู้เข้าสอบจากสถาบันอ่ืนในประเทศไทย และผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ) ท่ีมาจากต่างจังหวัดทุกราย ให้แสดงผลการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ก่อนวันสอบ

12 ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

13 คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

14 วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 1. ผู้เข้าสอบทุกคน ท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือโควิด19 ชนิด AstraZeneca จ านวน 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนชนิดอ่ืนครบโดสตามจ านวนวัคซีนแต่ละชนิด ให้แสดงเอกสารรับรองซ่ึงออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือหลักฐานการฉีดวัคซีน โดยแสดงหลักฐานในวันสอบ

 (และอาจมีการเรียกให้ส่งหลักฐานล่วงหน้า กรณีเป็นนักศึกษาแพทย์ของ ม.อุบลราชธานี)

2. ผู้เข้าสอบทุกคน ท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด ท่ีได้รับวัคซีนยังไม่ครบ ให้แสดงหลักฐานผลการ swab ตรวจ Real-time PCR ก่อนเข้าพ้ืนท่ีล่วงหน้าไม่เกิน 72 ช่ัวโมง และให้ส่งข้อมูลท่ีงานควบคุมโรค รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือแจ้งขอเดินทางเข้าในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 1 วันก่อนสอบ

3. ผู้เข้าสอบทุกคน เดินทางมาจากพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด : จะต้อง scan QR code ไทยชนะ และ ฮักอุบล และบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลท่ีสนามสอบ

4. ผู้เข้าสอบทุกคน ท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด : กรณีท่ีจะค้างคืน จะต้องพักอาศัยในจังหวัดอุบลราชธานี จะต้องพักท่ี โรงแรม U-place ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เท่าน้ัน

5. หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม ให้ติดต่อท่ี Line ID: @935qxcsi งานควบคุมโรค รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

6. ผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ และในประเทศท่ีอยู่ต่างสถาบัน : ต้องส่งข้อมูลหลักฐาน ข้อ 1 หรือข้อ 2 มาท่ี Line ID: @935qxcsi งานควบคุมโรค รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนสอบอย่างน้อย 1 วัน และน าหลักฐานมาด้วยในวันสอบ

15 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์ ขอให้ผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศทุกคนจะต้องน าผลตรวจเช้ือไวรัชโควิด-19 ด้วยวิธี RT PCR มาแสดงซ่ึงผลตรวจจะต้องไม่เกิน 3 วัน จนถึงวันสอบ

16 คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

17 โรงพยำบำลพระน่ังเกล้ำ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องกรอกข้อมูลใบคัดกรองความเส่ียงต่อการติดเช้ือ COVID-19 

18 ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

19 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลรำชบุรี ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนท่ีจะเข้าห้องสอบให้แสดงผลการตรวจ ATK เป็นลบภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนสอบ  

20 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลชลบุรี ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

21 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลพระปกเกล้ำ กรณี ท่ีผู้สมัครสอบไม่ได้ศึกษาหรือปฏิบัติงานท่ีศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ต้องน าส่งผล RT-PCR for COVID-19 ไม่พบเช้ือ ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนสอบ โดยส่งผลตรวจ ในวันก่อนสอบมาท่ี  E-mail : cmec.ppk@gmail.com

22 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลล ำปำง ผู้เข้าสอบต้องตรวจ COVID-19 ส าหรับผู้เข้าสอบมีความเส่ียง

23 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

24 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ ตรวจ swab เฉพาะผู้เข้าสอบท่ีไม่ได้อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา (ระยะเวลา 14 วันก่อนวันสอบ) และตรวจกับผู้ท่ีมีประวัติเส่ียง (ใช้ผล swab ภายใน 72 ชม.)

25 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์ ผู้เข้าสอบท่ีไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ทุกคนต้องแสดงผลการตรวจโควิดโดยวิธีการ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการสอบ

26 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลอุดรธำนี ผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศไทยท่ีอยู่ต่างสถาบัน และผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ          

 - มีผลตรวจ RT-PCR Covid เป็นลบ ภายใน 3 วันก่อนท าการสอบ

 - อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีหรือข้างเคียงท่ีไม่ใช่จังหวัดเส่ียงสูงสุด 7 วันก่อนวันสอบ

27 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลมหำสำรคำม นักศึกษาต้องมีผลตรวจ COVID - 19 ในนักศึกษาต่างสถาบัน และ นักศึกษาต่างประเทศ

28 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลหำดใหญ่ ผู้เข้าสอบทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิ และบันทึกข้อมูลก่อนการลงทะเบียน

มำตรกำรฯ ท่ีแต่ละสนำมสอบก ำหนดนอกเหนือจำกมำตรกำรหลักของศูนย์ประเมินฯ (ศรว.) ในกำรสอบข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ปี 2564 คร้ังท่ี 1

สอบวันท่ี 11-12 กันยำยน 2564



ล ำดับ สนำมสอบ มำตรกำรฯ ท่ีแต่ละสนำมสอบก ำหนดนอกเหนือจำกมำตรกำรหลักของศูนย์ประเมินฯ (ศรว.)

มำตรกำรฯ ท่ีแต่ละสนำมสอบก ำหนดนอกเหนือจำกมำตรกำรหลักของศูนย์ประเมินฯ (ศรว.) ในกำรสอบข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ปี 2564 คร้ังท่ี 1

สอบวันท่ี 11-12 กันยำยน 2564

29 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลยะลำ 1. ผู้เข้าสอบท่ีไม่ได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลยะลา ต้องตรวจ Swab RT-PCR ต้ังแต่วันพฤหัสบดีท่ี 9 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และส่งผล Swab RT-PCR ก่อนวันสอบ 1 วัน                               

2. ผู้เข้าสอบทุกคนส่งเอกสารประเมินความเส่ียงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามแบบฟอร์มของ ศรว.) ขอให้ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายัง ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาช้ัน-คลินิก โรงพยาบาลยะลา  ภายในวันท่ี 10 กันยายน 2564

3. สนามสอบก าหนดจุดรับฝากกระเป๋าสัมภาระของผู้เข้าสอบ โดยเจ้าหน้าท่ีรับฝากกระเป๋าสัมภาระต้องสวมถุงมือรับ แล้วแยกกระเป๋าสัมภาระในกล่องเป็นรายบุคคล

30 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลสระบุรี ผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ, ผู้เข้าสอบท่ีเดินทางมาสอบจากนอกพ้ืนท่ี ต้องมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบภายใน 72 ช่ัวโมง ก่อนสอบ

31 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลสุรำษฎ์ธำนี ผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศไทยท่ีอยู่ต่างสถาบัน, ผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ และผู้เข้าสอบในสถาบันท่ีเดินทางมาต่างจังหวัด  ปฏิบัติตามน้ี

1.เม่ือเดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องสแกน QR Code “SAVE SURAT” พร้อมท้ังกรอกข้อมูลท่ีถูกต้องตามความเป็นจริง

2.ต้องตรวจหาเช้ือฯ ด้วยวิธี RT-PCR จากจังหวัดต้นทาง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ช่ัวโมง นับแต่เวลาการตรวจ และผลตรวจไม่พบว่ามีการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

3.เม่ือถึงสนามสอบต้องแสดงผลการตรวจ ณ จุดคัดกรอง ถ้าไม่แสดงผลตรวจจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบอย่างเด็ดขาด

4.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

32 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

33 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลพุทธโสธร ผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศไทยท่ีอยู่ต่างสถาบัน และผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศต้องตรวจโควิดแบบ ATK อย่างน้อย 72  ช่ัวโมง ก่อนวันสอบ 

34 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลพิจิตร ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

35 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลแพร่ ผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ  ปฏิบัติตามน้ี

1.ผู้เข้าสอบท่ีมาจากต่างหวัดให้ท าการ swab และน าผลการ swab มาย่ืน ณ จุดลงทะเบียนในวันท่ีสอบ (ต้อง swab 2 วันก่อนสอบ)                                                                                  

2. ต้องเป็นผู้ท่ีฉีดวัคซีนอย่างน้อยมาแล้ว 2 เข็ม โดยปร้ินหลักฐานมาย่ืน ณ จุดลงทะเบียนในวันท่ีสอบ

3. อ่ืน ๆ ตามมาตรการของจังหวัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019

36 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ให้ผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศแสดงผลตรวจ PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนสอบ

37 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลร้อยเอ็ด ผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศไทยท่ีอยู่ต่างสถาบัน และผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ ต้องปฏฺบัติ ดังน้ี

1. กรอกเอกสารประเมินความเส่ียงโรค Covid - 19

2. ขอเอกสารผลการตรวจ RT-PCR for covid - 19 ซ่ึงระบุวันเก็บส่ิงส่งตรวจ (ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนวันสอบ) โดยผลไม่พบสารพันธุกรรม

NL1 ควรเก็บส่ิงส่งตรวจ   8 - 10  กันยายน 2564   

NL2 ควรเก็บส่ิงส่งตรวจ  9 - 11 กันยายน 2564 

3. ย่ืนเอกสารประเมินความเส่ียงและหลักฐานผลตรวจก่อนเข้าห้องสอบ  หากไม่มีหลักฐานการตรวจจะไม่สามารถเข้าร่วมการสอบประเมินได้

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ท่ี   นพ.มนัสวี  อัตถากร  รองผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  โทร.  0896986179

38 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลกำฬสินธ์ุ ผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศไทยท่ีอยู่ต่างสถาบัน และผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศศึกษามาตรการจังหวัดกาฬสินธ์ุ กรณีมาจากพ้ืนท่ีเส่ียง 29 จังหวัด

39 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลสุรินทร์ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องตรวจ ATK

40 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลบุรีรัมย์ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

41 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลชัยภูมิ ผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศไทยท่ีอยู่ต่างสถาบัน และผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศมีผลตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ใน 72 ช่ัวโมง

42 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลสงขลำ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

43 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร ขอให้ผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศไทยท่ีอยู่ต่างสถาบัน และผู้เข้าสอบจากสถาบันต่างประเทศ ปฏิบัติตามน้ี

ผู้เข้าสอบต้องมีผลตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ก่อนเข้าสอบภายใน 72 ช่ัวโมง

44 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลวชิระภูเก็ต ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามน้ี

ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบ ,จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ทุกจุดท่ีมีการเข้า-ออก ,การท าความสะอาดบริเวณท่ีมีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู เป็นต้น

45 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลตรัง ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามน้ี

1.ขออนุญาตจังหวัดเพ่ือจัดสอบรวม

2.มีการซักประวัติผู้เข้าสอบ เร่ือง PUI และการสัมผัสเคสโควิด

3.ให้นักศึกษางดข้ึนปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยก่อนสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือลดโรค

4.ห้ามนักศึกษาเดินทางไปในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงก่อนสอบ

5.ผู้เข้าสอบท่ีมาจากสถานท่ีเส่ียงสูงให้มีผล swob เป็นลบก่อน 3 วัน

46 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลพะเยำ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

47 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลนครพิงค์ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตรวจ RT-PCR Test และ/หรือ Rapid Antigen Test 

48 โรงพยำบำลกลำง / โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ (สอบท่ี ส ำนักกำรแพทย์) ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

49 ศูนย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิกโรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการท่ีศรว.ก าหนด

หากไม่มีมาตรสนามสอบข้ึน เน่ืองจากสนามสอบไม่ได้แจ้ง เพราะเป็นผู้เข้าสอบจากสนามสอบน้ันอยู่แล้ว 

และหากผู้เข้าสอบสงสัยในประเด็นใด โปรดติดต่อสยามสอบของท่านโดยตรง


