
ฉบับ – แก้ไข 24-08-63 ใช้ส ำหรับสอบรอบ Sep-63 เท่ำนั้น 
 

             ก ำหนดเวลำกำรสอบ 
 

เวลำ กำรสอบข ัน้ตอนที ่1 และ ข ัน้ตอนที ่2 

07.00 น. 

ผูเ้ขา้สอบควรเดนิทางถงึสนามสอบ 

ตรวจสอบผงัทีน่ั่งสอบ ผา่นจดุคดักรอง  

และสง่เอกสารส าแดงฯ 

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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ในการสอบเพื่อประเมนิและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม ผูเ้ขา้สอบตอ้ง 

ปฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตติ่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มฉิะนัน้ ศนูยป์ระเมนิและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรม (ศรว.)  จะตัดสทิธิใ์นการสอบ  หรอืไมพ่จิารณาใหค้ะแนนค าตอบ    

ขอ้ปฏบิตัใินกำรสอบ  มดีงันี ้

1.  โปรดส ัง่พมิพ ์และลงนำมรบัรองในเอกสำรส ำแดงฯ แลว้น ำไปมอบให ้ศรว. ในวนัสอบทีจุ่ด

คดักรองประจ ำสนำมสอบ 

 

2.  ขอใหผู้เ้ขา้สอบตรวจสอบทีต่ัง้อาคารสอบ ณ สนามสอบของทา่น และวางแผนการเดนิทาง 
     อยา่งรอบคอบ เพือ่ใหถ้งึสนามสอบอยา่งถกูตอ้ง และลงทะเบยีนเขา้สอบไดทั้นตามเวลาทีก่ าหนด 
     ไว ้ 

** หำกไปผดิสนำมสอบ ศรว. จะไมอ่นญุำตใหเ้ขำ้หอ้งสอบ ** 

 
3.  เอกสารทีต่อ้งใชเ้พือ่แสดงตอ่กรรมการคมุสอบกอ่นเขา้หอ้งสอบ คอื 

 3.1 บตัรประจ ำตวัประชำชน ทีย่ังไม่หมดอาย ุ (ผูท้ีไ่ม่ใชส่ัญชาตไิทย ใหใ้ชห้นังสอืเดนิทางที่

ยังไมห่มดอายแุทนบัตรประจ าตัวประชาชน) 

3.2  บตัรประจ ำตวัผูเ้ขำ้สอบ  ซึง่พมิพล์งบนกระดำษสขีำว ใหม้เีฉพาะขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกับ

บัตรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบที ่ศรว. ออกใหเ้ทา่นัน้   

3.2.1 หา้มมใิหม้ขีอ้ความอืน่ใดทัง้ดา้นหนา้และดา้นหลังของเอกสาร  

3.2.2 ยังไมต่อ้งลงลายมอืชือ่ในบัตรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบ การลงลายมอืชือ่จะกระท าต่อหนา้ผู ้

คมุสอบระหวา่งการสอบ 

3.2.3 บัตรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบที่มกีารขดีเขยีนขอ้ความใดๆ ไว ้จะถือวา่เป็นการทุจรติในการ

สอบ 

3.2.4 ใหว้างบัตรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบไวบ้นโต๊ะที่น่ังสอบ เพื่อรอการตรวจสอบจากเจา้หนา้ที่

ระหวา่งการสอบอกีครัง้  

4. ในการเขา้สอบ  ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งแตง่กายดว้ยเครือ่งแบบนักศกึษา  หรอืแตง่กายสภุาพ  หา้มสวมเสือ้

ยดืหรอืปลอ่ยชายเสือ้ และใหส้วมรองเทา้หุม้สน้ หากไมป่ฏบิัตติามขอ้ปฏบิัตนิีจ้ะไมไ่ดรั้บอนุญาตให ้

เขา้หอ้งสอบ 

5. โปรดรักษาความสงบเมือ่อยูใ่นหอ้งสอบและขณะทีอ่ยูใ่นบรเิวณสนามสอบ 

 

6.   ศรว. จะเป็นผูจั้ดเตรยีมอปุกรณ์เครือ่งเขยีนใหผู้เ้ขา้สอบ ไดแ้ก ่ดนิสอด า 2B และ ยางลบ 
 

จงึไมอ่นญุำตใหน้ ำอปุกรณ์ใดๆ เขำ้หอ้งสอบ 

ยกเวน้นำฬกิำทีไ่มเ่ป็นอปุกรณ์ในกำรสือ่สำรหรอืใชใ้นกำรคดิค ำนวณ 

 

สิง่ของอืน่ๆ รวมทัง้กระเป๋าเงนิ โทรศัพทม์อืถอื (ใหปิ้ดเครือ่งดว้ย) ใหว้างไวใ้นพืน้ที ่ทีก่รรมการก าหนด

ไว ้  ศรว. จะไมร่บัผดิชอบหำกเกดิกำรสญูหำย  ดังนัน้จงึไมค่วรน าสิง่ของมคีา่ไปยังสนามสอบ 

 

 

   ขอ้ปฏบิตัสิ าหรับผูเ้ขา้สอบ 
เพือ่ประเมนิและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม ขัน้ตอนที ่1 และ 2 



 3 

7.  เมือ่ไดรั้บสญัญาณใหเ้ขา้หอ้งสอบในการสอบแตล่ะฉบับ   ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งแสดงตน ดว้ยเอกสาร

หลักฐาน ใหก้รรมการคมุสอบตรวจสอบทกุครัง้  ดงันี ้

7.1  การสอบรอบเชา้ :  

-  บัตรประจ าตัวประชาชนทีย่ังไมห่มดอาย ุ     

( ผูท้ีไ่มใ่ชส่ญัชาตไิทย ใหใ้ชห้นังสอืเดนิทางทีย่ังไมห่มดอาย ุ 

แทนบัตรประจ าตัวประชาชน )  

- บัตรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบ (บตัรประจ าตัวผูเ้ขา้สอบ จะถกูเก็บระหวา่งการสอบในรอบเชา้) 

 

7.2  การสอบรอบบา่ย :  

  -   บัตรประจ าตัวประชาชนทีย่ังไมห่มดอาย ุ    

( ผูท้ีไ่มใ่ชส่ญัชาตไิทย ใหใ้ชห้นังสอืเดนิทางทีย่ังไมห่มดอาย ุ 

แทนบัตรประจ าตัวประชาชน )   

8.  ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบหลังจากเวลาทีก่ าหนดเริม่สอบผา่นไปแลว้ 15 นาท ียกเวน้กรรมการกลาง

จาก ศรว. ซึง่ท าหนา้ทีด่แูลสนามสอบพจิารณาแลว้เห็นวา่เป็นเหตสุดุวสิยั  และไดอ้นุมัตไิวเ้ป็นลาย

ลักษณ์อักษรใหเ้ขา้สอบได ้ 

 

9.   เมือ่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบ ใหเ้ขา้น่ังตรงทีน่ั่งของตนเอง ซึง่มบีัตรแสดงเลขรหัส

ประจ าตัวและรปูผูเ้ขา้สอบตดิอยู ่ใหผู้เ้ขา้สอบปฏบิัตดิังนี ้

 หำ้มหยบิดนิสอมำเขยีนขอ้ควำมใดๆ กอ่นกรรมกำรคมุสอบอนญุำต 

 หำ้มเปิดหรอืท ำขอ้สอบกอ่นกรรมกำรคมุสอบอนญุำตโดยเด็ดขำด  

 ใหผู้เ้ขำ้สอบทกุคน อำ่นกตกิำทีป่กหนำ้และปกหลงัขอ้สอบอยำ่งรอบคอบ 

 ใหต้รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู ชือ่-สกลุ เลขบัตรประชาชน และเลขรหสัประจ าตัวผูเ้ขา้

สอบ ทีพ่มิพไ์วบ้นกระดาษค าตอบ และบัตรฯทีต่ดิบนโตะ๊ 

 เมือ่ถงึเวลาทีก่ าหนด ผูค้มุสอบจะแจง้ใหผู้เ้ขา้สอบเขยีน ชือ่ นามสกลุ เลขรหัสตา่งๆ ดว้ย

ดนิสอทีป่กขอ้สอบ จงึท าการเขยีนรหัสและระบายวงกลมขอ้มลู เลขรหสัชุดขอ้สอบ ที่

กระดาษค าตอบ ดว้ยดนิสอด ำ 2B ใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง 

 ผูเ้ขำ้สอบตอ้งระบำยวงกลม รหสัชุดขอ้สอบ ใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง หำกไมค่รบถว้นและ

ถกูตอ้ง กำรตรวจขอ้สอบจะผดิพลำด หรอื ตรวจไมไ่ด ้

 

 
10.  เวลาสอบเริม่พรอ้มกนัตามเวลาทีก่ าหนด เมือ่กรรมการคมุสอบ ประกาศอนุญาตใหเ้ปิดขอ้สอบได ้  
       ใหต้รวจนับจ านวนขอ้สอบวา่ครบถว้นตามทีร่ะบบุนปกขอ้สอบ 

*  หำ้มเซ็นชือ่บนเอกสำรใดๆ ทกุแหง่ * 

กำรเซ็นชือ่ ตอ้งกระท ำตอ่หนำ้กรรมกำรคมุสอบเทำ่น ัน้ 

(กรรมการคมุสอบ จะเป็นผูเ้ดนิไปยังโตะ๊ผูเ้ขา้สอบ ระหวา่งการสอบแตล่ะฉบับ) 

 

11.  ในระหวา่งการสอบ  ถา้ตอ้งการสิง่ใดใหย้กมอืขึน้ เพือ่ใหก้รรมการคมุสอบทราบ 
 
12.  กรรมการคมุสอบ/โปรแกรมสอบ จะประกาศ/แจง้เตอืนเวลาใหผู้เ้ขา้สอบทราบ 3 ครัง้  คอื     
      กอ่นหมดเวลาสอบ 45 นาท ี 15 นาท ีและ 2 นาท ี
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13.  เมือ่มกีารประกาศหมดเวลาสอบ ใหผู้เ้ขา้สอบปฏบิัตดิังนี้ 
 ใหผู้เ้ขำ้สอบทกุคนหยดุท ำขอ้สอบทนัทวีำงดนิสอ ยำงลบ ชุดขอ้สอบ กระดำษค ำตอบลง 

ผูท้ ีไ่มป่ฏบิตัติำม จะถอืวำ่กำรสอบฉบบัน ัน้เป็นโมฆะ 
 ใหผู้เ้ขา้สอบน่ังรอที่โต๊ะ  จนกวา่กรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษค าตอบ และ ขอ้สอบ ของผู ้

เขา้สอบทุกคนไปจากโต๊ะที่น่ังสอบเรยีบรอ้ยแลว้  และประกาศอนุญาตใหอ้อกจากหอ้งสอบ   

จงึจะออกจากหอ้งสอบได ้โดยหา้มน าสิง่อืน่ใดนอกเหนือจากบัตรประจ าตัวประชาชนออกไป

ดว้ย 

 

14.  ไมอ่นุญาตใหผู้เ้ขา้สอบออกจากหอ้งสอบกอ่นหมดเวลา และกอ่นไดรั้บอนุญาตจาก         
       กรรมการคมุสอบใหอ้อกจากหอ้งสอบได ้   “ผูเ้ขา้สอบควรท ากจิสว่นตัวใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นเขา้  
       หอ้งสอบ” 

15. หำ้มน ำหรอืคดัลอกขอ้สอบหรอืสว่นหนึง่สว่นใดของขอ้สอบ ออกจำกหอ้งสอบ ไมว่่ำ

ดว้ยวธิใีดๆ โดยเด็ดขำด 

16. หากมกีารกระท าใดทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้ปฏบิัตขิา้งตน้  หรอืสอ่เจตนาทจุรติ   

 อาจารย/์เจา้หนา้ทีค่มุสอบจะบันทกึไวท้ีก่ระดาษค าตอบ  

 หรอื บนัทกึโดยวธิที ีผู่เ้ขำ้สอบอำจจะไมร่บัทรำบก็ได ้   

และ คณะกรรมกำรบรหิำร ศรว. จะเป็นผูพ้จิำรณำตดัสนิใหก้ำรสอบคร ัง้น ัน้เป็นโมฆะ  หรอื

พจิารณาด าเนนิคดตีามกฎหมายดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


