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คำชี้แจงสำหรับผู้เข้ ำสอบ
1. ผูเ้ ข้าสอบต้องอ่าน และทาความเข้าใจข้อปฏิบตั ิในการเข้าสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ และสอบ
สัมภาษณ์ ก่อนเข้าสอบ (ข้อปฏิบตั ิในการสอบจะประกาศเพิ่มเติม)
2. ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบสลับวงสอบภาคปฏิบตั ิ หรื อสลับรอบในการสอบสัมภาษณ์ หรื อสลับลาดับใน
การสอบให้ต่างไปจากที่ราชวิทยาลัยฯ จัดไว้ หากพบว่ามีการกระทาดังกล่าว กรรมการสอบอาจไม่
อนุญาตให้เข้าสอบ หรื อหากทราบภายหลัง อาจพิจารณาให้ผลการสอบส่ วนนั้น หรื อทั้งหมดเป็ นโมฆะ
3. ในระหว่างการสอบทั้ง 3 วัน ห้ ำมผูเ้ ข้าสอบเข้าไปในสานักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวแห่งประเทศไทย ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
4. ระหว่างรอสอบ ผูเ้ ข้าสอบจะต้องอยูใ่ นห้องพักรอตามที่กรรมการสอบจัดไว้ ห้ ำมไม่ให้ผเู ้ ข้าสอบที่
รอสอบปฏิบตั ิ หรื อสอบสัมภาษณ์ ภาคบ่ายอยูบ่ ริ เวณหน้าห้องสอบ ขณะที่กาลังมีการสอบภาคเช้า
5. ผูเ้ ข้าสอบที่ตอ้ งการอาหารพิเศษ เช่น อาหารมุสลิม อาหารมังสวิรัต หรื อ แพ้อาหารบางประเภท
หรื อประสงค์จะนาอาหารกลางวันมาเอง กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยฯ ก่อนวัน สอบวันแรก
อย่างน้อย 5 วันทาการ
6. ผูเ้ ข้าสอบที่มาสอบสัมภาษณ์สายกว่ารอบที่จดั ไว้ อาจได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเป็ นลาดับใดก็ได้ แต่
หากมาผิดช่วงเวลาที่กาหนด อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของ กรรมการ
สอบที่ได้รับมอบหมายจากประธานอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบฯ
7. ผูเ้ ข้าสอบที่สอบสัมภาษณ์ไม่ผา่ น อาจได้รับโอกาสในการประเมินครั้งที่ 2 หลังจากที่ผเู้ ข้าสอบทุก
คนในช่วงเวลานั้นๆ สอบเสร็ จแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการสอบ ดังนั้นผูเ้ ข้าสอบควรเผือ่
เวลาหากมีกิจธุ ระอื่นๆ ต่อในวันสอบสัมภาษณ์

กำหนดกำรสอบ
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎำคม 2562
07.15 – 07.40 น.

สอบข้ อเขียน

ผูเ้ ข้าสอบรายงานตัว พร้อมหลักฐานแสดงตัวบุคคล (อ่านรายละเอียดในข้อปฏิบตั ิฯ)
ณ จุดลงทะเบียน ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี บริ เวณหน้าห้องประชุมสยาม
มกุฎราชกุมาร

07.40 น.

ผูเ้ ข้าสอบทยอยนากระเป๋ าและของส่ วนตัว เก็บในจุดเก็บสัมภาระ และ
อนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบเข้าห้องสอบ และนัง่ ประจาที่นงั่ สอบตามหมายเลขประจาตัวสอบ

8.00 – 10.00 น.

สอบข้อเขียน (MCQ) ชุดที่ 1

8.30 น.

ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าสอบที่มาหลังเวลานี้เข้าห้องสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็ นรายกรณี

10.00 – 10.15 น.

พัก 15 นาที (อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ แต่ไม่อนุญาตเข้าไปในจุดเก็บสัมภาระ)

10.15 – 12.15 น.

สอบข้อเขียน (MCQ) ชุดที่ 2

12.15 - 13.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ราชวิทยาลัยฯ จัดเตรี ยมให้)
**ไม่อนุญาตให้เข้าจุดเก็บสัมภาระ**

13.15 น.

อนุญาตให้ผเู้ ข้าสอบเข้าห้องสอบ และนัง่ ประจาที่นงั่ สอบตามหมายเลขประจาตัวสอบ

13.30 น.

สอบข้อเขียน (MEQ) ช่วงที่ 1 (ชุดที่ 1-3)

**เมื่อเริ่ มการสอบแล้ ว จะไม่ อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าสอบที่มาสายเข้ าห้ องสอบจนกว่ าจะหมดเวลาทาข้ อสอบชุดที่ 1**
15.00 น.

พัก 15 นาที (อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ แต่ไม่อนุ ญาตเข้าไปในจุดเก็บสัมภาระ)

15.15 น.

สอบข้อเขียน (MEQ) ช่วงที่ 2 (ชุดที่ 4-5)

**เมื่อเริ่ มการสอบแล้ ว จะไม่ อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าสอบที่มาสายเข้ าห้ องสอบจนกว่ าจะหมดเวลาทาข้ อสอบชุดที่ 4**
16.15 น.

หมดเวลาสอบ

วันเสำร์ ที่ 13 กรกฎำคม 2562
7.30 – 7.45 น.

สอบภำคปฏิบัติ (OSCE)

ผูเ้ ข้าสอบเลขที่ 1-92 รายงานตัว พร้อมหลักฐานแสดงตัวบุคคล (อ่านรายละเอียดใน ข้อ
ปฏิบตั ิฯ) ณ จุดลงทะเบียน ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี บริ เวณหน้าห้องสัมมนา 1-3

7.45 น.

ผูเ้ ข้าสอบทยอยเข้าห้องพักรอสอบ ปิ ดโทรศัพท์มือถือและเก็บสัมภาระไว้ในจุดที่กาหนด

8.00 น.

Orientation
(ไม่ อนุญำตให้ ผ้ เู ข้ ำสอบทีม่ ำหลังจำก orientation เสร็จ เข้ ำสอบ เว้ นแต่ ได้ รับอนุญำตจำกประธำน
อนุกรรมกำรฝึ กอบรมและสอบ หรือผู้ทปี่ ระธำนฯ มอบหมำย)

8.20 น.

กรรมการคุมสอบ นาผูเ้ ข้าสอบไปยังห้องสอบ “ไม่ อนุญำตให้ แวะระหว่ำงทำง”

8.30 น.

เริ่ มสอบภาคปฏิบตั ิ (อ่านรายละเอียด “ระหว่างการสอบ” ใน ข้อปฏิบตั ิฯ)

11.50 น.

หมดเวลาสอบ

11.50 -13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ราชวิทยาลัยฯ จัดเตรี ยมให้)

**ผู้เข้ ำสอบภำคเช้ ำ จะต้ องอยู่ในห้ องพักรอจนกว่ำผู้เข้ ำสอบภำคบ่ ำยจะเข้ ำห้ องสอบเรียบร้ อย จึงจะอนุญำต
ให้ ออกจำกห้ องพักรอไปยังจุดเก็บสั มภำระได้ ”
11.00 – 11.30 น.

ผูเ้ ข้าสอบเลขที่ 93-177 รายงานตัว พร้อมหลักฐานแสดงตัวบุคคล (อ่านรายละเอียด ในข้อปฏิบตั ิฯ)
ณ จุดลงทะเบียน ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี บริ เวณหน้า ห้องสัมมนา 4-6 (หำกมำก่ อน
เวลำให้ รอจนถึงเวลำทีก่ ำหนด จึงจะให้ ลงทะเบียน)

11.40 น.

ผูเ้ ข้าสอบทยอยเข้าห้องพักรอสอบ ปิ ดโทรศัพท์มือถือและเก็บสัมภาระไว้ในจุดที่กาหนด

11.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่หอ้ งพักรอสอบ (ราชวิทยาลัยฯ จัดเตรี ยมให้)

12.30 น.

Orientation
(ไม่ อนุญำตให้ ผ้ เู ข้ ำสอบทีม่ ำหลังจำก orientation เสร็จ เข้ ำสอบ เว้ นแต่ ได้ รับอนุญำตจำก
ประธำนอนุกรรมกำรฝึ กอบรมและสอบ หรือผู้ที่ประธำนฯ มอบหมำย)

12.50 น.

กรรมการคุมสอบ นาผูเ้ ข้าสอบไปยังห้องสอบ “ไม่ อนุญำตให้ แวะระหว่ ำงทำง”

13.00 น.

เริ่ มสอบภาคปฏิบตั ิ (อ่านรายละเอียด “ระหว่างการสอบ” ใน ข้อปฏิบตั ิฯ)

16.20 น.

หมดเวลาสอบ

วันอำทิตย์ ที่ 14 กรกฎำคม 2562
7.30 – 7.45 น.

สอบสั มภำษณ์

ผูเ้ ข้าสอบเลขที่ 1-90 รายงานตัว พร้อมหลักฐานแสดงตัวบุคคล (อ่านรายละเอียด
ใน ข้อปฏิบตั ิฯ) ณ จุดลงทะเบียน ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี บริ เวณ
หน้าห้องสัมมนา 1-3

7.45 น.

ผูเ้ ข้าสอบทยอยเข้าห้องพักรอสอบ ปิ ดโทรศัพท์มือถือและเก็บสัมภาระไว้ใน
จุดที่กาหนด

8.00 น.

Orientation

8.15 น.

กรรมการคุมสอบ นาผูเ้ ข้าสอบรอบแรกไปยังห้องสอบ

8.30 – 11.30 น.

สอบสัมภาษณ์ รอบละ 20 นาที

11 .30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ราชวิทยาลัยฯ จัดเตรี ยมให้)

**ผู้เข้ ำสอบภำคเช้ ำ จะต้ องอยู่ในห้ องพักรอจนกว่ ำผู้เข้ ำสอบภำคบ่ ำยจะเริ่ม orientation
จึงจะอนุญำตให้ ออกจำกห้ องพักรอไปยังจุดเก็บสั มภำระได้ ”
11.00 – 11.20 น.

ผูเ้ ข้าสอบเลขที่ 91-177 รายงานตัว พร้อมหลักฐานแสดงตัวบุคคล (อ่าน
รายละเอียดในข้อปฏิบตั ิฯ) ณ จุดลงทะเบียน ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี
๕๐ ปี บริ เวณหน้า ห้องสัมมนา 1-3 (หำกมำก่ อนเวลำให้ รอจนถึงเวลำที่
กำหนด จึงจะให้ ลงทะเบียน)

11.20 น.

ผูเ้ ข้าสอบทยอยเข้าห้องพักรอสอบ ปิ ดโทรศัพท์มือถือและเก็บสัมภาระไว้ใน
จุดที่กาหนด

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่หอ้ งพักรอสอบ (ราชวิทยาลัยฯ จัดเตรี ยมให้)

12.15 น.

Orientation

12.30 น.

กรรมการคุมสอบ นาผูเ้ ข้าสอบรอบแรกไปยังห้องสอบ

12.45 น.

สอบสัมภาษณ์ รอบละ 20 นาที

15.45 น.

หมดเวลาสอบ

...........................................................................................................................................................................

