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ค ำช้ีแจงส ำหรับผู้เข้ำสอบ 

 
1. ผูเ้ขา้สอบตอ้งอ่าน และท าความเขา้ใจขอ้ปฏิบติัในการเขา้สอบขอ้เขียน สอบภาคปฏิบติั และสอบ

สัมภาษณ์ ก่อนเขา้สอบ (ขอ้ปฏิบติัในการสอบจะประกาศเพิ่มเติม) 

2. ไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้สอบสลบัวงสอบภาคปฏิบติั หรือสลบัรอบในการสอบสัมภาษณ์ หรือสลบัล าดบัใน

การสอบใหต่้างไปจากท่ีราชวทิยาลยัฯ จดัไว ้หากพบวา่มีการกระท าดงักล่าว กรรมการสอบอาจไม่

อนุญาตใหเ้ขา้สอบ หรือหากทราบภายหลงั อาจพิจารณาใหผ้ลการสอบส่วนนั้น หรือทั้งหมดเป็นโมฆะ 

3. ในระหวา่งการสอบทั้ง 3 วนั ห้ำมผูเ้ขา้สอบเขา้ไปในส านกังานราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตร์

ครอบครัวแห่งประเทศไทย ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  

4. ระหวา่งรอสอบ ผูเ้ขา้สอบจะตอ้งอยูใ่นหอ้งพกัรอตามท่ีกรรมการสอบจดัไว ้ห้ำมไม่ใหผู้เ้ขา้สอบท่ี

รอสอบปฏิบติั หรือสอบสัมภาษณ์ ภาคบ่ายอยูบ่ริเวณหนา้หอ้งสอบ ขณะท่ีก าลงัมีการสอบภาคเชา้   

5. ผูเ้ขา้สอบท่ีตอ้งการอาหารพิเศษ เช่น อาหารมุสลิม อาหารมงัสวรัิต หรือ แพอ้าหารบางประเภท 

หรือประสงคจ์ะน าอาหารกลางวนัมาเอง กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีราชวทิยาลยัฯ ก่อนวนั สอบวนัแรก

อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ 

6. ผูเ้ขา้สอบท่ีมาสอบสัมภาษณ์สายกวา่รอบท่ีจดัไว ้อาจไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้สอบเป็นล าดบัใดก็ได ้แต่

หากมาผดิช่วงเวลาท่ีก าหนด อาจไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้สอบ ทั้งน้ี ข้ึนกบัดุลยพนิิจของ กรรมการ

สอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

7. ผูเ้ขา้สอบท่ีสอบสัมภาษณ์ไม่ผา่น อาจไดรั้บโอกาสในการประเมินคร้ังท่ี 2 หลงัจากท่ีผูเ้ขา้สอบทุก

คนในช่วงเวลานั้นๆ สอบเสร็จแลว้ ทั้งน้ี ข้ึนกบัดุลยพนิิจของกรรมการสอบ ดงันั้นผูเ้ขา้สอบควรเผือ่

เวลาหากมีกิจธุระอ่ืนๆ ต่อในวนัสอบสัมภาษณ์ 

 

 



ก ำหนดกำรสอบ 
 
วนัศุกร์ที ่12 กรกฎำคม 2562 สอบข้อเขยีน 

 
07.15 – 07.40 น. ผูเ้ขา้สอบรายงานตวั พร้อมหลกัฐานแสดงตวับุคคล (อ่านรายละเอียดในขอ้ปฏิบติัฯ) 

ณ จุดลงทะเบียน ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี บริเวณหนา้หอ้งประชุมสยาม 

มกุฎราชกุมาร 

07.40 น. ผูเ้ขา้สอบทยอยน ากระเป๋าและของส่วนตวั เก็บในจุดเก็บสัมภาระ และ  

 อนุญาตใหผู้เ้ขา้สอบเขา้ห้องสอบ และนัง่ประจ าท่ีนัง่สอบตามหมายเลขประจ าตวัสอบ 

8.00 – 10.00 น. สอบขอ้เขียน (MCQ) ชุดท่ี 1 

8.30 น. ไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้สอบท่ีมาหลงัเวลาน้ีเขา้หอ้งสอบ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นรายกรณี 

10.00 – 10.15 น. พกั 15 นาที  (อนุญาตให้ออกจากหอ้งสอบ แต่ไม่อนุญาตเขา้ไปในจุดเก็บสัมภาระ) 

10.15 – 12.15 น.  สอบขอ้เขียน (MCQ) ชุดท่ี 2 

12.15 - 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั (ราชวทิยาลยัฯ จดัเตรียมให้)   

 **ไม่อนุญาตใหเ้ขา้จุดเก็บสัมภาระ** 

13.15 น. อนุญาตใหผู้เ้ขา้สอบเขา้ห้องสอบ และนัง่ประจ าท่ีนัง่สอบตามหมายเลขประจ าตวัสอบ 

13.30 น. สอบขอ้เขียน (MEQ) ช่วงท่ี 1  (ชุดท่ี 1-3) 

**เม่ือเร่ิมการสอบแล้ว จะไม่อนุญาตให้ผู้ เข้าสอบท่ีมาสายเข้าห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาท าข้อสอบชุดท่ี 1** 

15.00 น. พกั 15 นาที (อนุญาตใหอ้อกจากหอ้งสอบ แต่ไม่อนุญาตเขา้ไปในจุดเก็บสัมภาระ) 

15.15 น. สอบขอ้เขียน (MEQ) ช่วงท่ี 2 (ชุดท่ี 4-5) 

**เม่ือเร่ิมการสอบแล้ว จะไม่อนุญาตให้ผู้ เข้าสอบท่ีมาสายเข้าห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทาข้อสอบชุดท่ี 4** 

16.15 น. หมดเวลาสอบ 



วนัเสำร์ที ่13 กรกฎำคม 2562 สอบภำคปฏบิัติ (OSCE) 
 
7.30 – 7.45 น. ผูเ้ขา้สอบเลขท่ี 1-92 รายงานตวั พร้อมหลกัฐานแสดงตวับุคคล (อ่านรายละเอียดใน ขอ้

ปฏิบติัฯ) ณ จุดลงทะเบียน ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปีบริเวณหนา้ห้องสัมมนา 1-3 

7.45 น. ผูเ้ขา้สอบทยอยเขา้หอ้งพกัรอสอบ ปิดโทรศพัทมื์อถือและเก็บสัมภาระไวใ้นจุดท่ีก าหนด 

8.00 น.    Orientation  

 (ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำสอบทีม่ำหลงัจำก orientation เสร็จ เข้ำสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกประธำน
อนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบ หรือผู้ทีป่ระธำนฯ มอบหมำย) 

8.20 น. กรรมการคุมสอบ น าผูเ้ขา้สอบไปยงัหอ้งสอบ “ไม่อนุญำตให้แวะระหว่ำงทำง” 

8.30 น. เร่ิมสอบภาคปฏิบติั (อ่านรายละเอียด “ระหวา่งการสอบ” ใน ขอ้ปฏิบติัฯ) 

11.50 น. หมดเวลาสอบ 

11.50 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (ราชวทิยาลยัฯ จดัเตรียมให้) 
 
 

**ผู้เข้ำสอบภำคเช้ำ จะต้องอยู่ในห้องพกัรอจนกว่ำผู้เข้ำสอบภำคบ่ำยจะเข้ำห้องสอบเรียบร้อย จึงจะอนุญำต 

ให้ออกจำกห้องพกัรอไปยงัจุดเกบ็สัมภำระได้” 
 
 
 

11.00 – 11.30 น. ผูเ้ขา้สอบเลขท่ี 93-177 รายงานตวั พร้อมหลกัฐานแสดงตวับุคคล (อ่านรายละเอียด ในขอ้ปฏิบติัฯ)  

ณ จุดลงทะเบียน ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี บริเวณหนา้ หอ้งสัมมนา 4-6  (หำกมำก่อน

เวลำให้รอจนถึงเวลำทีก่ ำหนด จึงจะให้ลงทะเบียน) 

11.40 น. ผูเ้ขา้สอบทยอยเขา้หอ้งพกัรอสอบ ปิดโทรศพัทมื์อถือและเก็บสัมภาระไวใ้นจุดท่ีก าหนด 

11.45 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ีหอ้งพกัรอสอบ (ราชวทิยาลยัฯ จดัเตรียมให้) 

12.30 น. Orientation  

 (ไม่อนุญำตให้ผู้เข้ำสอบทีม่ำหลงัจำก orientation เสร็จ เข้ำสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำก

ประธำนอนุกรรมกำรฝึกอบรมและสอบ หรือผู้ที่ประธำนฯ มอบหมำย) 

12.50 น. กรรมการคุมสอบ น าผูเ้ขา้สอบไปยงัหอ้งสอบ “ไม่อนุญำตให้แวะระหว่ำงทำง” 

13.00 น. เร่ิมสอบภาคปฏิบติั (อ่านรายละเอียด “ระหวา่งการสอบ” ใน ขอ้ปฏิบติัฯ) 

16.20 น. หมดเวลาสอบ 



วนัอำทติย์ที ่14 กรกฎำคม 2562 สอบสัมภำษณ์ 

 
7.30 – 7.45 น. ผูเ้ขา้สอบเลขท่ี 1-90 รายงานตวั พร้อมหลกัฐานแสดงตวับุคคล (อ่านรายละเอียด

ใน ขอ้ปฏิบติัฯ) ณ จุดลงทะเบียน ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี บริเวณ

หนา้หอ้งสัมมนา 1-3 

7.45 น. ผูเ้ขา้สอบทยอยเขา้หอ้งพกัรอสอบ ปิดโทรศพัทมื์อถือและเก็บสัมภาระไวใ้น

จุดท่ีก าหนด 

8.00 น.  Orientation  

8.15 น. กรรมการคุมสอบ น าผูเ้ขา้สอบรอบแรกไปยงัหอ้งสอบ  

8.30 – 11.30 น. สอบสัมภาษณ์ รอบละ 20 นาที   

11 .30 น. รับประทานอาหารกลางวนั (ราชวทิยาลยัฯ จดัเตรียมให้) 
 

**ผู้เข้ำสอบภำคเช้ำ จะต้องอยู่ในห้องพกัรอจนกว่ำผู้เข้ำสอบภำคบ่ำยจะเร่ิม orientation  

จึงจะอนุญำตให้ออกจำกห้องพกัรอไปยงัจุดเกบ็สัมภำระได้” 
 

11.00 – 11.20 น. ผูเ้ขา้สอบเลขท่ี 91-177 รายงานตวั พร้อมหลกัฐานแสดงตวับุคคล (อ่าน

รายละเอียดในขอ้ปฏิบติัฯ) ณ จุดลงทะเบียน ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 

๕๐ ปี บริเวณหนา้ ห้องสัมมนา 1-3 (หำกมำก่อนเวลำให้รอจนถึงเวลำที่

ก ำหนด จึงจะให้ลงทะเบียน) 

11.20 น. ผูเ้ขา้สอบทยอยเขา้หอ้งพกัรอสอบ ปิดโทรศพัทมื์อถือและเก็บสัมภาระไวใ้น

จุดท่ีก าหนด 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ท่ีหอ้งพกัรอสอบ (ราชวทิยาลยัฯ จดัเตรียมให)้ 

12.15 น. Orientation  

12.30 น. กรรมการคุมสอบ น าผูเ้ขา้สอบรอบแรกไปยงัหอ้งสอบ  

12.45 น. สอบสัมภาษณ์ รอบละ 20 นาที 

15.45 น. หมดเวลาสอบ 
 

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


