
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรสอบ ห้องสอบ และข้อปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำสอบ 

เพื่อหนังสืออนุมัติและวฒุิบัตรเพื่อแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม  

สำขำเวชศำสตร์ครอบครัว ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
....................................................................................... 

 

ก ำหนดกำรสอบ 
 
วันเสำร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ สอบ MCQ และ Short Essay 

 
๐๗.๔๕ – ๐๘.๑๕ น. ผู้เข้าสอบรายงานตัว พร้อมหลักฐานแสดงตัวบุคคล (อ่านรายละเอียดในข้อปฏิบติัฯ) 

ณ จุดลงทะเบียน ของแต่ละสนามสอบ  (สนามสอบที่มีผู้เข้าสอบจ านวนมาก อาจเริ่ม

ลงทะเบียนเร็วกว่าเวลาที่ก าหนด) 

๐๘.๑๕ น. ผู้เข้าสอบทยอยน ากระเป๋าและของส่วนตัว เก็บในจุดเก็บสัมภาระ และ  

 อนุญาตให้ผู้เขา้สอบเขา้ห้องสอบ และนั่งประจ าที่นั่งสอบตามหมายเลขประจ าตัวสอบ 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. สอบข้อเขียน ประเภท MCQ  (เริ่มสอบพรอ้มกันทุกสนามสอบ) 

๐๘.๔๕ น. ไม่อนุญาตใหผู้้เข้าสอบที่มาหลังเวลานี้เขา้ห้องสอบ เวน้แต่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (สนามสอบ จัดเตรียมให)้   

 **ไม่อนุญำตให้เข้ำจุดเก็บสมัภำระ** 

๑๓.๓๐ น. อนุญาตให้ผู้เขา้สอบเขา้ห้องสอบ และนั่งประจ าที่นั่งสอบตามหมายเลขประจ าตัวสอบ 

๑๓.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. สอบข้อเขียนประเภท Short Essay  (เริ่มสอบพร้อมกันทุกสนามสอบ) 

 ๑๔.๐๐ น. ไม่อนุญาตใหผู้้เขา้สอบที่มาหลังเวลานี้เขา้ห้องสอบ เวน้แต่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี 

๑๕.๔๕ น.  หมดเวลาสอบ 

 

 



วันอำทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๓ สอบ MEQ 

 
๐๘.๒๐ – ๐๘.๔๕ น. ผู้เข้าสอบรายงานตัว พร้อมหลักฐานแสดงตัวบุคคล (อ่านรายละเอียดในข้อปฏิบติัฯ) 

ณ จุดลงทะเบียน ของแต่ละสนามสอบ  (สนามสอบที่มีผู้เข้าสอบจ านวนมาก อาจเริ่ม

ลงทะเบียนเร็วกว่าเวลาที่ก าหนด) 

๐๘.๔๕ น. ผู้เข้าสอบทยอยน ากระเป๋าและของส่วนตัว เก็บในจุดเก็บสัมภาระ และ  

 อนุญาตให้ผู้เขา้สอบเขา้ห้องสอบ และนั่งประจ าที่นัง่สอบตามหมายเลขประจ าตวัสอบ 

๐๙.๐๐ สอบข้อเขียน ประเภท MEQ ช่วงที่ ๑  (ชุดที่ ๑-๓)  เริม่สอบพร้อมกันทุกสนามสอบ 

**เมื่อเริ่มการสอบแล้ว จะไม่อนุญาตให้ผูเ้ข้าสอบที่มาสายเข้าห้องสอบจนกวา่จะหมดเวลาท าข้อสอบชุดที่ ๑* 

๑๐.๓๐ น. พัก ๑๕ นาท ี (อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ แต่ไม่อนุญาตเขา้ไปในจุดเก็บสัมภาระ) 

๑๐.๔๕ น. สอบข้อเขียน ประเภท MEQ ช่วงที่ ๒ (ชุดที่ ๔-๕) 

**เมื่อเริ่มการสอบแล้ว จะไม่อนุญาตให้ผูเ้ข้าสอบที่มาสายเข้าห้องสอบจนกวา่จะหมดเวลาท าข้อสอบชุดที่ ๔** 

๑๑.๔๕ น. หมดเวลาสอบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดสนำมสอบ 
๑. สนำมสอบกรงุเทพมหำนคร 

ห้องสอบที่ ๑ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร  
ห้องสอบที่ ๒ ห้องพัชรกิติยาภา    
ชั้น P๒ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : คุณเกศศิริ  ศริิสวัสดิ์ (พี่เกด)    โทร. 085-9206687 

๒. สนำมสอบ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
ห้องเรียน RN202 และ RN203  
อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : คุณนกน้อย  วณิชขจร (พี่นก)     โทร. 089-7599979 

๓. สนำมสอบ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ห้องสอบ ชั้น 7 อาคารเรียนรวม  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : คุณณัฏฐ์นร ี ศรฉีาย  (พีแ่มพ )      โทร. 082 8439925       

๔. สนำมสอบ โรงพยำบำลพุทธชินรำช  
ห้องสุพรรณิการ ์  อาคารมหิดล ชั้น 2 
โรงพยาบาลพุทธชินราช จ. พิษณุโลก 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : คุณพิชามญช์  หล าทิม (น้องเกด)   โทร. 099-7499956 

๕. สนำมสอบ โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ 
ห้อง B01 ชั้น B อาคารเกษตร สนิทวงศ ์  
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  จ.ชลบุร ี
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : คุณศกลวรรณ  จันทร์เกษม (พีบ่ีม)    โทร.0626365303 

๖. สนำมสอบ โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 
          ห้องประชุมสายไหม ช้ัน 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอ านวยการ  
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : คุณเขมกรณ์  ศริิยุทธ ์(พี่การ์ตูน)  โทร. 0878737582 
๗. สนำมสอบ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครนิทร์ 

ห้องวิจารณ์ พานิช อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน : คุณรัชดา  ไชยมิตร (พี่สาว)    โทร. 086 9691170 
 

หมำยเหต ุผู้เขา้สอบที่ต้องการอาหารพิเศษ เช่น อาหารมุสลิม อาหารมังสวิรัติ หรือ แพอ้าหารบางประเภท หรือ

ประสงค์จะน าอาหารกลางวันมาเอง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานแต่ละสนามสอบโดยตรง ก่อนวันสอบวันแรก

อย่างน้อย ๓ วันท าการ 



แนวทำงปฏิบตัิส ำหรบัผู้เข้ำสอบ 
 

๑. ผู้เข้าสอบต้องอ่าน และท าความเข้าใจข้อปฏิบติัในการเข้าสอบให้ชัดเจน  

๒. ไม่อนุญาตให้ผูเ้ข้าสอบที่ไปผิดสนามสอบเข้าห้องสอบ 

๓. ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรที่มีรปูถ่าย และปรากฏชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว

ประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งทางราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุ มาแสดงต่อกรรมการสอบเพื่อ

รายงานตัว และใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ 

๔. ผู้เข้าสอบที่มาสายเกินกว่า ๑๕ นาที จะต้องติดต่อกองอ านวยการสอบเพื่อขออนุญาตเข้าห้องสอบ 

และจะไม่ได้รบัอนญุาตให้ต่อเวลาสอบ  กรณีสอบ MEQ เมื่อเริ่มสอบแล้ว จะไม่อนุญาตให้ผู้ที่มา

หลังเวลาสอบเข้าห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาในการสอบชุดน้ัน ๆ 

๕. ผู้เข้าสอบที่มีอาการป่วย หัวหน้าสนามสอบอาจพิจารณาให้สอบในห้องสอบส ารองที่จัดไว้  

๖. ระหว่างรอสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องอยู่ในจุดพักรอตามที่กรรมการสอบจัดไว้ 

๗. ในระหวา่งการสอบทั้ง ๒ วัน ห้ำมผู้เข้าสอบเข้าไปในส านักงานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวแห่งประเทศไทย ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารม ี๕๐ ป ีและห้องที่จัดไว้เป็นห้อง

อ านวยการสอบของแต่ละสนามสอบ 

๘. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพ ห้ำมสวมเสื้อยืดคอกลม หรือ กางเกงยีนส์ และให้สวมรองเท้ำหุ้ม

ส้น หรือรัดส้น 

๙. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จ าเป็นมาเอง เช่น ปากกาน ้าเงินหรือด า น้ ายาลบค าผิด 

ดินสอ ทางสนามสอบจะจัดเตรียมเครื่องเขียนให้เป็นการส ารองเฉพาะกรณีเท่านั้น  และอนุญาต

ให้น าเฉพาะกระเป๋าเครื่องเขียนแบบใส และเครื่องเขียนที่จ าเป็นเข้าห้องสอบ 

๑๐. ผู้เข้าสอบอาจน าผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เสื้อกันหนาวแบบบาง (ไม่มีกระเป๋าด้านใน) หรอื ผ้าเช็ดหน้า

ผืนเล็กเข้าห้องสอบได้ โดยผ่านการตรวจจากกรรมการผู้คมุสอบก่อนเข้าห้องสอบ  

๑๑. ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์ดิจิทัลทุกประเภทเข้าห้องสอบ  

๑๒. กรรมการคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้น าสิ่งของไม่จ าเป็น และไมเ่กี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้อง

สอบ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบ 

๑๓. หากผู้เข้าสอบมีความจ าเป็นต้องใช้ยาบางอย่างระหว่างการสอบ เช่น ยาหยอดตา หรือยาส าหรับ

รับประทาน ให้ฝากยา และน้ าด่ืม ไว้ที่กรรมการคุมสอบ และยกมือขึ้นเพื่อขออนุญาตใช้ยา 

 



๑๔. หากมีความจ าเป็นอย่างมาก ผู้เข้าสอบอาจขออนุญาตเข้าห้องน้ าได้ระหว่างการสอบ MCQ และ 

Short essay ให้ยกมือขึ้นเพือ่ขออนุญาต และรออยู่กับที่นั่งจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 

และน าผู้เข้าสอบไปห้องน้ าทีละคน หรือตามล าดับ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบ และ   

ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ าในช่วง ๑๕ นาทีสดุท้ายของการสอบแต่ละประเภท  ส าหรับการสอบ 

MEQ อนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้เฉพาะช่วงพักเท่านั้น  

๑๕. ผู้เข้าสอบจะต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ และรอจนกรรมการคมุสอบเก็บกระดาษค าตอบ 

ชุดค าถาม และนับตรวจทานเรียบร้อย กรรมการคุมสอบจงึจะอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้ 

๑๖. ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส ์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดจนกว่าจะ

สิ้นสุดการสอบในวันน้ัน ๆ 

๑๗. ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอก หรือเผยแพร่ข้อสอบส่วนใดส่วนหนึ่ง หากกรรมการตรวจพบ อาจพิจารณา

ให้ผลสอบของผู้เข้าสอบเป็นโมฆะ ขึ้นกับมตขิองคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

๑๘. หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง    หัวหน้าสนามสอบอาจพิจารณาไม่

อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ หรือให้ยตุิการสอบ ขึ้นกับดุลยพินิจของหัวหน้าสนามสอบ 
 

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


