
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรสอบ และข้อปฏบิัติส ำหรับผู้เข้ำสอบ 

เพื่อหนังสืออนุมัติและวฒุิบัตรเพื่อแสดงควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม  

สำขำเวชศำสตร์ครอบครัว ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
....................................................................................... 

ก ำหนดกำรสอบ 
วันเสำร์ที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๔ สอบ MCQ    

 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าสอบรายงานตัว พร้อมหลักฐานแสดงตัวบุคคล (อ่านรายละเอียดในข้อปฏิบติัฯ) 

ณ จุดลงทะเบียน ของแต่ละสนามสอบ  (สนามสอบทีอ่าจปรับเวลาลงทะเบียนเรว็ 

หรือช้ากว่านีไ้ดต้ามจ านวนผู้เข้าสอบ) 

 ๐๘.๑๕ – ๐๘.๔๕ น. ผู้เข้าสอบที่ใชค้อมพิวเตอร ์notebook สว่นตัว น าอุปกรณ์มาให้สนามลงโปรแกรม  

ส าหรบัเข้าถึงไฟล์ข้อสอบของภาคเช้า และบ่าย และน าอุปกรณม์อบให้เจ้าหน้าที่เพื่อ

น าเข้าไปไว้ประจ าที่สอบในหอ้งสอบ  

๐๘.๔๕ น.  ผู้เข้าสอบทยอยน ากระเป๋าและของส่วนตัว รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็ก  

ทรอนิกสท์ุกชนิดเก็บในจุดเก็บสัมภาระ และ อนุญาตให้ผู้เขา้สอบเขา้ห้องสอบ และนั่ง

ประจ าที่นั่งสอบตามที่สนามสอบจัดไว ้

๐๘.๕๐ น.  กรรมการผู้คมุสอบแจ้ง username และ password  ส าหรับผู้เข้าสอบ login เข้า

ระบบ และอ่านค าแนะน าในการสอบจนถึงเวลาสอบ  (เมื่อท าการ login เข้าระบบแล้ว 

ไม่อนญุาตให้ลกุออกจากที่นั่งสอบอีก) 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน ประเภท MCQ  ข้อ ๑-๑๐๐ (เริ่มสอบพร้อมกันทุกสนามสอบ) 

๐๙.๑๕ น. ไม่อนุญาตใหผู้้เข้าสอบที่มาหลังเวลานี้เขา้ห้องสอบ เวน้แต่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (สนามสอบ จัดเตรียมให)้   

**อุปกรณ์ที่ใช้สอบใหเ้อำไว้ในห้องสอบ ไม่อนุญำตใหเ้ข้ำจุดเก็บสัมภำระ                                            

และไม่อนุญำตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ** 



๑๒.๔๕ น. อนุญาตให้ผู้เขา้สอบเขา้ห้องสอบ และนั่งประจ าที่นั่งสอบตามที่สนามสอบจัดไว ้ผู้เข้า

สอบ login เข้าระบบ และอ่านค าแนะน าในการสอบจนถึงเวลาสอบ  (เมื่อท าการ 

login เข้าระบบแล้ว ไม่อนญุาตให้ลกุออกจากที่นั่งสอบอีก) 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สอบข้อเขียน ประเภท MCQ ข้อ ๑๐๑ - ๒๐๐  (เริ่มสอบพร้อมกันทุกสนามสอบ) 

๑๓.๑๕ น.       ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทีม่าหลังเวลานี้เข้าหอ้งสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี 

๑๕.๐๐ น.  หมดเวลาสอบ   ให้ผู้สอบที่ใช้ notebook ส่วนตัวลบไฟลข์้อสอบ .seb ทั้ง 2 file ออก

จากอุปกรณข์องตนเอง พร้อมทั้ง empty recycle bin กอ่นออกจากห้องสอบ 

 

วันอำทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔ สอบ CRQ 

 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าสอบรายงานตัว พร้อมหลักฐานแสดงตัวบุคคล (อ่านรายละเอียดในข้อปฏิบติัฯ) 

ณ จุดลงทะเบียน ของแต่ละสนามสอบ  (สนามสอบทีอ่าจปรับเวลาลงทะเบียนเรว็ 

หรือช้ากว่านีไ้ดต้ามจ านวนผู้เข้าสอบ) 

 ๐๘.๑๕ – ๐๘.๔๕ น.. ผู้เข้าสอบที่ใชค้อมพิวเตอร ์notebook สว่นตัว น าอุปกรณ์มาให้สนามลงโปรแกรม  

ส าหรบัเข้าถึงไฟล์ข้อสอบแบบอตันัย และน าอุปกรณ์มอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อน าเข้าไปไว้

ประจ าที่สอบในห้องสอบ  

๐๘.๔๕ น.  ผู้เข้าสอบทยอยน ากระเป๋าและของส่วนตัว รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็ก  

ทรอนิกสท์ุกชนิดเก็บในจุดเก็บสัมภาระ และ อนุญาตให้ผู้เขา้สอบเขา้ห้องสอบ และนั่ง

ประจ าที่นั่งสอบตามที่สนามสอบจัดไว ้

๐๘.๕๐ น.  กรรมการผู้คมุสอบแจ้ง username และ password  ส าหรับผู้เข้าสอบ login เข้า

ระบบ และอ่านค าแนะน าในการสอบจนถึงเวลาสอบ  (เมื่อท าการ login เข้าระบบแล้ว 

ไม่อนญุาตให้ลกุออกจากที่นั่งสอบอีก) 

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน ประเภท CRQ  ข้อ ๑-๑๐ (เริ่มสอบพร้อมกันทุกสนามสอบ) 

๐๙.๑๕ น. ไม่อนุญาตใหผู้้เข้าสอบที่มาหลังเวลานี้เขา้ห้องสอบ เวน้แต่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี 

๑๑.๐๐ น. หมดเวลาสอบ ให้ผู้สอบที่ใช้ notebook ส่วนตัวลบไฟลข์้อสอบ .seb ออกจากอุปกรณ์

ของตนเอง พร้อมทั้ง empty recycle bin ก่อนออกจากห้องสอบ 



 
แนวทำงปฏิบตัิส ำหรบัผู้เข้ำสอบ 

 
๑. ผู้เข้าสอบต้องอ่าน และท าความเข้าใจข้อปฏิบติัในการเข้าสอบให้ชัดเจน  

๒. ไม่อนุญาตให้ผูเ้ข้าสอบที่ไปผิดสนามสอบเข้าห้องสอบ 

๓. ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรที่มีรปูถ่าย และปรากฏชื่อ-สกุล เลข

ประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ซึ่งทางราชการออกให้ และยังไม่หมดอายุ มาแสดงต่อกรรมการ

สอบเพื่อรายงานตัว และใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ 

๔. ผู้เข้าสอบจะต้องกรอกแบบฟอร์มคัดกรองอาการ และความเสี่ยงของ COVID-19 รวมทั้งเอกสาร

ส าแดงความเข้าใจต่อการสอบแบบออนไลน์ก่อนเข้าห้องสอบ 

๕. ผู้เข้าสอบที่มาสายเกินกว่า ๑๕ นาที จะต้องขออนุญาตเข้าห้องสอบ และจะไม่ได้รับอนญุาตให้

ต่อเวลาสอบ   

๖. ผู้เข้าสอบที่มีอาการป่วย กรรมการสอบอาจพิจารณาให้สอบในห้องสอบส ารองที่จัดไว้  

๗. ระหว่างรอสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องอยู่ในจุดพักรอตามที่กรรมการสอบจัดไว้ 

๘. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพ ห้ำมสวมเสื้อยืดคอกลม หรือ กางเกงยีนส์ และให้สวมรองเท้ำ

หุ้มส้น หรือรัดส้น 

๙. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน และปากกาหรือดนิสอ รวมไม่เกิน ๒ ด้าม เข้า

ห้องสอบ  

๑๐. ผู้เข้าสอบอาจน าผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เสื้อกันหนาวแบบบาง (ไม่มีกระเป๋าด้านใน) หรอื 

ผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กเข้าห้องสอบได้ โดยผ่านการตรวจจากกรรมการผู้คุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  

๑๑. ไม่อนุญาตให้น าอุปกรณ์ดิจิทัลทุกประเภทเข้าห้องสอบ  

๑๒. กรรมการคุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้น าสิ่งของไม่จ าเป็น และไมเ่กี่ยวข้องกับการสอบเข้า

ห้องสอบ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบ 

๑๓. หากผู้เข้าสอบมีความจ าเป็นต้องใช้ยาบางอย่างระหว่างการสอบ เช่น ยาหยอดตา หรือยาส าหรับ

รับประทาน ให้ฝากยา และน้ าด่ืม ไว้ที่กรรมการคุมสอบ และยกมือขึ้นเพื่อขออนุญาตใช้ยา 

๑๔. หากมีความจ าเป็นอย่างมาก ผู้เข้าสอบอาจขออนุญาตเข้าห้องน้ าได้ระหว่างการสอบ ให้ยกมือ

ขึ้นเพื่อขออนุญาต และรออยู่กับที่นั่งจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต และน าผู้เขา้สอบไป



ห้องน้ าทีละคน หรือตามล าดับ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบ และไม่อนุญาตให้เข้า

ห้องน้ าในช่วง 15 นาทสีุดท้ายของการสอบแต่ละคาบ ระหว่างเข้าหอ้งน้ า ระบบไม่ทดเวลาให ้

๑๕. ผู้เข้าสอบจะต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ  

๑๖. ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส ์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดจนกว่าจะ

สิ้นสุดการสอบในวันนั้น ๆ 

๑๗. ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอก หรือเผยแพร่ข้อสอบส่วนใดส่วนหนึ่ง หากกรรมการตรวจพบ อาจ

พิจารณาให้ผลสอบของผู้เข้าสอบเป็นโมฆะ 

๑๘. หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง    กรรมการสอบอาจพิจารณาไม่

อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ หรือให้ยตุิการสอบ ขึ้นกับดุลยพินิจของหัวหน้าสนามสอบ 

 

• หมำยเหต ุผู้เขา้สอบที่ต้องการอาหารพิเศษ เช่น อาหารมุสลิม อาหารมังสวิรัต หรือ แพอ้าหารบาง

ประเภท หรือประสงค์จะน าอาหารกลางวันมาเอง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานแต่ละสนามสอบ

โดยตรง  
 

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


