
ก ำหนดกำรสอบทัศนคติต่อวิชำชีพทำงกำรแพทย์ ตรวจร่ำงกำย และสอบสัมภำษณ์ 
บุคคลเข้ำเป็นนิสิตคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันที่ 11-13 พฤษภำคม 2562 
วันเดือนปี เวลำ กำรด ำเนินกำร สถำนที ่
วันเสำร์ที่ 11 

พฤษภำคม 2562 
08.00-08.30 น. 
 
 

ผู้สมัครรำยงำนตัวตำมกลุ่มที่ประกำศ
พร้อมรับกระบอกเก็บตัวอย่ำงปัสสำวะ 
 

ชั้น 1 อำคำรคณะ
แพทยศำสตร์  
มศว องครักษ์ 

 08.00-08.30 น. 
 

ช ำระเงินค่ำสอบทัศนคติต่อวิชำชีพ
ทำงกำรแพทย์ ตรวจร่ำงกำย และสอบ
สัมภำษณ์ (ผู้ปกครองสำมำรถ
ด ำเนินกำรแทนได้) 

ชั้น 1 อำคำรคณะ
แพทยศำสตร์  
มศว องครักษ์ 

 08.00-08.30 น. 
 

ผู้สมัครเก็บตัวอย่ำงปัสสำวะ ห้องน้ ำ ชั้น 3 (ทั้ง 2 ฝ่ัง) 
เท่ำนั้น  
อำคำรคณะแพทยศำสตร์  

 08.00-08.30 น. ผู้สมัครส่งเอกสำรรำยงำนตัว ชั้น 3 ห้อง Convention 
อำคำรคณะแพทยศำสตร์ 

 08.30-09.00 น. ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกและผู้ปกครอง 
ฟังค ำชี้แจงเกี่ยวกับกำรสอบฯ 
โดย รศ.นพ.อรุชำ ตรีศิริโชติ 
รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ 

ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 
อำคำรคณะแพทยศำสตร์ 

 09.00-12.00 น. ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
สอบทัศนคติต่อวิชำชีพทำงกำรแพทย์ 
และควำมถนัดทำงกำรแพทย์ 

ชั้น 3 ห้อง Convention  
อำคำรคณะแพทยศำสตร์ 

 12.00-12.45 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย 
 12.30-12.45 น. ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกพร้อมกัน  

โดยแบ่งเป็น 12 กลุ่ม 
มีผู้ดูแลประจ ำกลุม่ 

ชั้น 3 ห้อง Convention  
อำคำรคณะแพทยศำสตร์ 

 12.45 -18.00 น.  
 

1. เอ็กซเรย์รังสีทรวงอก  
2. ตรวจปัสสำวะ ตรวจเลือด ตรวจ
สำรเสพติด  
3. ตรวจหู ตรวจกำรได้ยิน 
โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 12 กลุ่ม   

อำคำรศูนย์กำรแพทย์ฯ 

วันอำทิตย์ ที่ 12 
พฤษภำคม 2562 

08.00-08.30 น. รำยงำนตัวตำมกลุ่มที่ประกำศ ชั้น 1 
อำคำรคณะแพทยศำสตร์ 

 08.30-09.00 น. ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกพร้อมกัน  
โดยแบ่งเป็น 12 กลุ่ม 
มีผู้ดูแลประจ ำกลุม่ 

ชั้น 3 ห้อง Convention 
อำคำรคณะแพทยศำสตร์  

 09.00-12.00 น. ตรวจตำบอดสี ตรวจกำรมองเห็น  
และตรวจร่ำงกำยท่ัวไป* 

อำคำรศูนย์กำรแพทย์ฯ 

 12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย 
 13.00 น. 

เป็นต้นไป 
ตรวจตำบอดสี ตรวจกำรมองเห็น  
และตรวจร่ำงกำยทั่วไป* (ต่อ) 

อำคำรศูนย์กำรแพทย์ฯ 

เมื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตรวจร่ำงกำยคนใดตรวจเรียบร้อยแล้วให้มำรอกลับพร้อมกันที่ห้อง Convention 
 



 
ก ำหนดกำรสอบทัศนคติต่อวิชำชีพทำงกำรแพทย์ ตรวจร่ำงกำย และสอบสัมภำษณ์ 

บุคคลเข้ำเป็นนิสิตคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 วันที่ 11-13 พฤษภำคม 2562 

วันเดือนปี เวลำ กำรด ำเนินกำร สถำนที ่
วันจันทร์ ที่ 13 

พฤษภำคม 2562 
08.00-08.30 น. รำยงำนตัวตำมกลุ่มที่ประกำศ 

แบ่งนักเรียนเป็น 15 กลุ่ม 
ชั้น 1 
อำคำรคณะแพทยศำสตร์ 

 08.30-09.00 น. นักเรียนพร้อมกันที่ห้อง Convention 
มีเจ้ำหน้ำท่ีดูแลประจ ำกลุ่ม 

ชั้น 3 ห้อง Convention 
อำคำรคณะแพทยศำสตร์ 

 09.00-12.00 น. สอบสัมภำษณ์ ชั้น 3 ห้อง OSCE 
 12.00-14.00 น. 

. 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวันและ
ประชุมตัดสินผล  
(ส ำหรับกรรมกำรสอบสัมภำษณ์) 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 
อำคำรคณะแพทยศำสตร์ 
มศว องครักษ์ 

 12.00-14.00 น. นักเรียนที่เข้ำสอบต้องรอประกำศจำก
คณะแพทยศำสตร์ มศว ก่อน จึงจะ
กลับบ้ำนได้ 

รับประทำนอำหำรกลำงวัน
ตำมอัธยำศัย 

 14.00 น. พบรุ่นพี่ ชั้น 3 ห้อง Convention 
อำคำรคณะแพทยศำสตร์ 

จะแจ้งให้ทรำบอีกคร้ัง
หนึ่ง 

 นักเรียนรำยงำนตัวเข้ำเป็นนิสิต 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ทำงเว็ปไซด์ 
ณ ส่วนส่งเสริมและบริกำร
กำรศึกษำ 
มศว ประสำนมิตร 

สำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดได้ที่ http:www.med.swu.ac.th  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมำยเหต ุ
1. นักเรียนต้องเตรียมเงินส ำหรับค่ำท ำแปลทดสอบทัศนคติต่อวิชำชีพทำงกำรแพทย์ ควำมถนัด 

ทำงกำรแพทย์ ตรวจปัสสำวะ ตรวจเลือดไวรัสตับอักเสบบี HBsAg, AntiHBsAb, Varicella Ab  
ตรวจสำรเสพติด  ตรวจหู ตรวจกำรได้ยิน ตรวจตำบอดสี  ตรวจกำรมองเห็น เอ็กซเรย์ทรวงอก และ 
ตรวจร่ำงกำยท่ัวไป คนละ 3,500 บำท 

2. ให้นักเรียนเตรียมเอกสำรมำในวันรำยงำนตัว ดังนี้ 
2.1 ประวัติของนักเรียนที่ Print ออกมำเรียบร้อยแล้ว พร้อมเซ็นชื่อให้ครบถ้วน โดยผู้ผ่ำนกำร 

คัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครทำง internet  www.med.swu.ac.th ให้เรียบร้อย โดยกรอกรหัสผู้สมัครหรือ
เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือชื่อ-นำมสกุลผู้สมัคร เพื่อเข้ำไปกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ์ 
ครบถ้วน  

2.2 เอกสำรใบสมัครสอบของ กสพท. 
2.3 ส ำเนำผลกำรเรียน ม 4-5-6 พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ปพ.1) 
2.4 ส ำเนำเอกสำรคุณวุฒิกำรศึกษำ ได้แก่ หนังสือรับรองที่แสดงว่ำก ำลังศึกษำอยู่ช้ันมัธยมศึกษำ 

ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำในปีกำรศึกษำ 2561 ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ
แล้ว ให้ใช้ส ำเนำใบประกำศนียบัตร หรือใบระเบียนส ำเร็จชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
ส่วนผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศหรือสอบเทียบมำตรฐำนต่ำงประเทศ ต้องมีส ำเนำใบเทียบวุฒิ
กำรศึกษำจำกกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ปพ.7) 

2.5 หลักฐำนกำรลำออกจำกสถำบันที่ศึกษำอยู่ก่อนวันสมัคร  
2.5.1 ส ำหรับผู้ก ำลังศึกษำในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต  

สัตวแพทยศำสตรบัณฑิต และเภสัชศำสตรบัณฑิต (ก่อนวันที่ 17 เมษำยน 2562 ) ตำมเกณฑ์ของกลุ่ม
สถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับท่ี 1 

2.5.2 ไม่เป็นผู้ก ำลังศึกษำเกินชั้นปีที่ 1 ในมหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำของรัฐ  
ยกเว้น ผู้ทีไ่ด้ลำออกจำกกำรศึกษำก่อนวันที่ 19 ตุลำคม 2561 และผู้ที่คำดว่ำจะจบกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำในปีกำรศึกษำ 2561 ตำมประกำศของกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 

2.6 ส ำเนำบัตรประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
2.7 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
2.8 ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ำมี พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3. ส ำหรับนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำชัน้ปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2561 จะต้องได้รับคะแนน
ผลสอบO-NET ไม่ต่ ำกว่ำ 60%  ตำมเกณฑ์ของกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย  

ส ำหรับผู้ที่จะเดินทำงมำในวันดังกล่ำว (เส้นทำงกำรเดินทำงตรวจสอบจำกเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้) 
ส ำหรับผู้ที่จะมำพักในบริเวณใกล้เคียง (ที่พักตรวจสอบรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้) 

(ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกทุกคนต้องมำตรวจร่ำงกำยทุกขั้นตอนที่ศูนย์กำรแพทย์ฯ เท่ำนั้น) 
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในหลักสูตรคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จะต้องส่งเอกสำรในวันรำยงำนตัวตำมท่ีก ำหนดไว้ 
 

 

http://www.med.swu.ac.th/


สำมำรถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภำคม 2562  
หำกมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำติดต่อ 

งำนแพทยศำสตรศกึษำและบริกำรกำรศึกษำ  
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โทร. 037395451-5 ต่อ 60414-60415  
และโทรมือถือ 092-9839802, 080-7907351 

(วันและเวลาราชการเท่านั้น) 


