เอกสารชีแ้ จงรายละเอียดการเข้ าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ
สาขาออร์ โธปิ ดิกส์ ประจาปี การฝึ กอบรม 2561
ระหว่ างวันที่ 8, 10 และ 11 กรกฎาคม 2562
ระเบียบปฏิบัติสาหรับผู้เข้ าสอบ
ระเบียบปฎิบตั ิสาหรับผู้เข้ าสอบให้ อิงตาม ระเบียบปฎิบัติสาหรับผู้เข้ าสอบสาหรับการสอบที่จัดโดยราช
วิทยาลัยออร์ โธปิ ดิกส์ แห่ งประเทศไทย ซึง่ ประกาศในเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทย
http://rcost.registration-master.com/rcost_content.php?slug=traning_n_esam
วันจันทร์ ท่ ี 8 กรกฎาคม 2562
 การสอบข้ อสอบปรนัย ณ ห้ อง 201 และ ห้ อง 301 ชั ้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 07.30 - 08.15
เริ่ มลงทะเบียน ณ หน้ าห้ องสอบผู้เข้ าที่มาลงทะเบียนสอบหลังเวลา 08.15 น.
จะไม่ ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าสอบ
 08.15 – 08.30 น. เก็บอุปกรณ์สอื่ สารและสัมภาระต่างๆที่โต๊ ะลงทะเบียน และเข้ าห้ องสอบ
 08.40 - 09.00 น. ปฐมนิเทศในห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และทดลองทาข้ อสอบ
 09.00 น.
เริ่ มการสอบ
 12.00 น.
สิ ้นสุดการสอบปรนัย
 ให้ เลือกตอบแบบ One – best answer จาก 5 ตัวเลือก
 ข้ อสอบแบ่งเป็ นหมวดตามอนุสาขา สามารถเลือกทาได้ ครัง้ ละอนุสาขาเท่านั ้น
 เมื่อทาข้ อสอบและSubmit แล้ ว ไม่สามารกลับมาแก้ ไขได้
 สอบข้ อสอบอัตนัยสัน้ (Short Essay Question) ณ ห้ อง 201 และ ห้ อง 301 ชั ้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 12.30-12.50 น.
เริ่ มลงทะเบียน ณ หน้ าห้ องสอบ ผู้เข้ าที่มาลงทะเบียนสอบหลังเวลา 12.50 น.
จะไม่ ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าสอบ เก็บอุปกรณ์สอื่ สารและสัมภาระต่าง ๆ ที่โต๊ ะ
ลงทะเบียน และเข้ าห้ องสอบ
 12.50 น.
ปฐมนิเทศในห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
 13.00 น.
เริ่ มการสอบ
 16.00 น.
สิ ้นสุดการสอบ
 ข้ อสอบอัตนัยมีทั ้งหมด 12 ข้ อ
 ให้ เขียนเฉพาะรหัสประจาตัวผู้เข้ าสอบลงในกระดาษคาตอบเท่านั ้น ห้ ามเขียนชื่อ – นามสกุล เพื่อลดโอกาสการเกิด
อคติในระหว่างการตรวจ
 เมื่อสอบเสร็ จแล้ ว ให้ แยกกระดาษคาตอบตามข้ อ และใส่ในกล่องหรื อตระกร้ าตามข้ อที่จดั เตรี ยม
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วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
 สอบภาคปฏิบตั ิประเภทข้ อสอบ OSCE ณ ห้ องสยามมกุฎราชกุมารและห้ องพัชรกิติยาภา ชั ้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี
๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจยั
 06.45-07.30 น.
ลงทะเบียนผู้เข้ าสอบทุกคน ณ ห้ องสัมมนา 4 - 6 ชั ้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี
๕๐ ปี กรณีท่นี าอุปกรณ์ อ่ ืนมาให้ เก็บและนาส่ งที่โต๊ ะลงทะเบียน
 08.00 น.
กรรมการดาเนินการสอบ ชี ้แจงการสอบแก่ผ้ เู ข้ าสอบ
 08.30 น.
เริ่ มการสอบโดยแบ่งเป็ น 3 รอบ แต่ละรอบมี 4 วง โดยผู้เข้ าสอบจะทราบทั ้งรอบ
และวงที่สอบในเวลา 07.00 น. กาหนดการสอบโดยประมาณ ดังนี ้
รอบที่ 1 เวลา 08.30 – 10.06 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.06 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.36 น.
 จานวนสถานีสอบ 12 สถานี เป็ นสถานีสอบ 8 สถานี และสถานีพกั 4 สถานี
 ผู้เข้ าสอบที่รอการสอบในรอบต่อไป อนุญาตให้ อ่านได้ เฉพาะเอกสารที่เป็ นกระดาษเท่ านัน้
 เมื่อสอบเสร็ จให้ ผ้ เู ข้ าสอบออกจากบริ เวณสนามสอบทันที ไม่อนุญาตให้ ผ้ สู อบเสร็ จในแต่ละรอบกลับมาที่ห้องเก็บตัว
และสนามสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ จนกว่าการสอบจะเสร็ จสิ ้นในเวลา 15.00 น. ผู้ใดที่ฝ่าฝื น จะถือว่ าทุจริตการสอบ
 ผู้เข้ าที่มาลงทะเบียนสอบหลังเวลา 07.30 น. และไม่ เก็บอุปกรณ์ ส่ อื สารทุกชนิด ณ จุดลงทะเบียนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้
เข้ าสอบ

วันพฤหัสบดีท่ ี 11 กรกฎาคม 2562
 สอบสัมภาษณ์ (Oral Examination) ณ ห้ องสยามมกุฎราชกุมาร และห้ องพัชรกิติยาภา ชั ้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี
๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจยั
 06.45 -7.30 น.
ลงทะเบียนผู้เข้ าสอบทุกคน ณ ห้ องสัมมนา 4 - 6 ชั ้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี
๕๐ ปี กรณีที่นาอุปกรณ์อื่นมาให้ เก็บและนาส่งที่โต๊ ะลงทะเบียน
 08.00 น.
กรรมการดาเนินการสอบ ชี ้แจงการสอบแก่ผ้ เู ข้ าสอบ
 08.25 น.
ผู้เข้ าสอบรอบที่ 1 เข้ าสนามสอบ
 08.30 น.
เริ่ มการสอบรอบที่ 1
 08.30 น.
สิ ้นสุดการสอบรอบที่ 1 ให้ ผ้ เู ข้ าสอบรอบที่ 1 ออกจากสนามสอบ
 09.35 น.
ผู้เข้ าสอบรอบที่ 2 เข้ าสนามสอบ
 09.40 น.
เริ่ มการสอบรอบที่ 2
 10.40 น.
สิ ้นสุดการสอบรอบที่ 2 ให้ ผ้ เู ข้ าสอบรอบที่ 2 ออกจากสนามสอบ
 10.45 น.
ผู้เข้ าสอบรอบที่ 3 เข้ าสนามสอบ
 10.50 น.
เริ่ มการสอบรอบที่ 3
 11.50 น.
สิ ้นสุดการสอบรอบที่ 3 ให้ ผ้ เู ข้ าสอบรอบที่ 3 ออกจากสนามสอบ
 12.00 น.
เสร็ จสิ ้นการสอบ
 เมื่อสอบเสร็ จให้ ออกจากบริ เวณสนามสอบทันที ไม่อนุญาตให้ ผ้ สู อบเสร็ จในแต่ละรอบกลับมาห้ องเก็บตัวและสนามสอบ
ไม่ว่ากรณีใด ๆ จนกว่าการสอบจะเสร็ จสิ ้นในเวลา 12.00 น. ผู้ใดที่ฝ่าฝื น จะถือว่ าทุจริตการสอบ
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 ผู้เข้ าที่มาลงทะเบียนสอบหลังเวลา 07.30 น. และไม่ เก็บอุปกรณ์ ส่ อื สารทุกชนิด ณ จุดลงทะเบียนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้
เข้ าสอบ

เรื่องอื่น ๆ
A.
B.

C.

D.

การเดินทาง
 ขอให้ เป็ นรถรับ - ส่งเท่านั ้น
สถานที่การจัดอาหารเช้ า และอาหารว่างสาหรับผู้เข้ าสอบทุกท่าน
 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ห้ องสัมมนา 4-6 ชั ้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี
๕๐ ปี มีอาหารเช้ า และอาหารว่าง สาหรับผู้เข้ าสอบทุกท่าน
 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ห้ องสัมมนา 4-6 ชั ้น P3 อาคารเฉลิมพระ
บารมี ๕๐ ปี มีอาหารเช้ า และอาหารว่าง สาหรับผู้เข้ าสอบทุกท่าน
สถานที่การจัดอาหารกลางวัน
 การสอบวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ บริ เวณหน้ าห้ องสอบ
 การสอบวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 จะจัดเตรี ยมไว้ สาหรับผู้สอบภาคบ่ายเท่านั ้น
ณ ห้ องสัมมนา 4-6 ชั ้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
ราชวิทยาลัยฯ ขอเชิญผู้เข้ าสอบทุกท่ านร่ วมประทานอาหารกลางวันและเข้ าร่ วมงานเลีย้ งต้ อนรับ
สมาชิกใหม่ ส่ ูราชวิทยาลัยฯ เวลา 12.00 น. ณ ห้ องสิริวรรณวรี ชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
ในวันพฤหัสบดีท่ ี 11 กรกฎาคม 2562
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