ข้ อปฏิ บัติในการสอบข้ อเขี ยนและสอบวิ ชาเฉพาะ
สํ าหรั บผู้ เข้ าสอบเพื0 อฝึ กอบรมหลั กสู ตรทั นตแพทย์ ประจํ าบ้ านเพื0 อวุ ฒิบั ตร
สา ขาทั นตกรรมจั ดฟั น ปี การศึ กษา 2563
สถาบั นฝึ กอบรม คณะทั นตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
สอบวั นพุ ธที, 19 กุ มภาพั นธ์ 2563
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ผู้ เข้ าสอบเพื* อฝึ กอบรมหลั กสู ตรทั นตแพทย์ ประจํ าบ้ านเพื< อวุ ฒิบั ตร สาขา ทั นตกรรมจั ดฟั น
ปี การศึ กษา 2563 ที# สถาบั นฝึ กอบรม คณะทั นตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ ต้ องปฏิ บัติ
ตามระเบี ยบการสอบต่ อไปนี0 อย่ างเคร่ งครั ด มิ ฉะนั0 นจะถู กตั ดสิ ทธิ- ในการสอบ และ/หรื อไม่ ได้ รับการให้
คะแนน ในการสอบข้ อเขี ยนและการสอบวิ ชาเฉพาะ
ข้ อปฏิ บัติในการสอบมี ดังนี4
1. ห้ ามกระทํ าการทุ จริ ตใดๆ ในการสอบ ไม่ ว่าก่ อน ขณะ หรื อหลั งการสอบ
2. ถ้ ามี ข้อสงสั ยว่ าทุ จริ ตหรื อมี การทุ จริ ตไม่ ว่ากรณี ใดๆ กรรมการคุ มสอบจะบั นทึ กรายงานเหตุ การณ์
และให้ ผู้เข้ าสอบนั1 นลงนาม ผู้ เข้ าสอบอาจทํ าข้ อสอบจนจบการสอบ แต่ คณะกรรมการบริ หาร
หลั กสู ตรจะประชุ มพิ จารณาและรายงานตามขั8 นตอน หากผลสรุ ปเป็ นการทุ จริ ต ผู้ เข้ าสอบอาจ
ถู กตั ดสิ ทธิ+ ในการสอบ และ/หรื อ ไม่ ได้ รับการให้ คะแนนในการสอบทุ กฉบั บ
3. ไม่ อนุ ญาตให้ ผู้เข้ าสอบ เข้ าห้ องสอบหลั งจากเวลาที; กําหนด
4. ผู้ เข้ าสอบทุ กคนไม่ ได้ รับอนุ ญาตให้ ออกจากห้ องสอบจนกว่ าจะหมดเวลาที% กําหนด หรื อต่ อเมื) อ
กรรมการคุ มสอบจะอนุ ญาต
5. ห้ ามนํ ากระดาษใดๆ เข้ าห้ องสอบ
6. หากมี เครื% องมื อสื% อสารทุ กชนิ ด เช่ น โทรศั พท์ มือถื อ ให้ ปิดเครื& องแล้ ววางในที& ที&กรรมการกํ าหนด
หากมี เสี ยง หรื อ พบสั ญญาณติ ดต่ อในห้ องสอบ จะถื อว่ าเจตนาทุ จริ ต
7. ห้ ามนํ าข้ อสอบหรื อส่ วนหนึ0 งส่ วนใดของข้ อสอบออกจากห้ องสอบโดยเด็ ดขาด
8. ในการเข้ าสอบให้ ผู้เข้ าสอบแต่ งกายสุ ภาพ
9. ให้ ผู้เข้ าสอบมาลงทะเบี ยนรายงานตั วก่ อนสอบ ในสถานที; และเวลาที; กําหนด
10. ก่ อนเข้ าห้ องสอบ ให้ ผู้เข้ าสอบรอในสถานที4 ที4กําหนดตามเลขที4 ประจํ าตั วของผู้ เข้ าสอบ
11. เมื$ อได้ รับอนุ ญาตให้ เข้ าห้ องสอบให้ ผู้เข้ าสอบเข้ านั$ งให้ ตรงที$ นั$งซึ$ งมี เลขที$ ประจํ าตั วของผู้ เข้ าสอบ
ติ ดอยู่
12. ในการสอบจะต้ องนํ าบั ตรประจํ าตั วประชาชนวางไว้ บนโต๊ ะที8 นั8งสอบหรื อแสดงต่ อกรรมการ
คุ มสอบ
13. ให้ ผู้เข้ าสอบทุ กคนอ่ านกติ กาข้ อสอบอย่ างละเอี ยดรอบคอบและปฏิ บัติตามอย่ างเคร่ งครั ด
14. หากจํ าเป็ นต้ องเข้ าห้ องนํ/ า ให้ ขออนุ ญาตกรรมการคุ มสอบ ซึ: งขึ/ นกั บดุ ลยพิ นิจ ของ
กรรมการคุ มสอบ ในการอนุ ญาตแล้ วแต่ กรณี
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15. กำหนดระยะเวลา
**ควรเผื' อเวลาการเดิ นทางไปยังคณะทั นตแพทยศาสตร์ มศว. เนื% องจากสภาพการจราจรติ ดขั ด
ในช่ วงเวลาประมาณ 7:30 น.- 9:00 น.**
15.1 ลงทะเบี ยนรายงานตั วก่ อนเข้ าสอบ และรั บเลขที6 ประจํ าตั วสอบ
เวลา 8:15-9:00 น. ณ โถงชั( น 1 คณะทั นตแพทยศาสตร์ มศว. (อาคาร 17)
15.2 สถานที' รอก่ อนเข้ าห้ องสอบ (เวลา 8:15 น. - 9:05 น.)
บริ เวณโถงชั, น G คณะทั นตแพทยศาสตร์ โดยเจ้ าหน้ าที, จะแนะนํ าสถานที+ ให้
15.3 ห้ องสอบ
ผู้ สมั ครเลขที. ประจํ าตั ว 1-64 สอบที& ห้องบรรยายปี 6 ชั# น 3
โดยเจ้ าหน้ าที, จะเป็ นผู้ นําไปยังห้ องสอบ เวลา 9:00 น.
15.4 ประตู ห้องสอบ เปิ ดเวลา 9:05 น. (ห้ ามเข้ าห้ องสอบเอง เข้ าได้ เฉพาะเมื+ อเจ้ าหน้ าที+ นําไป)
ประตู ห้องสอบปิ ด เวลา 9:45 น. ห้ ามเข้ าสอบหากเกิ นเวลาที+ กําหนดนี.
15.5 เวลาสอบข้ อเขี ยนและสอบวิ ชาเฉพาะ
เวลา
9:15 น. – 11:30 น.
สอบข้ อเขี ยน
เวลา
11:30 น. -11:50 น.
ออกจากห้ องสอบสํ าหรั บเตรี ยมการสอบวิ ชาเฉพาะ
เวลา
12:00 น. – 13:00 น.
สอบวิ ชาเฉพาะ
15.6 ไม่ ออกจากห้ องสอบก่ อนเวลา 11:00 น. สํ าหรั บการสอบข้ อเขี ยน และ เวลา 12:40 น.
สํ าหรั บการสอบวิ ชาเฉพาะ เว้ นแต่ ขออนุ ญาตกรรมการคุ มสอบ ซึ= งจะพิ จารณาเป็ นกรณี
ทั# งนี# ขึ# นกั บดุ ลยพิ นิจของกรรมการคุ มสอบ
16. กำหนดการประกาศรายชื* อผู้ สอบผ่ านข้ อเขี ยนและสอบวิ ชาเฉพาะ จะแจ้ งให้ ทราบทาง website
ของราชวิ ทยาลั ยทั นตแพทย์ ฯ และ website ของคณะทั นตแพทยศาสตร์ มศว.(www.swu.ac.th)
ผู้ สอบผ่ านข้ อเขี ยน จึ งจะมี สิทธิ6 สอบปฏิ บัติในวันที= 21 กุ มภาพั นธ์ 2563
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