
ก ำหนดกำรสอบทัศนคติต่อวิชำชีพทำงกำรแพทย์ ตรวจร่ำงกำย และสอบสัมภำษณ์ 
บุคคลเข้ำเป็นนิสิตคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 (รอบที่ 1) วันที่ 28 กุมภำพันธ-์2 มีนำคม 2558 
วันเดือนปี เวลำ กำรด ำเนินกำร สถำนที่ 

วันที่ 28  กุมภำพันธ์ 
2558 

08.00-09.00 น. 
 
09.00-12.00 น. 
12.00-13.00 น. 
13.00-16.00 น. 

รำยงำนตัว ส่งเอกสำรรำยงำนตัว* 
และจ่ำยเงิน 
สอบทัศนคติต่อวิชำชีพทำงกำรแพทย์ 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เอ็กซเรย์รังสีทรวงอก ตรวจปัสสำวะ  
ตรวจเลือด โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 
10 กลุ่ม   

อำคำรคณะแพทยศำสตร์  
มศว องครักษ์ 
* ให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกกรอก
ข้อมูลส่วนตัวทำง Internet 
ที่ www.med.swu.ac.th 
(สำมำรถกรอกได้ต้ังแต่วันที่ 
25 กุมภำพันธ์ 2558  
เป็นต้นไป) 

วันที่ 1 มีนำคม 2558 08.00-09.00 น. 
09.00-12.00 น. 
 
12.00-13.00 น. 
13.00-16.00 น. 

รำยงำนตัว 
ตรวจหู ตรวจตำบอดสี  
ตรวจร่ำงกำยท่ัวไป 
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
ตรวจหู ตรวจตำบอดสี  
ตรวจร่ำงกำยท่ัวไป  (ต่อ) 

ณ ห้อง OSCE ชั้น 3 
อำคำรคณะแพทยศำสตร์ 
มศว  องครักษ์ 

วันที่ 2 มีนำคม 2558 08.00-09.00 น. 
09.00-12.00 น. 
 

รำยงำนตัว 
สอบสัมภำษณ์ 
 

ณ ห้อง OSCE  ชั้น 3 
อำคำรคณะแพทยศำสตร์ 
มศว  องครักษ์ 

 12.00-13.30 น. 
. 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวันและ
ประชุมตัดสินผล  
 
นักเรียนที่เข้ำสอบต้องรอประกำศจำก
คณะแพทยศำสตร์ มศว ก่อน จึงจะ
กลับบ้ำนได้ 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 
อำคำรคณะแพทยศำสตร์ 
มศว องครักษ์ 
อำคำรคณะแพทยศำสตร์ 
มศว  องครักษ์ 

จะแจ้งให้ทรำบอีกคร้ัง
หนึ่ง 

 นักเรียนรำยงำนตัวเข้ำเป็นนิสิต 
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ณ กองบริกำรกำรศึกษำ 
มศว ประสำนมิตร 

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

 
 
 
หมำยเหต ุ

1. นักเรียนต้องเตรียมเงินส ำหรับค่ำท ำแปลทดสอบทัศนคติต่อวิชำชีพทำงกำรแพทย์ ตรวจปัสสำวะ 
ตรวจเลือดไวรัสตับอักเสบบี HBsAg, AntiHBsAb ตรวจหู ตรวจตำบอดสี เอ็กซเรย์ทรวงอก และ
ตรวจร่ำงกำยท่ัวไป คนละ 1500 บำท 

2. ให้นักเรียนเตรียมเอกสำรมำในวันรำยงำนตัว ดังนี้ 

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


1. ประวัติของนักเรียนที่ Print ออกมำเรียบร้อยแล้ว พร้อมเซ็นชื่อให้ครบถ้วน โดยผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครทำง internet  www.med.swu.ac.th ให้เรียบร้อย โดยกรอก
รหัสผู้สมัครหรือเลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือชื่อ-นำมสกุลผู้สมัคร เพื่อเข้ำไปกรอก
ข้อมูลให้เรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน  
(โดยสำมำรถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันพุธ ที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 

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

ปีท่ี 6 หรือเทียบเท่ำในปีกำรศึกษำ 2557 ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำยหรือเทียบเท่ำแล้ว ให้ใช้ส ำเนำใบประกำศนียบัตร หรือใบระเบียนส ำเร็จชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี 6 ที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง ส่วนผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศหรือสอบเทียบ
มำตรฐำนต่ำงประเทศ ต้องมีส ำเนำใบเทียบวุฒิกำรศึกษำจำกกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้อง (ปพ.7) 

5. หลักฐำนกำรลำออกจำกสถำบันที่ศึกษำอยู่ก่อนวันสมัคร ส ำหรับผูก้ ำลังศึกษำในหลักสูตร
แพทยศำสตรบัณฑิตและทันตแพทยศำสตรบัณฑิต (ก่อนวันที่ 15 สิงหำคม 2557) 

6. ส ำเนำบัตรประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
7. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
8. ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ำมี พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 

3. ส ำหรับนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2557 จะต้องได้รับคะแนนผลสอบ 
     O-NET ไม่ต่ ำกว่ำ 60%  ตำมเกณฑ์ของกลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย  
     (ส่งผลสอบ O-NET ภำยใน 3 วันท ำกำร หลังจำกประกำศผล O-NET เรียบร้อยแล้ว) 
4. นักเรียนจะได้รับใบยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำในคณะแพทยศำสตร์ มศว เข้ำร่วมกระบวนกำร 

Clearing house (เมื่อ กสพท. รับรำยชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์จำกระบบ Clearing house แล้ว        
จะส่งไปตัดชื่อที่ระบบ Central Admissions ต่อไป (วันที่ 24 เมษำยน 2558) 

5. ส ำหรับผู้ที่จะเดินทำงมำในวันดังกล่ำว (เส้นทำงกำรเดินทำงตรวจสอบจำกเอกสำรที่แนบ 
มำพร้อมนี้) 
 

6. ส ำหรับผู้ที่จะมำพักในบริเวณใกล้เคียง (ที่พักตรวจสอบรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบ 
มำพร้อมนี้) 
 

(ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกทุกคนต้องมำตรวจร่ำงกำยทุกขั้นตอนที่ศูนย์กำรแพทย์ฯ เท่ำนั้น) 
ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในหลักสูตรคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จะต้องส่งเอกสำรข้อ 2-3 และ ข้อ 4 ตำมวัน เวลำที่ก ำหนด 
 

 
 

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


 
 

หำกมีข้อสงสัยประกำรใดกรุณำติดต่องำนแพทยศำสตรศึกษำ  
คณะแพทยศำสตร ์มศว 

โทร. 037395450-5 ต่อ 60414-60415  
และโทรมือถือ 085-6435093 

(วันและเวลาราชการเท่านั้น) 
 



 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) 
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2664-1000  
โทรสาร 0-2258-0311 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์) 
107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16  
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 

โทรศัพท์ 0-2664-1000 
โทรสาร 0-3732-2616 



 

การเดนิทางจาก มศว ประสานมิตร ไปยัง มศว องครักษ์ 

1. ไปตาม ซอยประสานมิตร/สุขุมวิท 23 

2. เข้าสู ่ถนนสุขุมวิท 

3. ใช้ทางลาดไปยงั ทางพเิศษฉลองรัช 

4. ชิดขวาตรงทางแยก เพ่ือวิ่งตอ่ไปยงั ทางพเิศษฉลองรัช 

5. เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เข้าสู่ ทางพเิศษฉลองรัช  
6. ขบัตอ่ไปยงั ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์  
7. ขบัตอ่ไปยงั ทางพเิศษฉลองรัช 
8. ใช้ทางออกเข้าสู่ วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก/เส้นทาง 9/AH2 

9. ชิดซ้ายตรงทางแยก ขบัตามป้ายบอกทาง 9/ล าลูกกา/Lam Luk Ka/บางปะอิน/Bang Pa-In แล้วตดัเข้าสู่ วงแหวนรอบ

นอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก/เส้นทาง 9/AH2 

10. ให้ออกไปตาม รังสิต-นครนายก/เส้นทาง 305 มุง่หน้าไปยงั นครนายก/Nakhon Nayok  
11. มศว องครักษ์ อยู ่ขวามือ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ทางเข้าอาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ นครนายก  

 

 

 

ถนนรังสิต 
-นครนายก 

 

อาคาร คณะแพทยศาสตร์ มศว  
องครักษ์  นครนายก   
โทร 037395451-5 ต่อ 60414 

 

ประตู 1 
 

ประตู 2 
 



ที่พักในจังหวัดนครนายก 

 

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
64 หมู ่10 ถ.รังสติ-นครนายก ต.บ้านพร้าว 
อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 
0 3730 7567, 0 3761 4444 
www.clpresort.com 
1,260 - 2,100 บาท * 

 

ภเูขางามรีสอร์ท  
โทร.0 -3738 -5252-5 / 0- 2512- 2870 
269 ม.1 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก 
บ้านปรับอากาศ 88หลงั  
ราคา 1,500 บาท 
www.phukhaongamresort.com 

 

วังวนา รีสอร์ต  
โทร. 0-3738-5133, 08-1909-1891, 08-9155-
3626โทรสาร 0-3738-5133  
111/1 ม.1 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมือง  
ห้องปรับอากาศ 20 ห้อง  
ราคา 1,000 - 2,000 บาท  

 

สีดารีสอร์ท  
โทร.0-3738-5156-61/ 08-1611-4472 
120 ม.3 ถ.สาริกา-นางรอง ต.หินตัง้ อ.เมือง
นครนายก 
ห้อง+บ้านปรับอากาศ 247 ห้อง  
ราคา 1,200 - 8,000 บาท 
 www.sida-resort.com 

 

วังรีรีสอร์ท  
โทร.0-3738-6406-9 / แฟกซ์ 0- 3738- 5162 
143 ม.12 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก 
ห้องปรับอากาศ 122 ห้อง  
ราคา 1,600 - 14,000 บาท  

รอแยลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา  
โทร.0-3738- 5210-5 / 0-2722-7206-10 
100/3 ม.2 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.
เมืองนครนายก 
ห้องปรับอากาศ 90 ห้อง  
ราคา 1,800 - 5,000 บาท  
www.royalhillsresort.com 

 

http://www.phukhaongamresort.com/
http://www.sida-resort.com/
http://www.royalhillsresort.com/
http://www.phukhaongamresort.com/
http://www.wangwanaresort.com/
http://www.tat8.com/thai/ny/a_sida.html
http://www.tat8.com/thai/ny/a_wangree.htm
http://www.royalhillsresort.com/

