
 

คู่มือ ส ำหรับผู้เข้ำสอบ 
 

 กำรจัดกำรสอบแก้ตัว พยำบำลผู้เชี่ยวชำญไตเทียม รุ่นที่ 28 ประจ ำปี 2565 เป็นกรณี พิเศษ ส ำหรับผู้มคีุณสมบัตสิอบ
พยำบำลผู้เชี่ยวชำญไตเทียม ระหว่ำงปี 2563, 2564 และ 2565 ท่ียังสอบ ไมผ่่ำน โดยมีก ำหนดกำรสอบ ดังนี้ 

 
กำรสอบภำคปฏิบัติ แบ่งตำมสถำบันในกรุงเทพฯ 
ระหว่ำงวันจันทร์ ที่ 5 และ วันอังคำร ที ่6 กันยำยน 2565 
 
กำรเตรียมตัวและเอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงก่อนเข้ำห้องสอบ 

1. ผู้เข้ำสอบ ทุกภำค ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่ำงน้อย 2 เข็ม (เข็ม 2 ไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนสอบ) พร้อมน ำเอกสำรหรือหลักฐำน
กำรฉีดวัคซีนโควิด-19 มำแสดงในวันสอบ 
***หำกไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ ต้องท ำกำรตรวจหำเช้ือโควิดด้วยวิธีกำรตรวจแบบ PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อน     
เข้ำสอบ พร้อมน ำเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจแสดงในวันสอบ 

2. ผู้เข้ำสอบ ทุกภำค ต้องท ำกำรตรวจหำเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ภำยใน 48 ชั่วโมงก่อนสอบและต้อง
แสดงผลกำรตรวจ ATK มำแสดงในวันสอบด้วย  

3. ผู้เข้ำสอบ ทุกภำค ต้องท ำแบบประเมินคัดกรองควำมเสี่ยงต่อกำรติดเช้ือ COVID-19 ส ำหรับผู้เข้ำสอบโดยสำมำรถดำวน์โหลด 
แบบประเมินได้ที่ตำมเอกสำรที่ได้แนบมำด้วยนี้ ก่อนกำรเข้ำสอบและน ำมำแสดงในวันสอบด้วย 
***กรณี ที่ผู้เข้ำสอบมีผลกำรตรวจหำเช้ือโควิด-19 เป็นบวก หรือมีอำกำร เช่น  มีไข้  ไอ จำม มีหรือควำมเสี่ยงที่จะติดเช้ือ         

 จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบและให้ด ำเนินกำรอุทธรณ์กำรสอบในปีกำรศึกษำถัดไป  
 

ก ำหนดการสอบภาคปฏบิัต ิ 
ลงทะเบียน ตำมเวลำรำยงำนตัวของแต่ละสนำมสอบ 
เวลำในกำรสอบ  ใช้เวลำให้แล้วเสร็จไม่เกิน 16.00 น. แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ขั้นตอนปฏิบัติกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
ส่วนท่ี 2 ขั้นตอนกระบวนก ำรพยำบำลด้ำนกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
ส่วนท่ี 3 รำยงำน Work instruction 
ส่วนท่ี 4 กำรตอบข้อค ำถำม 

สถำบัน สถำนทีส่อบ 
เวลำ

รำยงำนตัว 
เวลำสอบ เบอร์โทรศัพท์ 

รพ.จุฬำลงกรณ ์ หน่วยไตเทียม อำคำรภูมสิิรมิังคลำนุสรณ์ ช้ัน 10  โซน C 07.00 น. 07.30 น. 
โทรศัพท ์02-2564000 ต่อ 
81014-9 กด 118, 101 

มูลนิธิโรคไต รพ.สงฆ ์ หน่วยไตเทียม ตึกกัลยำณิวัฒนำ ช้ัน 7 09.00 น. 10.00 น. โทรศัพท ์02-3544311 

รพ.ธรรมศำสตรฯ์ 
ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษำ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ ตึกดลุโสภำพย์ ช้ัน B (ช้ันใต้ดิน) 

09.00 น. 10.00 น 
โทรศัพท์ 02-9269049, 
063-8686863 

**ไฮไลทสี์แดง งำนกำรพยำบำลผู้ป่วยโรคไต และไตเทียม ตึกกิตติวัฒนำ ช้ัน 1 07.00 น. 08.00 น. 
โทรศัพท ์02-9269058-9, 
063-8686863 

 
ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำสอบ 
ในกำรสอบภำคปฏิบัติ 

1. ผู้เข้ำสอบต้องแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย (งดใส่กำงเกง ยกเว้น ยูนิฟอร์ม) และโปรดตรงต่อเวลำด้วย 
2. ให้น ำเสื้อกำวน,์ แว่นตำ, หน้ำกำกอนำมัย และป้ำยช่ือส่วนตัวมำด้วย 
3. ผู้เข้ำสอบต้อง Print รำยงำน Work instruction เป็นรูปเล่ม เขียนช่ือ - สกุล และโรงพยำบำลที่หน้ำปก มำแสดงในวันสอบ

ภำคปฏิบัติด้วย 
 



 
 กำรสอบภำคทฤษฎี และ ภำคปำกเปล่ำ (ข้อเขียน)  
 วันพุธที่ 7 กันยำยน 2565 
 

กำรเตรียมตัวและเอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงก่อนเข้ำห้องสอบ 
1. ผู้เข้ำสอบ ทุกภำค ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่ำงน้อย 2 เข็ม (เข็ม 2 ไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนสอบ) พร้อมน ำเอกสำรหรือหลักฐำน

กำรฉีดวัคซีนโควิด-19 มำแสดงในวันสอบ 
***หำกไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบ ต้องท ำกำรตรวจหำเช้ือโควิดด้วยวิธีกำรตรวจแบบ PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อน     
เข้ำสอบ พร้อมน ำเอกสำรหลักฐำนผลกำรตรวจแสดงในวันสอบ 

2. ผู้เข้ำสอบ ทุกภำค ต้องท ำกำรตรวจหำเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ภำยใน 48 ชั่วโมงก่อนสอบและต้อง
แสดงผลกำรตรวจ ATK มำแสดงในวันสอบด้วย  

3. ผู้เข้ำสอบ ทุกภำค ต้องท ำแบบประเมินคัดกรองควำมเสี่ยงต่อกำรติดเช้ือ COVID-19 ส ำหรับผู้เข้ำสอบโดยสำมำรถดำวน์โหลด 
แบบประเมินได้ที่ตำมเอกสำรที่ได้แนบมำด้วยนี้ ก่อนกำรเข้ำสอบและน ำมำแสดงในวันสอบด้วย 
***กรณี ที่ผู้เข้ำสอบมีผลกำรตรวจหำเช้ือโควิด-19 เป็นบวก หรือมีอำกำร เช่น  มีไข้  ไอ จำม มีหรือควำมเสี่ยงที่จะติดเช้ือ         
จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบและให้ด ำเนินกำรอุทธรณ์กำรสอบในปีกำรศึกษำถัดไป  
 

ก ำหนดการสอบภำคทฤษฎี และ ภำคปำกเปล่ำ (ข้อเขียน) 
 

สถำนที่สอบ เวลำ รำยละเอียด 
 07.00 – 07.45 น. ลงทะเบียนสอบภำคทฤษฎีหนำ้หอ้งสอบ 

 08.00 – 10.00 น. ภำคทฤษฎี (ปรนัย) จ ำนวน 60 ข้อ  
ห้องสยำมมงกุฎฯ อำคำรเฉลิมพระบำรมี ๕๐ ปี ช้ัน P3  
เบอร์โทรศัพท์ 02-7166091, 02-7167450  

10.00 – 11.30 น. ภำคทฤษฎี (อัตนัย)  4 ข้อ  

 11.30 – 13.00 น. 
11.00 – 12.00 น. 
13.00 – 13.30 น. 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  (มีอำหำรกลำงวัน) 
ลงทะเบียนสอบปำกเปล่ำหน้ำห้องสอบ 
ภำคปำกเปล่ำ (ข้อเขียน) 2 ข้อ 

 
หมำยเหตุ 
 
ส ำหรับผู้เข้ำสอบภำคทฤษฎี  ลงทะเบียนเวลำ 07.00 - 07.45 น. **หำกรำยงำนตัวหลังจำกเวลำ 07.45 น. จะถือว่ำสละสิทธ์ิสอบ** 
ส ำหรับผู้เข้ำสอบภำคปำกเปล่ำ (ข้อเขียน) นัดลงทะเบียนเวลำ 11.00 – 12.00 น. **หลังจำกเวลำ 12.00 น. จะถือว่ำสละสิทธ์ิสอบ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำสอบ 
ในกำรสอบภำคทฤษฎี 

1.     บัตรประจ ำตัวประชำชน 
2.     เอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีน ผลกำรตรวจ ATK โควิด-19 
3. ในวันสอบทฤษฎีโปรดจ ำหมำยเลข เลขท่ีสอบ ของตนเองเพื่อง่ำยต่อกำรเซ็นชื่อ และต้องเขียน เลขท่ี สอบในกระดำษค ำตอบทุกใบ 
4. อุปกรณ์กำรสอบที่อนุญำตให้น ำเข้ำห้องสอบ และวำงไว้บนโต๊ะสอบได้ คือ 

- ปำกกำ / ดินสอ 2B   
- ยำงลบดินสอ  
- กบเหลำดินสอพกพำ 
- ยำประจ ำตัว 
- ซองทีจ่ะใส่อุปกรณ์กำรสอบจะต้องเป็น ซองพลำสติกแบบใสมองเห็นทะลุ เท่ำน้ัน 

5.     เมื่อเข้ำห้องสอบแล้วผู้เข้ำสอบจะต้องนั่งที่น่ังสอบตำมเลขท่ีของตนเอง ห้ำมพูดคุยกับผู้เข้ำสอบคนอ่ืน 
6.     ไม่อนุญำตให้เปิดหรือท ำข้อสอบจนกว่ำจะได้ยินประกำศให้เริ่มท ำข้อสอบจำกกรรมกำรคุมสอบเท่ำนั้น และต้องท ำข้อสอบเฉพำะ

ส่วนตำมเวลำทีก ำหนดไว้เท่ำน้ัน หำกฝ่ำฝืนจะต้องยุติกำรสอบในทันที 
7.    กำรระบำยค ำตอบหรือเขียนตอบ จะต้องปฏิบัติตำมข้อแนะน ำอย่ำงเคร่งครัด หำกฝ่ำฝืน ทำงสมำคมโรคไตฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผล

กำรตรวจค ำตอบ 
8.    กระเป๋ำสัมภำระ และสิ่งของอื่นๆ ต้องวำงไว้หน้ำห้องสอบที่เจ้ำหน้ำท่ีจัดเตรียมไว้ให้ เท่ำน้ัน  
9.    ห้ำม น ำเครื่องมือสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ำห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสำร เครื่องบันทึกเสียง หำกตรวจพบใน

ห้องสอบจะถือว่ำมีเจตนำกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบ ผู้เข้ำสอบจะถูกยุติกำรสอบทันที กำรสอบถือเป็นโมฆะ และอำจพิจำรณำ 
ตัดสิทธิกำรสอบครั้งต่อไปด้วย 

10.   หำกพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริตหรือมีเหตุให้สงสัยว่ำทุจริต กรรมกำรคุมสอบมีสิทธิขอตรวจค้นร่ำงกำยผู้เข้ำสอบ  
 
 
 
 


