
 

 

 

ประกาศกองวิชาการและสารนิเทศ พรีเทสท ์(ไทยแลนด)์ ฉบบัท่ี 2 

เร่ือง ตารางกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรบันักเรียน 
สู่คณะแพทยศาสตรร์ะดบัประเทศ ปีการศึกษา 2560 

(ค่ายปัน้หมอ 4 ภาค) 

วนัท่ี 1 (Medical Workshop & Anatomical Laboratory) 
  การแต่งกาย : กางเกงขายาวสภุาพ + เสือ้ค่าย (จะไดร้บัเสือ้ 1 ตวั ณ จุดลงทะเบยีน)  
 
   08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบยีน  
     หมายเหตุ  
     1.) หากไม่มรีายชื่อ ณ จุดลงทะเบยีน กรุณาแสดงหลกัฐานการช าระค่าสมคัร 
         2.) กรุณารบัประทานอาหารเชา้มาก่อนล่วงหน้า  
   09.00 – 12.00 น.  กจิกรรมตอ้นรบัน้องใหม่ ค่ายปัน้หมอ 2017 
   12.00 – 12.45 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งร่วมกนั 
  12.45 – 13.00 น.  นดัรวม ณ หอ้งประชมุใหญ่ (เพือ่เตรยีมพรอ้มแยกฐานส าหรบัท ากจิกรรม) 
   13.00 – 15.20 น.  กจิกรรมฝึกปฏบิตักิารทางการแพทย ์(Medical Workshop) ช่วงที ่1 
     ฐานละ 40 นาท ี(ไม่รวมเวลาเปลีย่นฐาน 10 นาท)ี 
      13.00 – 13.40 ฐานที ่1  
     13.50 – 14.30   ฐานที ่2  
     14.40 – 15.20  ฐานที ่3  
   15.20 – 15.50 น.  พกัรบัประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 นาท ี
   15.50 – 18.10 น.  กจิกรรมฝึกปฏบิตักิารทางการแพทย ์(Medical Workshop) ช่วงที ่2 
     ฐานละ 40 นาท ี(ไม่รวมเวลาเปลีย่นฐาน 10 นาท)ี 
      15.50 – 16.30 ฐานที ่4  
     16.40 – 17.20   ฐานที ่5  
     17.30 – 18.10  ฐานที ่6 
    18.10 – 19.00 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั 
   19.00 – 20.00 น.  บรรยาย กายวภิาคศาสตรแ์ละสรรีวทิยา (Anatomy and Physiology) 
  20.00 – 21.00 น.  แลบ็ปฏบิตักิารกายวภิาคศาสตร ์(Anatomical Laboratory) 
   21.00 น. เป็นตน้ไป พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 



 

วนัท่ี 2 (สรปุแนวข้อสอบรายวิชาเตรียมสอบแพทย)์  
          การแต่งกาย : เสือ้สภุาพ(สดี า) + กางเกงขายาวสภุาพ 
 
   06.00 – 07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ 
   07.00 – 08.00 น.  กจิกรรมสนัทนาการ 
   08.00 – 09.30 น.  สรุปแนวขอ้สอบ วชิาคณิตศาสตร ์
   09.30 – 11.00 น.  สรุปแนวขอ้สอบ วชิาภาษาองักฤษ 
   11.00 – 11.45 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งร่วมกนั 
  11.45 – 12.00 น.  กจิกรรมสนัทนาการ 
   12.00 – 13.30 น.  สรุปแนวขอ้สอบ วชิาชวีวทิยา 
   13.30 – 15.00 น.  สรุปแนวขอ้สอบ วชิาเคม ี
   15.00 – 16.30 น.  สรุปแนวขอ้สอบ วชิาฟิสกิส ์
   16.30 – 17.15 น.  รบัประทานอาหารเยน็รว่มกนั 
  17.15 – 17.30 น.  กจิกรรมสนัทนาการ 
   17.30 – 19.00 น.  สรุปแนวขอ้สอบ วชิาสงัคมศกึษา 
   19.00 – 20.30 น.  สรุปแนวขอ้สอบ วชิาภาษาไทย 
   20.30 – 21.50 น.  กจิกรรมดาว & เดอืน ค่ายปัน้หมอ 2017 
    21.50 น. เป็นตน้ไป พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3 (สอบ มินิ กสพท. เพ่ือประเมินผลและชิงทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท) 
          การแต่งกาย : ชุดนกัเรยีน หรอืชุดสภุาพส าหรบัโรงเรยีนนานาชาต ิ
 
   06.00 – 07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ 
   07.00 – 08.00 น.  กจิกรรมสนัทนาการ 
  08.00 – 10.00 น.  สรุปขอ้สอบ วชิาเฉพาะแพทย ์(จรยิธรรม - คดิวเิคราะห ์- เชื่อมโยง) 
  10.00 – 10.30 น.  พกัเบรค 30 นาท ี(เตรยีมความพรอ้มสูก่ารสอบ) 
  10.30 – 11.30 น.  ทดสอบ วชิาเฉพาะแพทย ์(น ้าหนกัคะแนน 30%) 
 11.30 – 12.00 น.  ทดสอบ วชิาคณิตศาสตร ์(น ้าหนกัคะแนน 20%) 
  12.00 – 13.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งร่วมกนั 
  13.00 – 14.00 น.  ทดสอบ วชิาวทิยาศาสตร ์(น ้าหนกัคะแนน 40%) 
  14.00 – 14.30 น.  ทดสอบ วชิาภาษาองักฤษ (น ้าหนกัคะแนน 20%) 
  14.30 – 15.00 น.   ทดสอบ วชิาสงัคมศกึษา (น ้าหนกัคะแนน 10%) 
  15.00 – 15.30 น.  ทดสอบ วชิาภาษาไทย (น ้าหนกัคะแนน 10%) 
  15.30 – 16.30 น.  ตดิต่อรบัใบประกาศนียบตัร ณ จุดลงทะเบยีน 

 

 

 

 



 

หมายเหต ุ 

1.) ส่ิงท่ีต้องเตรียมในวนัค่าย 
  1.1) เสือ้และกางเกงขายาวแบบสภุาพทีจ่ะตอ้งสวมใสม่าก่อนในวนัแรก (วนัลงทะเบยีน)  
        (จะไดร้บัเสือ้ 1 ตวั ณ จุดลงทะเบยีน และใหน้กัเรยีนใชส้วมใสส่ าหรบัท ากจิกรรมในวนัแรกเลย) 
  1.2) ชุดล าลอง 1 ชุด (เสือ้สดี า + กางเกงขายาวแบบสภุาพ) ส าหรบัท ากจิกรรมในวนัที ่2 ของคา่ย  
  1.3) ชุดนกัเรยีน หรอืชุดสภุาพส าหรบัโรงเรยีนนานาชาติ ส าหรบัท ากจิกรรมในวนัที ่3 ของค่าย 
  1.4) ชุดนอน 2 ชุด 
  1.5) อุปกรณ์เครื่องเขยีนสว่นตวั 
  1.6) ยาส าหรบัโรคประจ าตวั หรอือาการทีเ่กดิขึน้ไดบ้่อย 
  1.7) ของใชส้ว่นตวั เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน ฯลฯ 
  1.8) บตัรประชาชน และหลกัฐานการช าระค่าสมคัร (เพื่อส ารองไวย้นืยนัในกรณีทีร่ายชื่อมปัีญหา/ไม่มรีายชื่อ) 

2.) ห้องพกั (จะไดร้บักญุแจหลงัเสรจ็สิน้กจิกรรมในวนัแรก โดยจะแยกโซนหอ้งพกัชาย/หญงิ) 
  2.1) นกัเรยีนสามารถเลอืกรมูเมทไดเ้องโดยการแจง้ความจ านงต่อเจา้หน้าทีใ่นวนัค่าย(หลงัเสรจ็สิน้กจิกรรมภาคค ่า) 
                  โดยอาจจะจบัคู่กบัเพื่อนมาก่อนล่วงหน้า หรอืค่อยมาหาเพื่อนในวนัค่ายกรณีทีส่มคัรมาคนเดยีว 
 2.2) หอ้งพกัมขีนาด 2 คน และ 4 คน (แลว้แต่ขนาดหอ้ง) โดยจะทราบในวนัคา่ยเท่านัน้  
  2.3) มดัจ ากุญแจในวนัแรก 200 บาท/กุญแจ 1 ชุด และจะไดค้นืในวนัสดุทา้ย 

3.) อาหาร 
  3.1) ทางค่ายจดัเตรยีมอาหาร/เครื่องดื่มใหค้รบทุกมือ้แลว้ โดยนกัเรยีนทีเ่คยแจง้ความประสงคอ์าหารพเิศษไวต้อนสมคัร        
        กรุณาแจง้เจา้หน้าทีใ่หท้ราบอกีครัง้ในวนัค่าย 

4.) กฎระเบียบในการเข้าค่าย 
  4.1) นกัเรยีนทุกคนตอ้งพกัในทีพ่กัทีท่างค่ายจดัไวใ้หช้ว่งการเขา้ค่ายเท่านัน้ และไม่สามารถออกนอกสถานทีจ่ดักจิกรรมได ้
         มเิช่นนัน้ทางค่ายจะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 
         (ยกเวน้ผูป้กครองแจง้ความจ านงขอรบันกัเรยีนออกนอกสถานที ่หรอืกลบัไปพกัทีบ่า้น โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร) 
  4.2) นกัเรยีนตอ้งใหค้วามร่วมมอืและปฏบิตัติามค าแนะน าดา้นความปลอดภยัของอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีค่่ายทุกคน 
  4.3) นกัเรยีนควรแต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ย ไม่อนุญาตใหส้วมกางเกงขาสัน้ หรอืรองเทา้แตะ ในการท ากจิกรรมของโครงการ 
  4.4) นกัเรยีนตอ้งไม่ประพฤตตินดงัต่อไปนี้ในขณะอยู่ค่าย 
   - ประพฤตผิดิหรอืมพีฤตกิรรมในทางชูส้าวทุกกรณี  
   - เล่นการพนนัหรอือบายมุขทุกชนิด  
   - เสพสรุา ของมนึเมา หรอืยาเสพตดิทุกประเภท  
   - ท าใหเ้สยีหาย ท าลาย ท าใหเ้สือ่มค่า หรอืท าใหไ้รป้ระโยชน์ ซึง่ทรพัยข์องผูอ้ื่นหรอืในสว่นของโครงการไดร้บั  
     ความเสยีหาย หากเกดิความเสยีหายขึน้นกัศกึษาตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด  
   - ลกัทรพัย ์ 
   - กระท าความผดิอาญา 
   - ก่อเหตุทะเลาะววิาท  
   - มอีาวธุรา้ยแรงในครอบครอง  
   - ก่อกวนความสงบเรยีบรอ้ยหรอืท าใหผู้อ้ื่นเกดิความร าคาญในยามวกิาล 
  4.5) นกัเรยีนตอ้งเขา้เรยีน หรอืร่วมกจิกรรมของโครงการทัง้หมด หากมเีหตุจ าเป็นจะตอ้งเหตุผลใหก้บัเจา้หน้าทีท่นัท ี
  4.6) นกัเรยีนตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหอ้งพกัและหอ้งปฏบิตักิารแต่ละฐานกจิกรรมอย่างเคร่งครดั  



 

5.สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม  
  ฝ่ายประชาสมัพนัธ:์ 088-790-4819 ส านกังาน 
  ฝ่ายกจิกรรมและประสานงานโครงการ: 088-851-2577 คุณพงศธร บวัทอง 
  ฝ่ายสารสนเทศและระบบ: 097-353-1122 คุณปรมนิทร ์จ่าทอง 
  
  สายด่วน 09-5432-7999 คุณจริววิฒัน์ ด านุ่น (ผูร้บัผดิชอบโครงการ)       

   

 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั     

 

 

       ประกาศ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 

 

 

     (นายจริววิฒัน์ ด านุ่น) 
          ผูอ้ านวยการ 
            กองวชิาการและสารนิเทศ พรเีทสท ์(ไทยแลนด)์ 

              


