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แผนที่ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “แกรนด์วิว” ม.ราชภัฏพระนคร 
 

- การรายงานตัวยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม วันที่ 12 มิ.ย.62 รายงานตัว เวลา 07.00 น.  
- การตรวจร่างกาย วนัที่ 19 มิ.ย.62 รายงานตัว เวลา 06.00 - 06.45 น. 
- การสอบสัมภาษณ์ วนัที่ 28 มิ.ย.62 รายงานตัว เวลา 07.00 น. 



  
แผนท่ี การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ ณ โรงพยาบาลต ารวจ 

ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา  
วันท่ี 17 มิ.ย.62 รายงานตัว เวลา 06.00 น.  

แผนท่ี ทดสอบสุขภาพจิต ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (วิยาเขตบางนา) 
วันท่ี 22 มิ.ย.62 รายงานตัว เวลา 07.00 น.  



ตารางก าหนดการ สายสอบ บช.1 

 
สิ่งที่ต้องเตรียม 
- บัตรประจ ำตัวสอบ และบัตรประจ ำตัวประชำชน  
 

ก าหนดการ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ การแต่งกาย 

รายงานตัว 
และยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม 

วันพุธ 
12 มิ.ย. 62 

07.00 - 07.30น. ม.ราชภัฏพระนคร 
อาคารฝึกประสบ 
-การณ์วิชาชีพ 
“แกรนด์วิว” ชั้น3 

ผู้ชาย 
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม 
รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
ผู้หญิง 
สวมเสื้อสีอ่อน กระโปรง รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
(ห้ามสวมกางเกงยีนส์/รองเท้าแตะ/รองเท้าผ้าใบ) 

การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

วันจันทร ์
17 ม.ิย. 62 

06.00 - 06.45น. ห้องประชุมชัยจนิดา 
ชั้น 20 อาคารมหา-
ภูมิพลราชานุสรณ์ 
88 พรรษา 
โรงพยาบาลต ารวจ 

สวมเสื้อยืด กางเกงขาสัน้ รองเท้าทั่วไป 

การตรวจร่างกาย วันพุธ 
19 ม.ิย. 62 

06.00 - 06.45น. 
 

ม.ราชภัฏพระนคร 
อาคารฝึกประสบ 
-การณ์วิชาชีพ 
“แกรนด์วิว” ชั้น3 

สวมเสื้อยืด กางเกงขาสัน้ รองเท้าทั่วไป 

การทดสอบ
สุขภาพจิต 

วันเสาร ์
22 ม.ิย. 62 

07.00 - 08.00น. ม.รามค าแหง 
วิทยาเขตบางนา
อาคารคณฑี (KTB) 
ห้อง 201 

ผู้ชาย 
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม 
รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
ผู้หญิง 
สวมเสื้อสีอ่อน กระโปรง รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
(ห้ามสวมกางเกงยีนส์/รองเท้าแตะ/รองเท้าผ้าใบ) 

การสอบ
สัมภาษณ ์

วันศุกร ์
28 ม.ิย. 62 

07.00น. 
 

ม.ราชภัฏพระนคร 
อาคารฝึกประสบ 
-การณ์วิชาชีพ 
“แกรนด์วิว” ชั้น3 

ผู้ชาย 
สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีอ่อน กางเกงขายาวผ้าปกติสีเข้ม 
รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
ผู้หญิง 
สวมเสื้อสีอ่อน กระโปรง รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
(ห้ามสวมกางเกงยีนส์/รองเท้าแตะ/รองเท้าผ้าใบ) 
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