ผนวก ก การตรวจโรค และการทดสอบด้านจิตเวช (วันที่ 28 - 29 มีนาคม ๒๕๖5)
๑. การตรวจโรค (วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖5)
๑.๑ เวลา
๑.๑.๑ ๐๖.๓๐ ถึง ๐๘.๐๐ นาฬิกา รายงานตัว และดาเนินการคัดกรองฯ
๑.๑.๒ ๐๘.๐๑ ถึง ๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจโรค
๑.๒ สถานที่ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๑.๓ การปฏิบัติ
๑.๓.๑ วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๐๑ นาฬิกา ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้า โดยให้งดอาหารหลังเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา คืนวันก่อนตรวจ
(สามารถดื่มน้าเปล่าได้)
๑.๓.๒ ชาระค่าตรวจโรค คนละ ๑,๗๓๐.-บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ก่อนเข้ารับการตรวจ
๑.๓.๓ แสดงบัตรประจาตัวสอบ และบัตรประจาตัวประชาชน ต่อกรรมการแพทย์
๑.๓.๔ ให้นารูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(รับรองสาเนาด้วยตนเอง) มาในวันตรวจร่างกาย
ไม่ให้ผู้เข้ารับการตรวจร่างกายใส่คอนแทคเลนส์ทุกชนิด สาหรับผู้ที่มีสายตาสั้น, ยาว, เอียง
ให้ใส่แว่นสายตาแทน
การแต่งกาย ชุดกีฬาสุภาพ, เสื้อยืดคอปก, กางเกงวอร์มขายาว และรองเท้าผ้าใบ
กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ให้ถ่ายสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (รับรองสาเนาด้วยตนเอง)
มายื่นให้คณะกรรมการด้วย
๑.๓.๕ ความเห็นของกรรมการแพทย์ (คณะอนุกรรมการตรวจร่างกาย และจิตเวช) ถือเป็นเด็ดขาด
จะไม่พิจารณาผลการตรวจโรคจากหน่วยงานอื่น
๑.๓.๖ ถ้ามีญาติ หรือผู้ติดตามมาด้วยให้รอที่ชั้น 1 - ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เท่านั้น
หมายเหตุ
ให้งดทานยาแก้หวัด ยาลดน้ามูก ยาแก้คัดจมูก และยาแก้ไอทั้งชนิดเม็ดและน้า อย่างน้อย 5 วัน
ก่อนเข้ารับการตรวจร่างกาย ในกรณีที่ผลการตรวจเลือด - ปัสสาวะ ผิดปกติ ผู้สมัครจะได้รับ
การติดต่อจาก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หรือ กรมยุทธศึกษาทหารบก ภายใน 3 วันทาการ
นับจากวันที่มาตรวจร่างกาย เพื่อรับการตรวจเลือด หรือตรวจปัสสาวะซ้า ผู้สมัครจะต้องมา
พร้อมผู้ปกครอง หรือบุคคลในครอบครัว 1 ท่าน เพื่อร่วมเซ็นชื่อรับรองการตรวจซ้า และ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสารเสพติด เป็นจานวน 1,700 บาท ณ กองตรวจโรค
ผู้ป่วยนอก ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หากปฏิเสธการตรวจซ้า ให้ถือว่า
ไม่ผ่านการตรวจโรค และไม่สามารถใช้ผลการตรวจจากสถานพยาบาลอื่นมาใช้แทนได้
๑.๓.7 หลักฐานต้องนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนรายงานตัวเข้ารับการสอบรอบสอง ได้แก่
- บัตรประจาตัวสอบ
- บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง)
- ใบรั บ รองผลการตรวจหาเชื้ อ โรคโควิ ด - 19 โดยชุ ด ตรวจและน้ ายาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้น
(ใบรับรองผลการตรวจ ครั้งที่ 1 ตรวจในวันที่ 27 มีนาคม 2565)
/2.การทดสอบ...

-22.การทดสอบด้านจิตเวช (วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖5)
๒.๑ เวลา
๑.๑.๑ ๐๖.๓๐ ถึง ๐๘.๐๐ นาฬิกา รายงานตัว และดาเนินการคัดกรอง ฯ
๑.๑.๒ ๐๘.๐๑ ถึง ๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจโรค
๒.๒ สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๒.๓ การปฏิบัติ
๒.๓.๑ วันที่ 29 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๐๑ ถึง ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๒.๓.๒ แต่งกายชุดสุภาพ และให้นาอุปกรณ์เครื่องเขียนมาใช้ในการทาแบบทดสอบด้วย
(อนุญาตให้ใส่เสื้อกันหนาวเข้าสอบได้ เนื่องจากอากาศเย็น)
๒.๔ หลักฐานต้องนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนรายงานตัวเข้ารับการสอบรอบสอง ได้แก่
- บัตรประจาตัวสอบ
- บัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง)
- ใบรั บ รองผลการตรวจหาเชื้ อ โรคโควิ ด - 19 โดยชุ ด ตรวจและน้ ายาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID - 19) จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้น
(ใบรับรองผลการตรวจ ครั้งที่ 1 ตรวจในวันที่ 27 มีนาคม 2565)
๒.5 กรณีสอบจิตเวชซ้า
ให้รายงานตัว ณ กองจิตเวชและประสาทวิทยา ชัน้ 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา

ตรวจถูกต้อง
พันเอก ...........................................
(ธิติชัย เกาะสมบัติ)
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายและจิตเวช
17 มีนาคม 2565

