ประกาศ
กาหนดการและคาแนะนาเรื่องการตรวจร่ างกายและสัมภาษณ์
คัดเลือกนักเรียนเข้ าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้ อเขียน)

*****************
วันศุกร์ ท่ ี 20 เมษายน พ.ศ. 2561
เวลา
กิจกรรม
07.00-07.30 น. ❶ ผู้มีสทิ ธิ์เข้ ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพมารายงานตัว
07.15-08.00 น. ➋ ผู้ได้ สทิ ธิ์ลาดับสารองเข้ ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพมา
รายงานตัว
❸ ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสุขภาพจิต
จานวน 1,000 บาท (หนึง่ พันบาทถ้ วน)
➍ ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการตรวจสุขภาพ จานวน 1,700 บาท
(หนึง่ พันเจ็ดร้ อยบาทถ้ วน)
07.00-09.45 น. ➎ เจาะเลือด ตรวจปั สสาวะ และเอ็กซ์เรย์ปอด
10.00-12.00 น. ➏ ผู้รายงานตัวและตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการแล้ ว ทาแบบทดสอบ

สถานที่
❶ ห้ อง 201 ตึกอานันทมหิดล ชัน้ 2
➋ ห้ อง 201 ตึกอานันทมหิดล ชัน้ 2
❸ ห้ อง 201 ตึกอานันทมหิดล ชัน้ 2
➍ โถงตึกนวมินทราชินี ชันล่
้ าง
➎ โถงตึกนวมินทราชินี ชันล่
้ าง
➏ ห้ อง 201 ตึกอานันทมหิดล ชัน้ 2

12.00 น.

➐ รอตรวจร่างกาย

➐ โถงตึกนวมินทราชินี ชันล่
้ าง

13.00 น.

➑ ตรวจร่างกายทัว่ ไป

➑ ตึก 14 ชัน้
(ข้ างตึกนวมินทราชินี) ชัน้ 2

 ให้ นกั เรี ยนทุกคนนาเอกสารต่อไปนี ้มาแสดงในการรายงานตัวด้ วย
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมทังตั
้ วจริ ง
2. คะแนนการสอบวิชาสามัญ วิชาเฉพาะ และ O-NET
3. ใบระเบียนรับรองผลที่สถานศึกษาออกให้ เพื่อแสดงว่าสาเร็ จการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 (ปพ.1) (ถ้ ามี) หรื อ
ใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็ จการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 (ปพ.2) (ถ้ ามี)
 ไม่ ต้องงดอาหารและนา้ ในวันที่มาตรวจสุขภาพ แต่ต้องงดเว้ นการดื่มน ้าหรื อเครื่ องดื่มที่มีรสหวาน ควรดื่มน ้าเปล่า
มากๆและกลันปั
้ สสาวะเพื่อเก็บปั สสาวะส่งตรวจ
 การเก็บปั สสาวะ ให้ ปัสสาวะทิ ้งไปก่อนเล็กน้ อย แล้ วเก็บปั สสาวะช่วงกลางใส่ภาชนะประมาณครึ่งของภาชนะ
สาหรับผู้หญิงถ้ ากาลังมีประจาเดือนให้ แจ้ งกับเจ้ าหน้ าที่ที่รับภาชนะที่เก็บปั สสาวะด้ วย
 ให้ นกั เรี ยนนาป้ายชื่อคล้ องคอไว้ ตลอดการตรวจสุขภาพ
 ให้ นกั เรี ยนรอผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการทังหมด
้
เพื่อรับการตรวจร่างกายในช่วงบ่าย ระหว่างที่รอให้ นกั เรี ยน
รับประทานอาหารให้ เรี ยบร้ อย อาจจะมีการเรี ยกตรวจร่างกายหรื อตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการเพิ่มเติมในบางราย ดังนัน้
นักเรียนจะกลับบ้ านได้ เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วเท่ านัน้ กระบวนการดังกล่าวจะเสร็ จสิ ้นประมาณเวลา 16.00 น.
 ขอความกรุณาไม่ให้ ผ้ ปู กครองหรื อผู้ที่ไม่ใช่นกั เรี ยนที่มาสอบเข้ าไปในบริ เวณตึกอานันทมหิดล ชัน้ 2

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกาหนดที่ประกาศไว้ ทัง้ ผู้ท่ มี ีสิทธิ์(ตัวจริง) หรื อผู้ท่ ไี ด้ สิทธิ์ลาดับสารอง
คณะแพทยศาสตร์ จะถือว่าผู้นั ้นได้ สละสิทธิ์ทนั ที และคณะแพทยศาสตร์ จะเรี ยกลาดับสารองตาม
เกณฑ์ที่กาหนดเท่าจานวนผู้ที่สละสิทธิ์จนได้ จานวนครบตามจานวนรับแต่ละโครงการให้ ทาการตรวจ
สุขภาพและสัมภาษณ์

วันจันทร์ ท่ ี 23 เมษายน พ.ศ. 2561
เวลา
กิจกรรม
สถานที่
11.30-12.30 น. รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์
ห้ อง 312/2 อาคาร อปร. ชัน้ 3
(ให้ นาป้ายชื่อคล้ องคอไว้ ตลอดการสัมภาษณ์)
13.00-16.00 น. ดาเนินการสอบสัมภาษณ์
อาคาร อปร. ชัน้ 2 และ ชัน้ 3
 ให้ นกั เรี ยนรับประทานอาหารมาให้ เรี ยบร้ อย เพราะจะไม่อนุญาตให้ ออกจากห้ องจนกว่าจะดาเนินการสัมภาษณ์เสร็ จสิ ้น
ทุกคน และขอความกรุณาให้ ผ้ ปู กครองและผู้ท่ ไี ม่ ใช่ นักเรียนที่มาสอบรอที่ชนั ้ ล่ างหรือที่ห้องอาหาร
 ระหว่างดาเนินการสอบสัมภาษณ์ นักเรี ยนทุกคนจะต้ องปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด ไม่ อนุญาตให้
ใช้ โทรศัพท์ และเครื่องมือสื่อสารใดๆทุกชนิด (นักเรี ยนทุกคนจะต้ องปิ ดเครื่องโทรศัพท์ มือถือหรือเครื่องมือ
สื่อสารอื่น) จนกว่าจะมีประกาศให้ กลับบ้ านได้
วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
12.30 น.
รายงานตัวเพื่อตรวจตา
ห้ อง 201 ตึกอานันทมหิดล ชัน้ 2
13.00 น.
ตรวจตา (มีเจ้ าหน้ าที่และนิสติ แพทย์พาไป ตึก ภปร. ทีละกลุม่ )
ตึก ภปร. ชัน้ 11
สาหรับผู้ที่ใส่ Contact Lens จะต้องถอดออกระหว่างการตรวจตา ดังนั้นขอให้เตรียมอุปกรณ์ถอดและใส่ Lens มาด้วย หรือ
สวมแว่นตาในวันที่มาตรวจตา

กาหนดการอื่นๆ ให้ ตดิ ตามได้ ทางอินเทอร์ เนตที่ admission.md.chula.ac.th
ประกาศนีเ้ พื่อเป็ นแนวทางให้ นักเรี ยนและผู้ปกครองได้ เตรี ยมตัวก่ อนการประกาศ
รายชื่อผู้ท่ มี ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ

