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ประกาศ
กาหนดการและคาแนะนา
เรื่อง การตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)

*****************
ตามที่ ทปอ. ได้ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3
(การรับตรงร่วมกัน) ตามประกาศ ทปอ. ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นั้น เพื่อให้การ
ดาเนินงานในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างเรียบร้ อย และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อ นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้กาหนดภารกิจ
ส่วนตัวไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้นักเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือก (ตามที่ได้รับแจ้งจาก กสพท เป็นรายบุคคล) ทั้งกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
และ กลุ่มคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ที่มีความ
ประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกคน ให้มารายงานตัวเพื่อตรวจ
สุขภาพและสัมภาษณ์ตามกาหนดการเดิมซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
กาหนดการ
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกาหนดวัน/เวลาที่ประกาศไว้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะถือ
ว่าผู้นั้นได้สละสิทธิ์ทันที และผู้ที่มารายงานตัวเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพแล้ว จะต้องเข้า
ไปทาการยืนยันสิทธิ์ ในระบบ Clearing House ตามกาหนดของ ทปอ. จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และ
มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา
07.00-08.00 น.
07.00 เป็นต้นไป

10.30-12.00 น.
12.40 น.
13.00 น.

กิจกรรม
❶ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพมารายงานตัว
และรับป้ายชื่อคล้องคอ เพื่อใช้ในการแสดงตัวตรวจสุขภาพในวันที่
1 มิถุนายน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561
➋ ชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์และทดสอบ
สุขภาพจิต จานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
❸ ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการตรวจสุขภาพ
จานวน 1,700 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
➍ เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ และเอ็กซ์เรย์ปอด
➎ ผู้รายงานตัวและตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วทาแบบทดสอบ
➏ รอตรวจร่างกายและตรวจทางจักษุวิทยา
➐ ตรวจร่างกายทั่วไป
❽ตรวจทางจักษุวิทยา
(มีเจ้าหน้าที่และนิสิตแพทย์พาไป ตึก ภปร. ทีละกลุ่ม)

สถานที่
โถงชั้นล่าง อาคารนวมินทราชินี
โถงชั้นล่าง อาคารนวมินทราชินี

โถงชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์
โถงชั้นล่าง อาคารนวมินทราชินี
➐ ชั้น 1 ตึก 14 ชั้น
(ข้างอาคารนวมินทราชินี)
❽ อาคาร ภปร. ชั้น 11
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 ให้นักเรียนทุกคนนาเอกสารต่อไปนี้มาส่งในการรายงานตัวด้วย

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งแสดงฉบับจริง
คะแนนการสอบ
2.1 วิชาสามัญ
2.2 วิชาเฉพาะ และ
2.3 O-NET
3. ใบระเบียนรับรองผลที่สถานศึกษาออกให้เพื่อแสดงว่าสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ปพ.1) หรือ ใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.2)
4. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารการลาออกจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ศึกษาอยู่ก่อนวัน
สมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น
เอกสารทุกฉบับ ถ้าเป็นสาเนาให้เขียนว่า “ใช้รายงานตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” พร้อมทั้งลงชื่อและนามสกุลรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
ภาษาไทย)
 สาหรับผู้ที่ใส่ Contact Lens จะต้องถอดออกระหว่างการตรวจตา ดังนั้นขอให้เตรียมอุปกรณ์ถอดและใส่
lens มาด้วยหรือสวมแว่นตาในวันที่มาตรวจสุขภาพ
 ไม่ต้องงดอาหารและน้าในวันที่มาตรวจสุขภาพ แต่ต้องงดเว้นการดื่มน้าหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
ควรดื่มน้าเปล่ามากๆ และกลั้นปัสสาวะเพื่อเก็บปัสสาวะส่งตรวจ
 การเก็บปัสสาวะ ให้ปัสสาวะทิ้งไปก่อนเล็กน้อย แล้วเก็บปัสสาวะช่วงกลางใส่ภาชนะประมาณครึ่งของ
ภาชนะ
สาหรับผู้หญิง ถ้ากาลังมีประจาเดือนให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รับภาชนะเก็บปัสสาวะด้วย
 ให้นกั เรียนนาป้ายชื่อคล้องคอไว้ตลอดการตรวจสุขภาพ
 ให้นักเรียนรอฟังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด เพื่อรับการตรวจร่างกายในช่วงบ่าย ระหว่างที่
รอนั้น ให้นักเรียนรับประทานอาหารให้เรียบร้อย เนื่องจากอาจจะมีการเรียกตรวจทางห้องปฏิบัติการ
หรือตรวจร่างกายเพิม่ เติมในบางราย ดังนั้นนักเรียนจะกลับบ้านได้เมื่อได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
 ขอความกรุ ณ าไม่ ใ ห้ ผู้ ป กครองหรื อ ผู้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ นั ก เรี ย นที่ ม าสอบเข้ า ไปในบริ เ วณโถงชั้ น ล่ า ง
อาคารนวมิ น ทราชิ นี และ อาคารแพทยพั ฒ น์
 การตรวจสุขภาพจะเสร็จสิ้นประมาณเวลา 16.00 น.
 ให้นักเรียนนาป้ายชื่อคล้องคอกลับบ้านได้ และนากลับมาเพื่อแสดงตัวในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่ได้นา
ป้ายชื่อคล้องคอมาในวันสอบสัมภาษณ์จะต้องชาระเงินค่าทาป้ายชื่อคล้องคอทดแทนจานวน 50 บาท
1.
2.

ผู้ ป กครองและนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ ข อยื ม หรื อ น าแฟ้ ม ประวั ติ ผู้ ป่ ว ยนอกของ
โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ไป ขอความกรุณาให้น ามาคืนที่ฝ่ายเวชระเบี ยน
ผู้ ป่ ว ยนอก ตึ ก ภปร ชั้ น ล่ า ง ก่ อ นวั น ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561
เพราะมีความจาเป็นจะต้องใช้แฟ้มประวัติฯ ดังกล่าวในการรับรายงานตัว
เพื่อตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์
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วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เวลา
กิจกรรม
10.00-11.30 น. รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งส่งเอกสารการ
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House และทาการตรวจสอบ
การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
11.30-12.30 น. รายงานตัวเพื่อรอเตรียมเรียกสอบสัมภาษณ์
(ให้นาป้ายชื่อคล้องคอไว้ตลอดเวลา)
13.00-16.00 น. ดาเนินการสอบสัมภาษณ์

สถานที่
ห้องทวี ตุมราศวิน อาคาร อปร. ชั้น M
(Smart Classroom)
ห้อง 312/2 อาคาร อปร. ชั้น 3
อาคาร อปร. ชั้น 2 และ ชั้น 3

 เมื่อนักเรียนได้รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์และตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์

Clearing House
เรียบร้อยแล้ว ให้ไปรับประทานอาหารแล้วกลับมารายงานตัวเพื่อรอเตรียมเรียกสอบสัมภาษณ์
เพราะจะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องจนกว่าจะดาเนินการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นทุกคน
 ขอความกรุณาให้ผู้ปกครองและผู้ที่ไม่ใช่นักเรียนที่มาสอบรอที่ชั้นล่าง
 ระหว่างดาเนินการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด
ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารใดๆทุกชนิด จนกว่าจะมีประกาศให้กลับบ้านได้
(นักเรียนทุกคนจะต้องปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นทุกชนิด)
 ผู้ที่ได้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ขอให้สั่งพิมพ์เอกสาร
การยืนยันสิทธิ์และนามายื่นพร้อมการรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายนด้วย
(สาหรับผู้ที่ได้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House มากกว่า 1 ครั้งให้สั่งพิมพ์เอกสารทุกครั้งและ
นามาแสดงทุกฉบับ)

กาหนดการอื่นๆ ให้ติดตามได้ทางอินเทอร์เนตที่ admission.md.chula.ac.th

23 พฤษภาคม 2561

