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ตอนที่1 ประวัติผู้สมัคร 
ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)...................................................นามสกุล.......................................................... 
ช่ือเล่น.........................................................วัน/เดือน/ปี เกิด......................................................อายุ........................ปี 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี......................................ซอย.....................................................ถนน............................................... 
แขวง/ต าบล..........................................เขต/อ าเภอ................................................จังหวัด........................................... 
รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์บ้าน.....................................โทรศัพท์มือถือ....................................... 
E-mail..................................................Facebook................................................. 
 
บิดา ช่ือ.........................................................................สกุล......................................................................................... 
สถานท่ีท างาน...............................................................เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้.......................................................... 
มารดา ช่ือ......................................................................สกุล........................................................................................
สถานท่ีท างาน...............................................................เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้.......................................................... 
ผู้ปกครองท่ีติดต่อได้ ช่ือ................................................สกุล..........................................ความสัมพันธ.์.........................
สถานท่ีท างาน...............................................................เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้.......................................................... 
โรคประจ าตัว................................................ยาท่ีแพ้.........................................อาหารท่ีแพ้......................................... 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา 
ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับช้ัน..................................แผนการเรียน...................................................................................... 
โรงเรียน............................................................จังหวัด.................................................................................................. 
ผลการเรียนเฉล่ียสะสมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย(GPAX)....................................................................................  
(ใช้ผลการเรียนเฉล่ียสะสมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4) 
คณะท่ีต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (ตามล าดับ) 
1.คณะ........................................................สถานศึกษา...................................................................................... 
2.คณะ........................................................สถานศึกษา….................................................................................. 
3.คณะ....................................................... สถานศึกษา...................................................................................... 
4.คณะ........................................................สถานศึกษา....................................................................................... 

ค าช้ีแจ้ง  
1. ใบสมัครประกอบด้วย 4 ตอน คือ ข้อมูลท่ัวไป, ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของสโมสรนิสิต
คณะแพทย์จุฬาฯ, แบบทดสอบแบบปรนัยและแบบทดสอบแบบอัตนัย  
2. ใช้ปากกากรอกข้อมูลท่ัวไปให้ครบทุกช่องด้วยตัวหนังสือท่ีอ่านง่ายและชัดเจน 

 

รูปขนาด 1 น้ิว 

1873 ตึกไผ่สิงโต คณะแพทยศาสตร์        
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระรามสี่ เขตปทุมวัน กทม 10330 
 

ใบสมัครค่ายอยากเป็นหมอคร้ังท่ี 26 ปี 2559 
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ใบสมัครค่ายอยากเป็นหมอครั้งท่ี 26 ป ี2559 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอและกิจกรรมอื่นๆ 
1. เหตุใดจึงอยากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอ (เรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุด) 
....... 1. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
....... 2. เป็นแนวทางการตัดสินใจศึกษาต่อ 
....... 3. ผู้ปกครองอยากให้มาเข้าร่วมกิจกรรม 
....... 4. อยากได้ประสบการณ์การเข้าค่าย 
....... 5. อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................................. 
2. เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอท่ีจัดโดยสโมสรนิสิตคณะแพทย์ จุฬาฯ มาก่อนหรือไม่ 
.......เคย โปรดระบ.ุ............................................   .......ไม่เคย 
3. เคยเข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือค่ายท่ีมีลักษณะเดียวกับค่ายอยากเป็นหมอหรือไม่ 
(เช่น ค่ายรามาปณิธาน ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช) 
.......เคย โปรดระบุ.............................................   .......ไม่เคย 
4. ท่านมีความต้องการท่ีจะศึกษาต่อเข้าในคณะแพทยศาสตร์ มากน้อยเพียงใด 
.......ต้องการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์อย่างแน่นอน 
.......ยังมีความลังเลหรือไม่แน่ใจอยู่ 
.......ไม่มีความสนใจท่ีจะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์เลย 
5. ท่านทราบข่าวค่ายอยากเป็นหมอครั้งท่ี 26 จากส่ือใด 
.......เอกสารประชาสัมพันธ์ที่ส่งไปตามโรงเรียน 
.......การประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน เช่น เสียงตามสาย คุณครูแนะแนว 
.......Facebook page ค่ายอยากเป็นหมอสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
.......Internet website ต่างๆ คือ............................................................................................ 
.......อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................... 
6.  ส่ิงท่ีคาดว่าจะได้รับหรือคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
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ใบสมัครค่ายอยากเป็นหมอครั้งท่ี 26 ป ี2559 

ตอนที่3 แบบทดสอบปรนัย 
ค าช้ีแจง ท าเครื่องหมายกากบาท(x) หน้าตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว (น้องๆ สามารถค้นคว้าค าตอบได้ แต่
ขอให้น้องท าแบบทดสอบนี้ด้วยตนเอง) 
1. หากท่านสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ในปีการศึกษา2560 ท่านจะเป็นMDCUรุ่นใด 

A) MDCU70   B) MDCU71   C) MDCU72  
D) MDCU73   E) MDCU74 

2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ยาAntibiotics 
A) Vancomycin   B) Ceftriaxone    C) Metronidazole  
D) Carbamazepine  E) Augmentin 

3. ใครคือผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
A) รัชกาลท่ี 5   
B) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    
C) รัชกาลท่ี 9   
D) รัชกาลท่ี 8   
E) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 

4. จงเรียงล าดับความอาวุโสของบุคลกรทางการแพทย์ดังต่อไปนี้ จากน้อยไปมาก 
A) Extern<Intern<นิสิตแพทย์<Fellow<Resident 
B) Extern<นิสิตแพทย์<Intern<Fellow<resident 
C) นิสิตแพทย์<Extern<Intern<Resident<Fellow 
D) นิสิตแพทย์<Intern<Extern<Resident<Fellow 
E) นิสิตแพทย์<Intern<Extern<Fellow<Resident 

5. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นLive vaccine  
A) HBV    B) HiB    C) MMR  
D) IPV    E) Influenza  

6. ลุงยูมีอาการปากเบ้ียว พูดไม่ชัด อ่อนแรงร่างกายด้านขวาขึ้นมากะทันหัน ท่านสงสัยว่าลุงยูเป็นโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke) หากท่านเป็นหลานของลุงยู ท่านจะโทรติดต่อเบอร์ฉุกเฉินเบอร์ใด 

A)  1667   B) 1150    C) 1600  
D) 1669   E) 1413 

7. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้คือคณบดีคนปัจจุบันของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
A) รศ.นพ. โศภณ นภาธร   B) ศ.นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ C) ศ. นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล  
D) รศ. นพ. ปรีดา ทัศนประดิษฐ์  E) ศ. นพ. อดิศร ภัทราดูลย์ 

8. จงค านวณ Date of expectation ของหญิงต้ังครรภ์อายุ 26 ปีประจ าเดือนมาครั้งสุดท้ายวันแรกวันท่ี  
7 พ.ค. 59 จนถึงวันท่ี 11 พ.ค. 59 โดยใช้Naegele's rule 

A) 14 ก.พ. 60   B) 15 ก.พ. 60   C) 16 ก.พ. 60 
D) 17 ก.พ. 60   E) 18 ก.พ. 60 
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9. ขณะท่ีโค้ชคิมวิ่งอยู่ท่ีสวนลุมพินี โค้ชคิมถูกสุนัขจรจัดวิ่งเข้ามางับขาจนเป็นรอยแผลเหวอะหวะเลือดออกมาก 
โค้ชคิมไม่เคยได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาก่อน โค้ชคิมต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง และบริหารยาทางใด 

A) ไม่มีความจ าเป็นต้องฉีด  
B) Rabies vaccine IM   
C) Rabies vaccine SC  
D) Rabies vaccine IM และ RIG ID    
E) Rabies vaccine SC และ RIG ID 

10. ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของนิสิตแพทย์ 
A) บันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Record lab investigation) 
B) เจาะเลือดเพื่อส่งเพาะเช้ือ (Hemoculture) 
C) เจาะไขกระดูกเพื่อส่งตรวจเซลล์ (Bone marrow aspiration) 
D) Ward round 
E) สวนปัสสาวะ (Urethral catheterization) 

11. น้าแก้ว ญาติคนสนิทของท่านเพิ่งคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาลจุฬาฯ หากต้องการเยี่ยมน้าแก้วท่ีเพิ่งคลอดบุตรและ
นอนพักฟืน้ควรไปเยี่ยมท่ีใด 

A) ห้องคลอด   B) หน่วยทารกแรกเกิด  C) OPD 
D) Ward    E) OR 

12. การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยของนิสิตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มต้ังแต่ช่วงประมาณกี่โมง 
A) 6.30-7.00 น.   B) 9.00-10.00 น.  C) 11.00-13.00 น. 
D) 13.00-15.00 น.  E) เวลาใดก็ได้ 

13. ข้อใดไม่ใช่Major ward 
A) Surgery   B) Pediatrics   C) Otorhinolaryngology 
D) Medicine   E) Obstetrics-gynecology  

14. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังอยู่ใกล้กับสวนในข้อใดต่อไปนี้ 
A) สวนจตุจักร   B) สวนรถไฟ   C) สวนหลวงร.9 
D) สวนเบญจสิริ   E) สวนลุมพินี 

15. ทีมงานค่ายอยากเป็นหมอช่ือจริงขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดมากท่ีสุด !!!??? 
A) K    B) P    C) S  
D) N    E) J  
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ใบสมัครค่ายอยากเป็นหมอครั้งท่ี 26 ป ี2559 

ตอนที่4 ข้อสอบอัตนัย 
ค าช้ีแจง จงเติมค าตอบท่ีถูกต้องลงในช่องว่าง (น้องๆ สามารถค้นคว้าค าตอบได้ แต่ขอให้น้องท าแบบทดสอบนี้ด้วย
ตนเอง) 
1.จงบอกช่ือเต็มของค าศัพท์ทางการแพทย์ต่อไปนี้ 
BP ย่อมาจาก……………………………………….......…………………………………….………….………….………….………….………….... 
ABG ย่อมาจาก……………………………….……................…………………………………….………….………….………….………….…... 
CBC ย่อมาจาก…………………………………….............…………………………………….…............…………………………………….…. 
PCI ย่อมาจาก………………………………….............…………………………………….…............…………………………………….…... 
2.จับคู่อุปกรณ์ตามรูปต่อไปนี้ 

                

A.                    B.                       C.                       D. 
 
2.1. Speculum ………………......……   2.2 Otoscope ……………….......…….. 
2.3 Ophthalmoscope …….....……  2.4 Stethoscope……………….....……. 
 
3.วันอานันทมหิดลตรงกับวันท่ี.........................มีความส าคัญคือ......................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.ท่ีอยู่ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ …………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. อาจารย์ใหญ่ของนิสิตแพทย์ คือ……………………………………………………………………………………………………….. 
6.จงระบุ Sensory cranial nerve...................................................................................................................... 
Motor cranial nerve ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mixed cranial nerve ………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.จงระบ ุMedical Ethics 4 ประการเป็นภาษาอังกฤษ 
 1.................................. 2.................................. 3..................................... 4........................... 
8.จงเขียนสิทธิการรักษาพยาบาลของคนไทย 3 ประเภท 
 1.................................. 2.................................. 3..................................... 
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9. ลุงชัยวัย65 ปี มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองมานาน ญาติพาไปตรวจและพบว่าลุงชัยเป็นมะเร็งตับ โดยแพทย์
เจ้าของไข้ได้คุยกับญาติแล้ว และญาติยังไม่ต้องการให้แจ้งลุงชัยเพราะกลัวลุงจะคิดมากและยอมรับไม่ได้ ต่อมาลุง
ชัยถูกส่งตัวมารักษาต่อกับท่านซึ่งเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์ ลุงชัยถามท่านว่าตนป่วยเป็นอะไร แต่ญาติเองก็
ขอร้องท่านไม่ใหบ้อกลุงชัยเช่นกัน หากท่านเป็นแพทย์ท่ีโรงพยาบาลศูนย์คนดังกล่าว ท่านจะท าอย่างไร จงอภิปราย
โดยใช้หลักจริยธรรมทางการแพทย์พร้อมเหตุผล 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
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10.ข้อดีข้อเสียของการเรียนแพทย์และการประกอบวิชาชีพแพทย์ในความคิดของน้องๆเป็นอย่างไร 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
11..แพทย์ในอุดมคติของน้องๆเป็นอย่างไร 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
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รายละเอียดกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอคร้ังท่ี 26 
 
ข้อมูลทั่วไป 
1. การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอไม่มีผลต่อการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
2. การจัดกิจกรรมท้ังหมดจะอยู่ภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ระหว่างวันท่ี  22-25 ตุลาคม 2559 (4 วัน 3 คืน) โดยผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับอนุญาตให้
ออกนอกบริเวณดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่อยู่ค่าย เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุญาตจากพี่ค่ายแล้วเท่านั้น โดย
เหตุจ าเป็นต่างๆท่ีไม่ใช่เหตุท่ีคาดการณ์ไม่ได้หรือเหตุฉุกเฉิน เช่น ติดค่ายอื่นๆในเวลาท่ีทับซ้อนกัน ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก
จ าเป็นต้องแจ้งพี่ค่ายเพื่อพิจารณาก่อนวันเปิดค่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห ์ซึ่งหากพิจารณาแล้วพบว่าไม่
อนุญาตให้ผู้สมัครออกจากค่ายในวันและเวลาดังกล่าว ผู้สมัครจ าเป็นต้องตัดสินใจว่าจะยังคงเข้าร่วมค่ายอยากเป็น
หมอครั้งนี้หรือไม่ ภายในระยะเวลา 2 วันนับจากท่ีได้รับค าตัดสินจากพี่ค่ายแล้ว ซึ่งในกรณีท่ีผู้สมัครตัดสินใจไม่เข้า
ร่วม ผู้สมัครจะได้รับเงินท่ีโอนมาแล้วคืนเต็มจ านวนและไม่มีผลในการสมัครค่ายอยากเป็นหมอในครั้งต่อๆไป 
3. ผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถถ่ายส าเนาใบสมัครท่ีแนบมาเพื่อใช้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
4. ผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครตามข้อ 2 มาทางไปรษณีย์ท่ี “กิจกรรม
ค่ายอยากเปน็หมอ คร้ังที2่6 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1873 ตึกไผ่สิงโต คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระรามสี่ เขตปทุมวัน กทม 10330” ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2559 
ถึง 29 กรกฎาคม 2559 โดยยึดตามวันท่ีลงในตราไปรษณีย์เป็นหลัก ไม่ใช่วันท่ีจดหมายถึงฝ่ายรับสมัคร  
 
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 29 กรกฎาคม 2559 ตามช่องทางดังนี ้

5.1 โทรศัพท์ 09-9706-2809  
- วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00-21.00  
- วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 12.00-21.00 

5.2 Facebook page: ค่ายอยากเป็นหมอ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
http://www.facebook.com/MDCUmedcamp  

6.รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 120 คน (ตัวส ารอง 20 คน ในกรณีมีผู้สละสิทธิ์) 
7.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 
8.หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอยากเป็นหมอต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน
900 บาท ต่อคน 
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คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น 
2. เอกสารประกอบการสมัคร 

- ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลและตอบค าถามให้ครบถ้วนตามค าช้ีแจงในใบสมัคร 
- รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว 1 รูป ติดท่ีกรอบด้านขวาในใบสมัคร (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันท่ีรับสมัคร) 

พร้อมท้ังเขียนช่ือ-นามสกุล โรงเรียน หลังภาพ 
- ใบปพ.7 หรือส าเนาใบปพ. 7 
- สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครหลายคนรวมมาในซองเดียวกันได้ 

 
* ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ และแนบเอกสารมาอย่างครบถ้วน หากกรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสาร
ไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา  
 
 
 
ก าหนดการ 
การรับสมัคร : วันท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึง วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 
ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้จาก 

1. ถ่ายเอกสารจากใบสมัครท่ีจัดส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ 
2. ดาวน์โหลดจาก www.facebook.com/MDCUmedcamp 
 

การประกาศผล : วันท่ี 13 สิงหาคม 2559 
1. www.facebook.com/MDCUmedcamp 
2. Email ของผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมท่ีให้ไว้ในใบสมัคร 

การเข้าค่าย : วันท่ี 22-25 ตุลาคม 2559 
 
* ก าหนดการอาจมีเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขกรุณาติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องทาง
www.facebook.com/MDCUmedcamp 
 

 


