ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
รศ. นพ.กิตติ ต่อจรัส

ผู้ป่วยธาลัสซีเมียได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ในรายที่มี
อาการรุนแรงปานกลาง ถึงรุนแรงมากและได้รับการรักษาด้วย
การให้เลือดอย่างสมํ่าเสมอ ร่วมกับให้ยาขับธาตุเหล็กจะมีการ
เจริญเติบโตและร่างกายแข็งแรงใกล้เคียงปกติ กรณีเป็นชายไทย
เมื่ออายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ จะต้องสู่กระบวนการตรวจเลือกเพื่อ
เข้ารับราชการทหาร สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราช
การทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มีดังนี1้
หมวด ๑
มาตรา ๗ ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่
รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน
มาตรา ๔ ข้อ (๑) วิธีนับอายุ ถ้าเกิดพุทธศักราชใดให้ถือ
ว่ามีอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นพุทธศักราชที่เกิดนั้น ส่วนการ
นับอายุตอ่ ไปให้นบั แต่เฉพาะปีทส่ี น้ิ พุทธศักราชแล้ว ถ้าไม่ปรากฏ
ปีเกิดให้นายอำ�เภอท้องที่เป็นผู้กำ�หนด ตามที่กำ�หนดในกฎ
กระทรวง ข้อ (๒) “ทหารกองเกิน”หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอายุตั้ง
แต่สบิ แปดปีบริบรู ณ์ และยังไม่ถงึ สามสิบปีบริบรู ณ์ ซึง่ ได้ลงบัญชี
ทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกิน
ตามมาตรา ๑๘ แล้วกำ�หนดเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราช
การทหาร
ทุกๆ ปีในเดือน เมษายนจะมีการตรวจเลือกเข้ารับราชการ
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ทหาร ตัวอย่างผูท้ ถ่ี กู รับคัดเลือกหรือเกณฑ์ทหารในเดือน เมษายน
๒๕๕๗ คือ		
๑. คนอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. ๒๕๓๖)
๒. คนอายุ ๒๒ ปี ถึง ๒๙ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. ๒๕๓๕
		 ถึง ๒๕๒๘) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกและ/
		 หรือผลการตรวจเลือกยังไม่เสร็จสิ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ
๓. นิสิต นักศึกษา นักเรียน ที่อยู่ในระหว่างจะได้รับการ
		 ผ่อนผัน
บุคคล ดังกล่าวแล้วข้างต้น ต้องไปรับหมายเรียกที่อำ�เภอ
ภูมิลำ�เนาทหาร และไปเข้ารับการตรวจเลือก ตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่กำ�หนดไว้ในหมายเรียก ให้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจ
เลือกฯ นำ�ใบสำ�คัญ (แบบ สด.๙) หมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕)
บัตรประจำ�ตัวประชาชนประกาศนียบัตร หรือ หลักฐานการ
ศึกษาฯ ไปแสดงด้วย2

วิธีการตรวจเลือกทหาร

เมื่อผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก ได้มาพร้อมกัน ตามวัน
เวลาและสถานที่ตรวจเลือกแล้วให้เข้าแถวเป็นตำ�บลๆ ตามที่
เจ้าหน้าที่กำ�หนดไว้ เจ้าหน้าที่จะเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา จาก
นั้นประธานกรรมการ และกรรมการสัสดีจังหวัด จะมาชี้แจง
เหตุผลและข้อปฏิบัติให้ทราบ เสร็จแล้วจะเริ่มดำ�เนินการตรวจ
เลือกทหารดังนี้
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๑. เจ้าหน้าที่ประจำ�โต๊ะที่ ๑

จะเรียกชื่อทหารกองเกินเป็นตำ�บลๆ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของตัวบุคคลกับบัญชีฯ โดยอาศัยหลักฐานจากหมาย
เรียกฯ (แบบ สด.๓๕) บัตรประจำ�ตัวประชาชนและใบสำ�คัญ
(แบบ สด.๙)

๒. เจ้าหน้าที่ประจำ�โต๊ะที่ ๒

จะเรียกชื่อให้แพทย์ตรวจร่างกาย เพื่อแบ่งคนออกเป็นจำ�
พวก รวม ๔ จำ�พวก คือ
๒.๑ จำ�พวกที่ ๑ ร่างกายสมบูรณ์ดี
๒.๒ จำ�พวกที่ ๒ ร่างกายไม่สมบูรณ์ดี เหมือนคน
					 จำ�พวกที่ ๑
๒.๓ จำ�พวกที่ ๓ ป่วยรักษาไม่หาย ภายใน ๓๐ วัน
พี่หรือน้องซึ่งหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดูผู้ที่ขอผ่อน
๒.๔ จำ�พวกที่ ๔ พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึง่ ไม่
ผันประเภทนี้ จะต้องยื่นคำ�ร้องขอผ่อนผันต่อนายอำ�เภอและ
					 สามารถจะรับราชการทหารได้
ต้องขอผ่อนผันทุกปี
๓. เจ้าหน้าที่ประจำ�โต๊ะที่ ๓
► นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียนในสถาบันการศึกษาที่
จะเรียกชื่อเพื่อวัดขนาดส่วนสูง และขนาดรอบตัว และผู้ซึ่ง กำ�หนดไว้ให้แจ้งต่อสถาบันการศึกษานั้นๆ เพื่อดำ�เนินการขอ
อยู่ในข่ายที่จะส่งเข้าเป็นทหารได้คือคนจำ�พวกที่ ๑ คนจำ�พวก ผ่อนผันให้ต่อไปผู้ที่ขอผ่อนผันประเภทนี้ จะต้องไปรับหมาย
ที่ ๒ และคนผ่อนผันซึ่งมีขนาดสูง ๑๔๖ ซม. และมี ขนาดรอบตัว เรียกฯ (แบบ สด.๓๕) และไปแสดงตนในวันตรวจเลือกด้วย
๗๖ ซม. ขึ้นไป โดยมีวิธีคัดเลือกตามลำ�ดับดังนี้
หากปีใดมีคนส่งเข้าเป็นทหารพอก็จะได้รับสิทธิผ่อนผัน ไม่ต้อง
๓.๑ เลือกคนจำ�พวกที่ ๑ ซึ่งมีขนาดสูง ๑๖๐ ซม.ขึ้นไปก่อน เป็นทหารเฉพาะปีนั้น สำ�หรับปีต่อๆไป ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ถ้ามีจ�ำ นวนมากกว่าทีท่ างราชการต้องการก็ให้จบั สลาก (ดำ�-ปล่อย, ๓. ผู้ที่มาตรวจเลือกเห็นว่าตนควรได้รับการยกเว้นหรือผ่อน
แดง-เป็นทหาร) ถ้าไม่พอก็เลือกคนที่มีขนาดสูง ๑๕๙ ซม.
ผันต้องนำ�หลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกก่อน
๑๕๘ ซม. ฯลฯ ลงมาตามลำ�ดับ
จับสลาก มิฉะนั้นถือว่าหมดสิทธิ
๓.๒ ถ้าไม่พอ ให้เลือกจากคนจำ�พวกที่ ๒
สิทธิในการลดวันรับราชการทหาร กรณีสำ�เร็จการฝึกวิชา
๓.๓ ถ้ายังไม่พออีก ให้เลือกจากคนผ่อนผัน
ทหารมีดังนี้
๔. จับสลาก
► ชั้นปีที่ ๑ เป็นทหาร ๑ ปี ๖ เดือน
ในกรณีที่ทหารกองเกินที่จัดอยู่ในคนจำ�พวกที่ ๑ มีจำ�นวน 		 ถ้าสมัครเป็นเพียง ๑ ปี
มากกว่าที่ทางราชการต้องการ เจ้าหน้าที่ จะเรียกชื่อเพื่อจับ
► ชั้นปีที่ ๒ เป็นทหาร ๑ ปี
สลากให้ได้จำ�นวนตามต้องการ
เมื่อได้ผลการจับสลากแล้ว 		 ถ้าสมัครเป็นเพียง ๖ เดือน
เจ้าหน้าที่จะบันทึกผลการตรวจเลือกลงในใบสำ�คัญ สด. ๔๓ ใน
► ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นทะเบียนเป็นทหารแล้วปลดเป็นทหาร
ทันทีและมอบให้ทหารกองเกิน เก็บใบสำ�คัญนี้ เพื่อเป็นหลักฐาน 		 กองหนุนโดยไม่ต้องเข้ารับราชการ (ไม่ต้องไปรับการ
การผ่านการตรวจเลือกทหาร ต่อไป
		 ตรวจเลือกให้ติดต่อกับ รด.นำ�ตัวขึ้นทะเบียน)

สิทธิต่างๆ ที่ทหารกองเกินจะได้รับ

๑. สิทธิในการยกเว้นผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้น เช่น พระ
ภิกษุ สามเณร-นักธรรม นักบวชศาสนาอื่น ครู นักศึกษาวิชา
ทหาร (รด.) ฯลฯ เป็นต้น เมื่อได้รับอนุมัติให้ยกเว้นแล้วไม่ต้องไป
แสดงตนในวันตรวจเลือก
๒. สิทธิในการผ่อนผัน
ทางราชการผ่อนผันให้แก่บุคคลต่อไปนี้คือ
► บุ ค คลที่ จำ � เป็ น ต้ อ งหาเลี้ ย งบิ ด ามารดาซึ่ ง ไร้ ค วาม
สามารถ หรือพิการทุพพลภาพหรือชราจนหาเลี้ยงชีพ หรือต้อง
หาเลี้ยงบุตร ไม่ได้และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดูซึ่งมารดาตายหรือหาเลี้ยง
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โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐)3 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ อาศัยอำ�นาจ
ตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดัง
ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘)
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ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๒ โรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถ
จะรับราชการทหารได้ตาม มาตรา ๔๑ คือ
(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา
(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษา และแก้สายตา
		 ด้วยแว่นแล้ว การมองเห็น ยังอยูใ่ นระดับ ตา่ํ กว่า ๓/๖๐
		 หรือ ลานสายตาโดยเฉลี่ย แคบกว่า ๑๐ องศา
(ข) สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษา และแก้สายตาด้วยแก้
		 แล้ว การมองเห็น ยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ หรือตํ่ากว่า
		 ทั้งสองข้าง
(ค) สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเดอร์ หรือสายตายาว
		 มากกว่า ๕ ไดออปเดอร์ทั้งสองข้าง
(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
(จ) ต้อหิน (Glaucoma)
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู
(ก) หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่
		 ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ รอบ ต่อวินาทีหรือมากกว่า ๕๕ เดซิเบล
		 จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
(ข) หูชั้นกลางอักเสบ เรื้อรังทั้งสองข้าง
(ค) เยื่อแก้วหูทะลุ ทั้งสองข้าง
(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจ
		 อันตรายร้ายแรง
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิด
		 อันตรายร้ายแรง
(ง) โรคของกล้ามเนือ้ หัวใจ ชนิดที่ ไม่สามารถรักษาให้หาย
		 ขาดได้ และ อาจเป็นอันตราย
(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
(ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะ โป่งพอง หรือผิด
		 ปกติ ชนิดที่อาจเป็นอันตราย
(๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
(ก) โรคเลือด หรือ อวัยวะสร้างเลือด ผิดปกติ อย่างถาวร
		 และอาจเป็นอันตราย*
(ข) ภาวะม้ามโต (Hyperspleenism) ที่รักษาไม่หาย และ
		 อาจเป็นอันตราย
(๕) โรคของระบบหายใจ
(ก) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive
		 Pulmonary Diseases)
(ข) โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis)
พฤษภาคม สิงหาคม 2556


(ค) โรคหืด (Asthma)
(ง) โรคของระบบหายใจ ที่ทำ�ให้สมรรถภาพปอด ลดลง
อย่างถาวรจน Forced Expiratory Volume in One Second
ตํ่ากว่า ๒ ลิตร หรือ Forced Vital Capacity ตํ่ากว่าร้อยละ
๖๐ ของค่าปกติ
(๖) โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ
(ก) ไตอักเสบ เรื้อรัง
(ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephritic Syndrome)
(ค) ไตวาย เรื้อรัง
(ง) ไตพองเป็นถุงนํ้า แต่กำ�เนิด (Polycystic Kidney)
(๗) โรคหรือความผิดปกติ ของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
(ก) ข้ออักเสบเรื้อรัง จนกระดูกเปลี่ยนรูป
(ข) แขน ขา มือ เท้า นิว้ อย่างใดอย่างหนึง่ ผิดปกติ ดังต่อไปนี้
		 ● แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่า
			 จะรักษา ด้วยวิธีใหม่ที่สุด แล้วก็ยังใช้การไม่ได้
		 ● นิ้วหัวแม่มือด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ
			 ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
		 ● นิ้วชี้ของมือด้วน ตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
		 ● นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วน
			 จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
● นิ้วหัวแม่เท้าด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ
			 ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
		 ● นิ้ ว เท้ า ในเท้ า ข้ า งเดี ย วกั น ตั้ ง แต่ ส องนิ้ ว ขึ้ น ไป
			 ด้วน จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การ
			 ไม่ได้
		 ● นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วน
			 จนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การไม่ได้
		 ● นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไป
			 ด้วน จนถึงข้อโคนนิ้ว หรือพิการ ถึงขั้น ใช้การ
			 ไม่ได้
(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อ ชนิดถาวร
(ง) กระดูกสันหลังโก่ง หรือคดหรือแอ่น จนเห็นได้ชัด
		 หรือแข็งทื่อ ชนิดถาวร
(จ) กล้ามเนือ้ เหีย่ วลีบหรือหดสัน้ (Atrophy or Contracture)
		 จนเป็นผลให้ อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด ใช้การไม่ได้
(๘) โรคของต่อมไร้ท่อ และภาวะผิดปกติ ของเมตะบอลิสัม
(ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำ�งานน้อยไป อย่างถาวร
(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทำ�งานน้อย ไปอย่างถาวร
(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติ อย่างถาวร
(ง) เบาหวาน
(จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีค่าดัชนี ความหนาของร่าง
		 กาย (Body MassIndex) ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อ
		 ตารางเมตรขึ้นไป
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติ เกี่ยวกับ เมตะบอลิสัม ของ
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แร่ธาตุ สารอาหาร ดุลยสาร นํ้า อีเล็กโทรลัย และกรดด่าง
ตลอดจน เมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
(๙) โรคติดเชื้อ
(ก) โรคเรื้อน
(ข) โรคเท้าช้าง
(ค) โรคติดเชือ้ เรือ้ รัง ระยะแสดงอาการรุนแรง ซึง่ ไม่สามารถ
		 รักษา ให้หายขาดได้
(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา
(ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับ
		 เชาว์ปัญญา ๖๙ หรือตํ่ากว่านั้น
(ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่
		 รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำ�ให้มีอาการชัก
		 (Seizures) อย่างถาวร
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิด
		 ถาวร
(จ) สมองเสื่อม (Dementia)
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติ ของสมอง หรือไขสันหลัง ที่ทำ�
		 ให้เกิดความผิดปกติ อย่างมาก ในการเคลื่อนไหว ของ
		 แขนหรือขา อย่างถาวร
(ช) กล้ามเนือ้ หมดกำ�ลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
(๑๑) โรคทางจิตเวช
(ก) โรคจิตหรือโรคทีท่ �ำ ให้จติ ผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร
(๑๒) โรคอื่น ๆ
(ก) กระเทย (Hermaphrodism)
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
(ค) โรคตับอักเสบเรื้อรัง ชนิดร้ายแรง (Chronic Active
		 Hepatitis)
(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of Liver)
(จ) คนเผือก (Albino)
(ฉ) โรคลูปัสอิธิมาโตซัส ทั่วร่างกาย (Systemic Lupus
		 Erythematosus)
(ช) กายแข็ง ทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
(ซ) รูปวิปริตต่างๆ ได้แก่ จมูกโหว่ เพดานโหว่หรือสูง หรือ
		 ลิ้นไก่สั้น พูดไม่ชัด

หลักฐานสำ�คัญ

ใบ รับรองผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.
๔๓) หรือเรียกว่า ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร เป็นหลักฐานสำ�คัญ
ที่ท่านจะต้องใช้แสดงต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทห้างร้านเอกชน เพื่อประโยชน์ในการสมัครเข้าทำ�งานหรือ
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ขอเปลี่ยนบัตรประจำ�ตัวประชาชนใหม่ เมื่อบัตรฯ เดิมหมดอายุ
หมายเหตุ *แก้ไขเป็น (ก) “โรคเลือดหรืออวัยวะสร้าง
เลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต” ตามกฎ
กระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕)4

การตรวจโรคก่อนเกณฑ์ทหาร ปี ๒๕๕๖ (ตัวอย่าง)

ผูท้ จี่ ะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯปีนี้ ทีส่ งสัยว่าตนเองมีโรค
ที่น่าจะขัดต่อการรับราชการทหารกองประจำ�การ ซึ่งเป็นโรคที่
ไม่สามารถตรวจด้วยตาเปล่าได้ หรือต้องใช้เครื่องมือพิเศษใน
การตรวจ ได้แก่ โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของ ตา หู หัวใจ และ
หลอดเลือด โรคเลือด โรคของระบบหายใจ ระบบปัสสาวะ ความ
ผิดปกติของกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ โรคของต่อมไร้ท่อ และ
โรคอื่นๆ ขอให้เข้ารับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกทหารฯ
ณ โรงพยาบาลทหารตามที่กองทัพบกกำ�หนด จำ�นวน ๑๙ แห่ง
ดังนี้ 5, 6
ส่วนกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุล
จอมเกล้า จ.นครนายก
โรงพยาบาลที่สังกัดกองทัพภาค ๑ ได้แก่ โรงพยาบาลค่าย
จักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี
โรงพยาบาลค่ายอดิศร จ.สระบุรี และโรงพยาบาลค่ายนวมิน
ทราชินี จ.ชลบุรี
โรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาค ๒ ได้แก่ โรงพยาบาลค่าย
สุรนารี จ.นครราชสีมา โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
จ.อุบลราชธานี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ และ โรงพยาบาลค่าย
กฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร
โรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาค ๓ ได้แก่ โรงพยาบาลค่าย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลค่ายจิร
ประวัติ จ.นครสวรรค์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำ�ปาง
และโรงพยาบาลค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่
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โรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาค ๔ ได้แก่ โรงพยาบาลค่าย
วชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
จ.สงขลา
โดยขอให้เข้ารับการตรวจโรคก่อน การตรวจเลือกตั้งแต่
เดือน ตุลาคม จนถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี (เกินเวลาจากนี้หมด
สิทธิ์) เพื่อนำ�ผลการตรวจโรคไปแสดงต่อคณะกรรมการในวัน
ตรวจเลือกฯ (นำ�ผลการตรวจโรคไปวันเกณฑ์ทหารซึ่งแพทย์
ที่จะตรวจร่างกายในวันเกณฑ์
จะมีรายชื่อของผู้ที่ได้มา
ตรวจโรคไว้แล้ว) ถ้าไม่มีรายชื่อ แสดงว่าผู้นั้นนำ�ของปลอม
มาแสดง
ส่วนเอกสารที่ต้องนำ�ไปให้คณะกรรมการแพทย์ทำ�การ
ตรวจสอบได้แก่ บัตรประจำ�ตัวประชาชน ใบ สด.๙ และหมาย
เรียกหรือแบบ สด.๓๕ ฉบับจริงและสำ�เนาที่ลงนามรับรองแล้ว
(ถ้าจะให้ดีนำ�สำ�เนาการรักษาไปให้แพทย์ทหาร ประกอบการ
ตรวจได้ก็จะดี) ส่วนค่าตรวจร่างกายของผู้ที่จะไปคัดเลือกเป็น
ทหารกองเกินต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
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