
ล ำดบั สถำนพยำบำล ทีต่ั้ง/หมำยเลขโทรศัพท์/เว็บไซต์ สถำนทีแ่ละ อัตรำค่ำ อัตรำค่ำตรวจ

เวลำตรวจ ตรวจร่ำงกำย ดำ้นจิตวิทยำ

1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน ตึก ภปร.2 เวชศาสตร์ 1,730 บาท รวมค่า Lab ไม่มีบริการ

โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ เขตปทุมวัน กทม 10330 เวลา 08.00 - 14.30 น. (ขอให้งดอาหารก่อนตรวจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0 2256 5418 อย่างนอ้ย 8 ช.ม. จิบน า้เปล่าได้)

2 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร 681 ถ.สามเสน เขตดุสิต กลุ่มงานผู้ป่วยนอก (รหสั 192000) 1,700 บาท ไม่มีบริการ

โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์- กทม. 10300 ห้อง 227 ชั น 2 ตึกอ้านวยการ รำยกำรทีต่รวจ

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2244 3622 เวลา 08.00 น. - 09.00 น. 1. ตรวจเลือด

แจ้งว่ามาตรวจสุขภาพทุน ก.พ. 2. ตรวจปัสสาวะ

เพือ่ความสะดวกให้โทรนัด 3. ตรวจอุจาระ

ประสานวันเข้าตรวจล่วงหน้าได้ 4. เอกซเรย์ทรวงอก

5. ตรวจตา หู คอ จมูก

6. ตรวจร่างกาย

แบบตำรำงเพ่ิมชื่อสถำนพยำบำลตรวจสุขภำพอนำมยัของคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ.

หมำยเหต ุ-  งดอาหารและน ้า หลัง 20.00 น. คืนก่อนวันตรวจเลือด (ด่ืมได้เฉพาะน ้าเปล่า)

            - เมื่อตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะได้รับผลการตรวจจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ภายใน 2 วันท้าการ

            - กรณีทีแ่พทย์ก้าหนดให้ตรวจเพิม่เติม อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่เติม



ล ำดบั สถำนพยำบำล ทีต่ั้ง/หมำยเลขโทรศัพท์/เว็บไซต์ สถำนทีแ่ละ อัตรำค่ำ อัตรำค่ำตรวจ

เวลำตรวจ ตรวจร่ำงกำย ดำ้นจิตวิทยำ

แบบตำรำงเพ่ิมชื่อสถำนพยำบำลตรวจสุขภำพอนำมยัของคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ.

3 โรงพยาบาลรามาธบิดี คณะแพทยศาสตร์ 270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี ศูนย์ตรวจสุขภาพ 

(ข้อมูล ณ วันที ่15 พฤษภาคม 2555 กทม 10400 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ์ชั น 4

ยังไม่พร้อมตรวจร่างกายนักเรียนทุน) โทร. 0 2201 1063 2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

หากมีการเปล่ียนแปลงส้านักงาน ก.พ. www.ra.mahidol.ac.th หมำยเหตุ

จะแจ้งให้ทราบทาง www.ocsc.go.th     ส้าหรับการตรวจด้านจติวิทยา

ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี

ยังไม่เปิดบริการ

รำยกำรทีต่รวจ

  2.11 ค่าตรวจการตั งครรภ์ 

1. ตรวจสุขภาพร่างกายโดยแพทย์         500 บาท

   2.1 ตรวจกรุ๊ปเลือด (Blood Group)    250 บาท

   2.2 ตรวจนบัเม็ดเลือดสมบรูณ์ (CBC)   110 บาท

   2.3 ตรวจโรคซิฟิลิส (VDRL)               60 บาท

   2.4 ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)         120 บาท

   2.5 ตรวจอุจจาระ (Stool examination)   100 บาท

   2.6 การท้างานของไต (Creatinine)     70 บาท

   2.7 น า้ตาลในเลือด (FBS)                60 บาท

   2.8 คอเลสเตอรอล (Cholesterol)      70 บาท

   2.9 ไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)      90 บาท

  2.10 เอ็กซเรย์ปอด (Chest X-ray)      100 บาท

         (Urine pregnancy test)           50 บาท

http://www.ra.mahidol.ac.th/


ล ำดบั สถำนพยำบำล ทีต่ั้ง/หมำยเลขโทรศัพท์/เว็บไซต์ สถำนทีแ่ละ อัตรำค่ำ อัตรำค่ำตรวจ

เวลำตรวจ ตรวจร่ำงกำย ดำ้นจิตวิทยำ

แบบตำรำงเพ่ิมชื่อสถำนพยำบำลตรวจสุขภำพอนำมยัของคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ.

4 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุง่พญาไท อาคารเฉลิมพระบารมี ชั น 2 1,700 บาท ไม่มีบริการ

กรมการแพทย์ทหารบก โดยความร่วมมอืกบั เขตราชเทวี กทม 10400 ห้องตรวจโรคข้าราชการ/ รำยกำรทีต่รวจ ตรวจจิต

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า โทร. 0 2354 7600 ต่อ 90323 ครอบครัวไปต่างประเทศ 1. ตรวจเลือด

www.pmk.ac.th 2. ตรวจปัสสาวะ

3. ตรวจอุจาระ

4. เอกซเรย์ทรวงอก

5. ตรวจตา หู คอ จมูก

6. ตรวจร่างกายทัว่ไป

7. อื่นๆ ตามทีส่ถาบัน

การศึกษาก้าหนด (ตามอัตรา

โรงพยาบาลก้าหนด)

3. ค่าบริการทางการแพทย์

   ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน ์             250 บาท

      รวมค่ำใชจ้่ำย นักศึกษำชำย  2,350 บำท

      รวมค่ำใชจ้่ำย นักศึกษำหญิง  2,400 บำท

http://www.pmk.ac.th/


ล ำดบั สถำนพยำบำล ทีต่ั้ง/หมำยเลขโทรศัพท์/เว็บไซต์ สถำนทีแ่ละ อัตรำค่ำ อัตรำค่ำตรวจ

เวลำตรวจ ตรวจร่ำงกำย ดำ้นจิตวิทยำ

แบบตำรำงเพ่ิมชื่อสถำนพยำบำลตรวจสุขภำพอนำมยัของคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ.

5 โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี ตึกผู้ป่วยนอก ชั น 1 รำยกำรทีต่รวจ มบีรกิาร

กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือกบั กทม. 10400 ห้องตรวจโรคทัว่ไป 1. ตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจจติ

วทิยาลัยแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยรังสิต โทร. 0 2354 8108 เวลา 08.00 - 15.00 น.    1.1 ตรวจสายตา และตาบอดสี

www.rajavithi.go.th และคลินิกนอกเวลา    1.2 ตรวจกรุ๊ปเลือด (Blood group)

เวลา 06.30 - 08.00 น.    1.3 ตรวจหาความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด

วันจันทร์ - วันศุกร์    1.4 ตรวจหาเชื อมาลาเรีย (Malaria)

   1.5 ตรวจหาเชื อซิฟิลิส (VDRL)

 -ก่อนมาตรวจต้องงดน ้าและ    1.6 ตรวจปัสสาวะ (Urine examination)

  อาหาร 8-10 ช.ม. กอ่นเจาะเลือด    1.7 ตรวจการตั งครรภ์ (Preg-test)

 -รายการตรวจสุขภาพอาจมี    1.8 ตรวจหาสารเสพติดในปสัสาวะ 

   การตรวจเพิม่เติมได้ขึ นกับ         - Opaite

   ความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจ         - Amphetamine

 -ราคาค่าตรวจอาจมีการ         - Marijuana

   เปล่ียนแปลงได้ตามระเบียบ

   ของกระทรวงการคลัง

   1.9 ตรวจการท้างานของไต (Creatinine)

  1.10 ตรวจน ้าตาลในเลือด (FBS)

http://www.rajavithi.go.th/


ล ำดบั สถำนพยำบำล ทีต่ั้ง/หมำยเลขโทรศัพท์/เว็บไซต์ สถำนทีแ่ละ อัตรำค่ำ อัตรำค่ำตรวจ

เวลำตรวจ ตรวจร่ำงกำย ดำ้นจิตวิทยำ

แบบตำรำงเพ่ิมชื่อสถำนพยำบำลตรวจสุขภำพอนำมยัของคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ.

         - Triglyceride

6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 62 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ค่าตรวจสุขภาพทั งร่างกายและ

สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ ต.องครักษ์ คลอง 16 อ.องครักษ์ และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ทางจิตวิทยา รวมในอัตรา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก 26120 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

ตรวจสุขภำพกำย

โทร. 037-395085-6 ตอ่ 10209

ตรวจสุขภำพจิต

โทร. 037-395085-6 ตอ่ 10254

         - Cholesterol

  1.11 ตรวจไขมันในเลือด 

  1.12 ตรวจอุจจาระ (Stool exam)

  1.13 เอ็กซเรย์ปอด (Chest X-ray)

หมายเหตุ งดอาหารและเคร่ืองด่ืม หลัง 20.00 น. คืนก่อนตรวจเลือด และขอรับผลตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลเพื่อน้าส่งส้านักงาน ก.พ. ด้วยตนเอง 



ล ำดบั สถำนพยำบำล ทีต่ั้ง/หมำยเลขโทรศัพท์/เว็บไซต์ สถำนทีแ่ละ อัตรำค่ำ อัตรำค่ำตรวจ

เวลำตรวจ ตรวจร่ำงกำย ดำ้นจิตวิทยำ

แบบตำรำงเพ่ิมชื่อสถำนพยำบำลตรวจสุขภำพอนำมยัของคณะกรรมกำรแพทย์ของ ก.พ.

7 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ ์อ.เมือง  -แผนกผู้ป่วยนอก ชั น 1 1,700 บาท มบีริกำร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 65000   อาคารสิรินธร รำยกำรทีต่รวจ ตรวจจิต

โทร. 055-965666  -เปิดบริการเฉพาะวันศุกร์ 1. ตรวจเลือด

ตรวจสุขภำพกำย   เวลา 08.30 - 15.30 น. 2. ตรวจปัสสาวะ

โทร. 055-965638   แจ้งทีป่ระชาสัมพันธ์ว่าตรวจ 3. ตรวจอุจาระ

ตรวจสุขภำพจิต   สุขภาพนักเรียนทุน ก.พ. 4. เอกซเรย์ทรวงอก

โทร. 055-965703 (โทรติดต่อจองคิวล่วงหน้า 5. ตรวจร่างกายทัว่ไป

www.med.nu.ac.th ทีคุ่ณพัชรา)

                               

หมำยเหตุ  รำยละเอียดกำรตรวจฯ ทั้งหมดเป็นไปตำมที่โรงพยำบำลทั้ง 7 แห่ง แจง้มำ (ตุลำคม 2560)

หำกมีกำรเปลีย่นแปลง ส ำนักงำน ก.พ. จะแจง้ให้ทรำบทำง www.ocsc.go.th

http://www.med.nu.ac.th/

