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ใบสมัคร คายตะกายฝนสูวันเปนแพทยทหารครั้งที่ 4
8 – 9 ตุลาคม 2559
จัดโดย สโมสรนักเรียนแพทยทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว
กรุณากรอกขอมูลตอไปนี้ใหครบถวนและสมบูรณ

เพศ

ชื่อ – นามสกุล (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)
ชื่อเลน
วันเดือนปเกิด
กําลังศึกษาอยูชั้น
แผนการเรียน
โรงเรียน
ทีอ่ ยูปจจุบันที่สามารถติดตอได
เบอรโทรศัพทบาน
E-mail
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ชื่อผูปกครองที่ติดตอได
เบอรโทรศัพท
โรคประจําตัว
ยาที่รับประทานเปนประจํา
แพยา/แพอาหาร

อายุ
เกรดเฉลี่ย
จังหวัด

เบอรโทรศัพทมือถือ
Facebook
เบอรโทรศัพท
เบอรโทรศัพท
มีความเกี่ยวของเปน

ขอจํากัดในการรับประทานอาหาร
 ไมมี  มังสวิรัติ  ไมรับประทานอาหารบางชนิด ระบุ
ขนาดเสื้อที่ตองการ

 เบอร S รอบอก 36 นิ้ว
 เบอร L รอบอก 44 นิ้ว

ติดรูปถายหนาตรง
ขนาด 2 นิ้ว
(4 x 5.5 cm)

 เบอร M รอบอก 40 นิ้ว
 เบอร XL รอบอก 48 นิ้ว

ป
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคายตะกายฝนสูวันเปนแพทยทหาร
ทําเครื่องหมาย  , เขียนตัวเลข หรือ เขียนขอความลงในชองวางที่กําหนดให
1. จุดมุงหมายของการเขารวมกิจกรรมคายตะกายฝนสูวันเปนแพทยทหาร
( เรียงลําดับจากมากไปนอย โดยเขียนเลข 1 – 4(5) เมื่อ “1” คือ มากที่สุด และ “4(5)” คือ นอยที่สุด )
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
หาประสบการณเขาคาย
เพื่อเปนแนวทางการตัดสินใจเรียนตอ
ผูปกครองตองการใหเขารวมกิจกรรม
อื่นๆ (ถามี)
2. ทานเคยเขารวมกิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกับคายตะกายฝนหรือไม
ไมเคย
เคย โปรดระบุ

3. ความประสงคที่จะเขาศึกษาตอในคณะแพทยศาสตร
ตองการศึกษาในคณะแพทยศาสตรอยางแนนอน
ยังไมแนใจ
ไมตองการเขาศึกษาในคณะแพทยศาสตร
4. ทานทราบขาวคายตะกายฝนสูวันเปนแพทยทหารครั้งที่ 4 จากสื่อใด
เอกสารประชาสัมพันธที่สงไปตามโรงเรียน
โปสเตอรประชาสัมพันธ พบที่
Facebook page คายตะกายฝนสูวันเปนแพทยทหาร
Website
อื่นๆ โปรดระบุ
5. ทานคาดหวังอะไรจากการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้
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สวนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับสถาบันและวิชาชีพแพทย
เขียนคําตอบ หรือนิยามของขอความตอไปนี้ โดยขอความตองมีความยาวไมเกินพื้นที่ที่กําหนด
1. สีประจํา วพม.
2. วันสถาปนา วพม.
3. อาจารยใหญ (cadaver)
4. สัญลักษณของเหลาทหารแพทย
5. คําขวัญ วพม.
สวนที่ 4 แบบทดสอบปรนัย
ทําเครื่องหมายกากบาท () ทับคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1.

2.

3.

4.

ตัวเลือกใดตอไปนี้ไมไดอยูบนตราประจําสถาบัน วพม.
ก. พระมหาพิชัยมงกุฎพรอมรัศมี
ข. พญานาค
ค. คบเพลิง
ง. อุณาโลม
นิสิตเตรียมแพทยชั้นปที่ 1 ปจจุบันตองไปเรียนที่ใด
ก. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ข. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ค. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ง. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สพท. ยอมาจากอะไร
ก. สมาคมนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย
ข. สโมสรนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย
ค. สหพันธนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย
ง. สมาพันธนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย
ผูอํานวยการคนปจจุบันของวิทยาแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาคือใคร
ก. พลตรีชาญณรงค นาคสวัสดิ์
ข. พลตรีชุมพล เปยมสมบูรณ
ค. พลโทไตรโรจน ครุธเวโช
ง. พลโทธีรยุทธ ศศิประภา
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5.

สโมสรนักเรียนแพทยทหารเปนศูนยกลางของการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา ขอใดตอไปนี้ไมใชวัตถุประสงคของสโมสรนักเรียนแพทยทหาร
ก. เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมู นพท.
ข. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคมสวนรวม
ค. เพื่อประชาสัมพันธและสรางชื่อเสียงใหแกสถาบัน
ง. เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ พลานามัย และมนุษยสัมพันธที่ดีของ นพท.
6. Presbyopia เปนความผิดปกติของตาประเภทหนึ่ง สามารถแกไขปญหาดวยแวนที่มีเลนสชนิดใด
ก. Cylindrical lenses
ข. Convex lenses
ค. Concave lenses
ง. ไมสามารถแกไขไดดวยการใชเลนส
7. ความผิดปกติในตัวเลือกใด เปนความผิดปกติของชนิดฮอรโมนที่แตกตางจากตัวเลือกอืน่ ๆ
ก. Myxedema
ข. Gigantism
ค. Acromegaly
ง. Dwarfism
8. เมื่อจําแนกประเภทของเนื้องอก ตามลักษณะของพฤติกรรมแลว ตัวเลือกใดแตกตางจากตัวเลือกอื่นๆ
ก. Lymphomas
ข. Immature Teratoma
ค. Mesothelioma
ง. Hemangioma
9. Push-up เปนทาออกกําลังกายหนึ่งของนักเรียนแพทยทหาร จะสามารถบริหารกลามเนื้อใดเปนหลัก
ก. Pectoralis minor m. และ biceps brachii m.
ข. Pectoralis major m. และ triceps brachii m.
ค. Teres major m. และ Brachioradialis m.
ง. Teres minor m. และ Brachialis m.
10. ชื่อยาในขอใดตอไปนี้ไมใชชื่อของยาแกอักเสบ (anti-inflammatory drug)
ก. Ibuprofen
ข. Ampicillin
ค. Aspirin
ง. Mefenamic acid
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สวนที่ 5 แบบทดสอบอัตนัย
เขียนคําตอบที่เหมาะสม ครบถวนภายในชองวางที่กําหนดให
1. แมนและเชอรี่เปนสามีภรรยากัน ไดยายมาอยูที่บานหลังติดกับบานของนอง และไดทําความรูจักจนเปนเพื่อน
บานที่สนิทสนมกัน เมื่อเวลาผานไป เชอรี่มาเลาใหนองฟงวา แมนมักจะทํารายรางกายเชอรี่บอยๆ เชอรี่จึงหนี
ออกจากบานและไปอาศัยที่บานญาติที่ตางจังหวัด เชาวันรุงขึ้น แมนถามนองเกี่ยวกับเชอรี่ นองจะตอบอยางไร

2. สมศักดิ์เปนคนเจาชูและชอบเที่ยวกลางคืน มาตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ผลการตรวจพบวาสมศักดิ์ติด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ แตเขาไมตองการบอกสมศรีผูเปนภรรยาทราบ วันหนึ่งสมศรีเกิดความสงสัยในสมศักดิ์
จึงไดติดตอแพทยผูตรวจสมศักดิ์ ถานองเปนแพทยผูตรวจสมศักดิ์ จะแจงสมศรีอยางไร

3. ขณะที่หมอศตวรรษกําลังผาตัดเปลี่ยนไตใหคนไขอยูนั้น โสมมิกาไดจับตัวอนุศนิยาเปนตัวประกันพรอมใชปนจี้
โดยมีขอตอรองกับตํารวจที่มาจับกุมวาตองการพบหมอศตวรรษ ถาไมไดพบตนจะยิงอนุศนิยาใหตาย แตหมอไม
สามารถหยุดการผาตัดที่กําลังดําเนินไปไดเนื่องจากจะทําใหคนไขเสียชีวิต ถานองเปนหมอศตวรรษจะทําอยางไร

ใบสมัคร คายตะกายฝนสูวันเปนแพทยทหาร ครั้งที่ 4

5

รหัสใบสมัคร BTMC 04 –
4. กลางดึกคืนหนึ่งนองรูสึกปวดทองอยางมากจึงรีบมาหองฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลแหงหนึ่ง เมื่อมาถึงโรงพยาบาลได
มีพยาบาลมาสอบถามอาการและใหนั่งรอกอน ผานไปครึ่งชั่วโมงแลวนองก็ยังไมไดพบแพทย จนกระทั่งนองหันไป
พบกับแพทยทานหนึ่งกําลังคุยไลนในโทรศัพทมือถืออยู นองมีความรูสึกอยางไร
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สวนที่ 6

ความคิดสรางสรรค

1. เทพซูส (Zeus)หรือ จูปเตอร(Jupiter) เปนราชาแหงทวยเทพ ผูปกครองเขาโอลิมปส (Olympus) และเทพแหง
ทองฟาและฟารองของตํานานเทพปกรณัมกรีก ที่มีชื่อเสียงดานความเจาชูมาก มีภรรยาหลายคน ตอนนี้ลูกๆ
ของซูสมาโรงพยาบาลแลวพลัดหลงกับแม นองๆชวยจับคูชื่อลูกกับแมตอไปนี้ใหถูกตอง
มายา(Maia) เฮรา(Hera)
อัลคเมนา(Alcmene)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อพอลโล (Apollo)
ไดโอนิซัส (Dionysus)
เฮอรมีส (Hermes)
เอรีส (Ares)
เพอรซีอุส (Perseus)
อารทิมิส (Artemis)
เฮเลน (Helen)
เพอรซิโฟเน (Persephone)
เฮอรคิวลีส (Hercules)
เฮบี (Hebe)

ดาเนีย(Danaë)
เซมิลี(Semele)

ลีดา(Leda) ลีโต(Leto)
ดิมิเทอร(Demeter)

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_______________________________
________________________________
________________________________
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2. สมมติวานองเปนแพทยทหาร และตองไปปฏิบัติภารกิจในสงคราม โดยภารกิจคือ
1. ใหรักษาทั้งทหารและประชาชนผูบาดเจ็บจากสงคราม
2. ใหปองกันและเสริมความแข็งแกรงใหแกกองทัพ
3. เจรจาเพื่อยุติสงคราม หากยุติสงครามไมได ฝายของนองตองไดรับชัยชนะ
นองสามารถขอพรวิเศษหรือของวิเศษจากเทพเจากรีกซึ่งมีดังนี้







พรแหงปญญาจากเทพีเอเธนา เทพีแหงปญญา
พรแหงชัยชนะจากเทพเอรีส เทพเจาแหงสงคราม
พรแหงการเจรจาจากเทพเฮอรมีส เทพแหงการสื่อสาร
อาวุธที่แข็งแกรงจากเทพวัลแคน เทพแหงการชาง
ยาวิเศษจากเทพอพอลโล เทพแหงพระอาทิตยและการรักษาโรค
พรแหงความเมตตาจากเทพีวีนัส เทพีแหงความรัก

พรวิเศษที่นองตองการนั้น เปนพรวิเศษจากเทพเจากรีกองคใด จะขอวาอยางไร และเพราะเหตุใดจึงขอพรนั้น
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3. ใหแตงเรื่องโดยใชคําที่กําหนดใหทั้งหมดตอไปนี้ โดยความยาวของเรื่องตองไมเกินบรรทัดที่กําหนด
แพทยทหาร
เชือกวิเศษ
Heat stroke
ปงมาก

ใบสมัคร คายตะกายฝนสูวันเปนแพทยทหาร ครั้งที่ 4

เขาคาย
รถมา
วอลเลยบอล

สหภาพยุโรป
Normal saline
มองบน
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หนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมกิจกรรม
คายตะกายฝนสูวันเปนแพทยทหารครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559
จัดโดย สโมสรนักเรียนแพทยทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
คายตะกายฝนสูวันเปนแพทยทหาร จัดขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีความสนใจ
ในวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาไดเรียนรู เขาใจ สัมผัสถึงวิถีชีวิตของนักเรียนแพทยทหาร และความเปน
แพทยทหารได การสังเกตการปฏิบัติงานในสถานที่จริงเปนการเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพแพทยไดอยางถูกตอง
เพื่อใหกิจกรรมดําเนินไปดวยความเรียบรอย ปลอดภัย และคลายความกังวลของผูปกครอง สโมสรนักเรียน
แพทยทหารวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา จึงกําหนดระเบียบขอบังคับในการเขารวมกิจกรรมขึ้น ดังนี้
ขอ 1 ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในการเขารวมกิจกรรมอยางเครงครัด
ขอ 2 หามออกนอกบริเวณที่กําหนด เวนแตจะมีพี่นักเรียนแพทยทหารติดตามไปดวย
และตองไดรับอนุญาตจากหัวหนากิจกรรมกอนทุกครั้ง
ขอ 3 หามประพฤติตนไมเหมาะสมเชิงชูสาวในระหวางดําเนินกิจกรรม
ขอ 4 หามกอการทะเลาะวิวาทและยุยงใหแตกความสามัคคี
ขอ 5 หามพกพาอาวุธ สิ่งมึนเมา และสิ่งผิดกฎหมายเขามาในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
และ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยเด็ดขาด
ขอ 6 หามลักทรัพยของผูอื่น และทําลายสิ่งของที่เปนสมบัติสาธารณะ
ขอ 7 หากพบวามีการฝาฝนระเบียบขอบังคับขอใดขอหนึ่ง ทางสโมสรนักเรียนแพทยทหารวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาจะพิจารณาตัดสิทธิ์การเขารวมกิจกรรมและใหผูปกครองรับกลับทันที
ซึ่งขาพเจาและผูปกครองของขาพเจาไดรับทราบระเบียบขอบังคับขางตนแลว ผูปกครองของขาพเจายินยอม
ใหขาพเจาเขารวมกิจกรรมคายตะกายฝนสูวันเปนแพทยทหาร ครั้งที่ 4 ดวยความเต็มใจ
ลงชื่อ _______________________________ ผูสมัคร
( ____________________________________ )
วันที่ ______ / _________ / _______
ลงชื่อ ____________________________ ผูปกครอง
( ___________________________________ )
วันที่ ______ / _________ / _______
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