
การตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ 
หลักเกณฑ ์
 1. ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในเดือน เม.ย. ของทุกปี  
 2. เมื่อเห็นว่าตนเองมีโรคหรือมีสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจที่ไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ 
                    ตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 
หลักฐาน 
 1. ใบส าคัญ (แบบ สด.9) 
 2. หมายเรียกฯ (แบบ สด.35) 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 4. บัตรประจ าตัวประชาชน 
 5. ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) (ส าหรับผู้ที่มีผลการตรวจเลือกฯ ยังไม่แล้วเสร็จ 
                    ทุกกรณี) 
ระยะเวลาด าเนนิการ :  
 1. ตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีก่อนตรวจเลือก จนถึงวนัที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ ของปีที่จะต้องเข้ารับ 
                       การตรวจเลือกฯ 
 2.  ติดต่อได้ทุกวัน เวลา ราชการ  (เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์) 
ข้อควรทราบ  
 1. ทหารกองเกินที่สงสัยว่าตนเองจะมีโรคท่ีขัดต่อการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
                    สามารถเข้ารับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก (เกณฑ์ทหาร) ได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด 
                    กองทัพบก ทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ  
 2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรค ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง และสามารถ  
                    สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลที่จะเข้ารับการตรวจ 
 3. ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจโรคแล้ว จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลา และ 
                     สถานที่ที่ก าหนดในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ของนายอ าเภอภูมิล าเนาทหาร 
 4. ถ้าทหารกองเกินไม่ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามก าหนดในหมายเรียกฯ มีความผิดตาม 
                    กฎหมาย ต้องระวางโทษจ าคุกเกิน 3 ปี 
 5. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โรงพยาบาลที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ โดยตรง 
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โรงพยาบาลทหารท่ีท าการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือกฯ 
ภาค ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์

ภาคกลาง 

รพ.พระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี               
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 

0-2763-9300,                
0-2354-7600-28 

รพ.อานันทมหิดล  ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี              
จว.ลพบุรี ๑๕๐๐๐ 

๐ ๓๖๗๘ ๕๘๗๖ ๗ 

รพ.ค่ายธนะรัชต์  125 หมู่ที ่3 ต.เขาน้อย            
อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
77120 

032 622 155 

รพ.โรงเรียนนายร้อย                  
พระจุลจอมเกล้า 
(รร.จปร.)  

99/6001 ถนนสุวรรณศร              
ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก   
จว.นครนายก 26001 

037-939010 - 5                 
ต่อ 62545 
 

รพ.ค่ายจักรพงษ์  มทบ.12 ค่ายจักรพงษ์ 779              
ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี                         
จว.ปราจีนบุรี 25000 

037-211591 

รพ.ค่ายสุรสีห์  ต.ลาดหญ้า  อ.เมืองกาญจนบุรี 
จว.กาญจนบุรี 

โทร. 034 – 89233 - 5       

รพ.ค่ายอดิศร  ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี                
จว.สระบุรี 

036 211 114 

รพ.ค่ายนวมินทราชินี  301 หมู่ที่ 9 ต.บ้านสวน                
อ.เมืองชลบุรี จว.ชลบุรี 20000  

0-3827-3034 

 

  

 

 

 

    



ภาค ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์

ภาค
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

รพ.ค่ายสุรนารี  211 ถนนพิบูลละเอียด                   
ต.หนองไผ่ล้อม                         
อ.เมืองนครราชสีมา                             
จว.นครราชสีมา 30000  

0-4427-3370-5 

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  383 ถนนวาริน-พิบูล                 
ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ             
จว.อุบลราชธานี 34190  

045-324400 

รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  777/15 ถนนสุรินทร์-ปราสาท 
อ.เมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์ 
32000 

044-513603 

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  550 ถนนทหาร ต.หมากแข้ง             
อ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี 
41000 

042342777 

รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา  100/548 หมู่ที ่11              
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร                   
จว.สกลนคร 47000 

042 712 86 

ภาคเหนือ 

รพ.ค่ายสมเด็จ              
พระนเรศวรมหาราช  

9  ถนนสิงหวัฒน์                  
ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก                    
จว.พิษณุโลก 65000 

055 283 198 

รพ.ค่ายจิรประวัติ  161 หมู่ที่ 1 ต.นครสวรรค์ออก 
อ.เมืองนครสวรรค์                
จว.นครสวรรค์ 60000 

056-325120-1 

รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  1 หมู่ที ่1 ต.พิชัย อ.เมืองล าปาง                      
จว. ล าปาง 52000  

054-839305 

รพ.ค่ายกาวิละ ถนนบ ารุงราษฏร์ ต.วัดเกต              
อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 
50000 

053 245 784 

    



ภาค ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์

ภาคใต ้

รพ.ค่ายวชิราวุธ  283 หมู่ที ่1 ต.ปากพูน             
อ.เมืองนครศรีธรรมราช                  
จว.นครศรีธรรมราช 80000  

075-383113. 

รพ.ค่ายเสนาณรงค์  ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์               
อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา  

074 211 521 

รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร  2 ถนนเพชรเกษม หมู่ที ่7                 
ต.บ่อทอง อ.หนองจิก                   
จว.ปัตตานี 94170  

0-7343-7484. 

 
 
 

 
 
 
 
 



สถานท่ีตรวจร่างกายทหารกองเกินท่ีมีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด  
ขอบเขตพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชคดี 

 
หน่วยงาน/โรงพยาบาล พื้นที่รับผิดชอบ (เขต)/จังหวัด ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ 

1. สถาบันกัลป์ยาณ์ราชนครินทร์ - เขตตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา, หนองแขม, 
บางบอน, ภาษีเจริญ, บางแค,    
บางพลัด 
- จังหวัดสุพรรณบุรี, ราชบุรี, 
นครปฐม, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, 
ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสาคร และ 
สมุทรสงคราม 

23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10170  
โทรศัพท์ 0 – 2441 - 6100 ต่อ 
58253 

2. โรงพยาบาลศรีธัญญา - เขตจตุจักร, ลาดพร้าว, หลักสี่, 
บางซื่อ, ดอนเมือง, บางเขน,                     
สายไหม 
- จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, 
พระนครศรีอยุธยา, สิงห์บุรี, 
อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี และ 
ชัยนาท 

เลขที่ 47 หมู่ 4 ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
11000  
โทร. 0 – 2528 - 7800 

3. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ  
    เจ้าพระยา 

- เขตพระนคร, ป้อมปราบฯ, บางนา,              
สัมพันธวงศ์, บางรัก, ปทุมวนั, ดุสิต, 
ดินแดง, ห้วยขวาง, พญาไท, ประเวศ, 
ราษฏร์บูรณะ, วังทองหลาง, คลอง
สาน, สวนหลวง,  พระโขนง, วฒันา, 
คลองสามวา, สาธร, ราชเทวี,มีนบุรี, 
ลาดกระบงั, หนองจอก, บึงกุ่ม,                  
บางกะปิ, คันนายาว, สะพานสูง, 
บางกอกน้อย, คลองเตย, ธนบุร,ี              
ยานนาวา, ทุ่งครุ, จอมทอง,                       
บางขุนเทียน, บางคอแหลม และ 
บางกอกใหญ่ 
- จังหวัดชลบุรี, สมุทรปราการ, 
จันทบุรี, ระยอง และ ตราด 

เลขที่ 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600  
โทร 0 – 2442 - 2500,  
0 2437 - 0200 ถึง 8 

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว 
ราชนครินทร์ 

จังหวัดสระแก้ว, ปราจีนบุรี, 
ฉะเชิงเทรา, นครนายก 

เลขที่ 176 หมู่ 3 ต าบลหนองน้ าใส 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
27160                                   
โทรศัพท์ 0- 3726 - 1795 ถึง 9 

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา             
ราชนครินทร์ 

จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ,     
สุรินทร์, บุรีรัมย์,  

เลขที่ 86 ถนนช้างเผือก ต าบล             
ในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000   
โทรศัพท์ 0 – 4434 - 2666,                   
0 – 4434 - 2675 



หน่วยงาน/โรงพยาบาล พื้นที่รับผิดชอบ (เขต)/จังหวัด ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอ านาจเจริญ, ศรีสะเกษ, 

ยโสธร, อุบลราชธานี, มุกดาหาร 
เลขที่ 212 ถนนแจ้งสนิท                   
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง               
จังหวัดอุบลราชธานี 3400 
 โทรศัพท์: 0 – 4535 - 2500 

โรงพยาบาลขอนแก่น                      
ราชนครินทร์ 

จังหวัดขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, 
มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ 

เลขที่ 169 ถนนชาตะผดุง               
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง              
จังหวัดขอนแก่น 40000 
 โทรศัพท์: 0 – 4320 - 9999 

โรงพยาบาลจิตเวชเลย 
ราชนครินทร์ 

จังหวัดเลย, หนองบัวล าภู, 
หนองคาย, อุดรธานี 

เลขที่ 440 หมู่ที่ 4 ต าบลนาอาน 
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
42000 
 โทรศัพท์: 0 – 4280 - 8100 

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม               
ราชนครินทร์ 

จังหวัดนครพนม, มุกดาหาร, 
สกลนคร, บึงกาฬ 

เลขที่ 210 หมู่ที่ 11                       
ถนนนครพนม – ท่าอุเทน                
ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม 
48000  
โทรศัพท์: 0 – 4253 - 9000 

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ 
ราชนครินทร์ 

จังหวัดนครสวรรค์, ก าแพงเพชร, 
พิจิตร, อุทัยธานี, ชัยนาท 

เลขที่ 2 หมู่ 4 ต าบลท่าน้ าอ้อย 
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
60130                                       
โทรศัพท์ 0 – 5626 - 7281 ถึง 8 

โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดตาก, พิษณุโลก, สุโขทัย, 
เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, เชียงใหม่, 
แม่ฮ่องสอน, ล าพูน, ล าปาง, น่าน, 
พะเยา, เชียงราย, แพร่ 

เลขที่ 131 ถนนช่างหล่อ              
ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
 โทรศัพท์: 0 – 5390 - 8500 

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา 
ราชนครินทร์ 

จังหวัดสงขลา, พัทลุง, ตรัง, สตูล, 
ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส 

เลขที่ 472 ถนนไทรบุรี                
ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา                  
จังหวัดสงขลา 90000 
 โทรศัพท์ :0 – 7431 - 7400 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ชุมพร, 
สุราษฏร์ธานี, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, 
กระบี่ 

เลขที่ 298 ถนนธราธิบดี               
ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพิน                    
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 
 โทรศัพท์: 0 – 7731 - 1308,                      
              0 – 7724 – 0566 - 7 

 
 
 
 



แผนผังแสดงขั้นตอน :  ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชคดี 
(การประเมินสภาพจิตทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เวชระเบียน                                

ท าบัตรผู้ป่วยใหม่ 

พยาบาล 

- ตรวจสอบเอกสาร/วัตถุประสงค์การส่งตรวจ 

- แนะน าขั้นตอนการบริการ/รวบรวมประวัติ/อาการเบื้องต้น 

- ประสานจิตวิทยาเพ่ือนัดทดสอบทางจิตวิทยา 

เจ้าหน้าที่จุดนัด 

ออกใบนัดผู้รับบริการเพื่อทดสอบทางจิตวิทยา 

นักจิตวิทยา 

ทดสอบทางจิตวิทยาและสรุปผลการทดสอบ 

เจ้าหน้าที่จุดนัด 

ออกใบนัดผู้รับบริการเพื่อพบแพทย์ 1 สัปดาห์ ที่คลินิกนิติจิตเวช 

จิตแพทย์ที่คลินิกนิติจิตเวช 

- ตรวจร่างกายและประเมินสภาพจิตเพื่อการวินิจฉัย Gender identity disorder 

- ออกใบรับรองกรณีวินิจฉัยเป็น Gender identity disorder ตามแบบฟอร์ม 
- แจ้งผลการตรวจ 

- ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาหรือบ าบัดรักษา ถ้าจ าเป็น 


