
     
ประกาศ 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยศลิปากร 
เรื่อง   การรบัสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ   

         เพื่อเขาศกึษาในระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2554 
 

……………………… 
 
      คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการ
รับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ  เพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี    ประจําปการศึกษา 2554   โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

 
กําหนดการรับสมัครคัดเลือก 
1 มีนาคม – 9  พฤษภาคม 2554            รับสมัครในวันและเวลาราชการ   (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร) 
พฤ. 12  พฤษภาคม 2554      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ  ที่คณะวิทยาศาสตร   
                และที่  http://www.sc.su.ac.th 
พ.   18  พฤษภาคม 2554         สอบสัมภาษณ ที่คณะวิทยาศาสตร 
ศ.   20  พฤษภาคม 2554           ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา ที่คณะวิทยาศาสตร  และที่   
               http://www.sc.su.ac.th  
20 - 24  พฤษภาคม  2554             ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
พ.   25  พฤษภาคม  2554      ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตร 
ศ.   27  พฤษภาคม  2554      ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ของมหาวิทยาลัย 
จ.    30 พฤษภาคม  2554      เปดเรียนภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2554 
 
วิธีการสมัคร 
1. ดาวนโหลดใบสมัครไดจาก   http://www.sc.su.ac.th 
2. กรอกใบสมัครเพื่อเขาศึกษาตอตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ ประจําปการศึกษา 2554 
3. สมัครดวยตนเอง โดยยื่นใบสมัครและใบผูรับเปนผูปกครองพรอมหลักฐานการสมัคร  ที่งานบริการการศึกษา อาคาร

วิทยาศาสตร 1  ชั้นลาง คณะวิทยาศาสตร  ในวันและเวลาราชการ   (หยุดวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ)
ภายในวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2554 พรอมชําระคาสมัครสอบ คนละ  300  บาท      หรือ 

4. สมัครทางไปรษณียโดยสงใบสมัครและหลักฐานพรอมคาสมัครสอบ 300 บาท  โดยธนาณัติส่ังจาย  คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปทฝ. (สนามจันทร) นครปฐม  สงใบสมัครถึง  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 (วงเล็บมุมซอง “ใบสมัครโครงการรับเพิ่มพิเศษ”) 
ทั้งนี้ภายในวันที่ 25 เมษายน  2554  โดยจะยึดตราประทับบนซองจดหมายเปนสําคัญ  และขอใหผูสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติใหครบถวน   หากพบวามีคุณสมบัติไมครบถวนจะไมคืนคาสมัคร 

5. ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณที่คณะวิทยาศาสตร หรือที่   http://www.sc.su.ac.th      ในวันพฤหัสบดีที่   
12  พฤษภาคม  2554     
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จํานวนรับ 
 คณะฯ รับนักศึกษาเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ  ในสาขาวิชาตาง ๆ ตามจํานวนดังนี้ 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร         15     คน 
  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต     15    คน 
  สาขาวิชาสถิติ          15    คน 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร     30    คน 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     60    คน 
  สาขาวิชาชีววิทยา         20    คน 
  สาขาวิชาจุลชีววิทยา        10    คน 
  สาขาวิชาเคมี          20    คน 
  สาขาวิชาฟสิกส         15    คน 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม     10    คน 
 
คุณสมบัติของผูสมัคร 

1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  
2. ไมเปนโรครายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
3. มีความประพฤติเรียบรอย  และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
4. เปนผูที่มีผูรับรองวาจะอุดหนุนคาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 
วิธีการคัดเลือก 
       ใชคะแนนในระบบ Admissions กลาง ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและการสอบสัมภาษณ    ทั้งนี้
คณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการจัดนักศึกษาเขาสาขาวิชาเอกโดยใหผูมีสิทธิสอบสัมภาษณกรอกแบบแสดงความจํานงเลือก
สาขาวิชาเอก ในวันสอบสัมภาษณ 
 
เกณฑการคัดเลือกที่กําหนดไวมีดังนี ้
 

1.  เกณฑการคัดเลือกและวิชาที่สอบ สําหรับนักเรียนที่มีคะแนนในระบบกลาง Admissions   
ความถนัดทั่วไป  (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการ  (PAT) 

รหัสและชื่อวิชา คาน้ําหนัก (%) รหัสและชื่อวิชา คาน้ําหนัก (%) 
85  GAT 20 % 71  PAT 1 20 % 

  72  PAT 2 60 % 
รวม        100  % 

 
2. เกณฑการคัดเลือกและวิชาที่สอบ สําหรับนักเรียนที่มีคะแนนทั้ง  O-NET และ  A-NET  

      คะแนน O-NET (40%)    จํานวน 5 วิชา     คือ  คณิตศาสตร (8%)  วิทยาศาสตร (8%)  ภาษาองักฤษ (8%) 
                    ภาษาไทย (8%)  และสังคมศึกษา (8%)     
        คะแนน A-NET (60%)    จํานวน 3 วิชา     คือ   คณิตศาสตร (20%)  วิทยาศาสตร (30%)   และ 
                 ภาษาอังกฤษ (10%) 
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หลักฐานประกอบการสมัคร    (เอกสารทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน) 

1. ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว พรอมใบผูรับเปนผูปกครองที่ลงนามเรียบรอยแลว 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3. สําเนาผลการศึกษา  หรือหลักฐานการศึกษาที่แสดงวามีคุณสมบัติตามกําหนดไวในการเขาศึกษา ณ 

สถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รบ.1ป หรือหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน) 
4. สําเนาผลคะแนนวิชา GAT , PAT 1  และ PAT 2   จํานวน  3  วิชา ตามที่ระบุไวในเกณฑการคัดเลือก  (นํา

ตนฉบับใหเจาหนาที่ตรวจสอบในวันสมัคร/สอบสัมภาษณ)    หรือ 
5. สําเนาผลคะแนน O-NET จํานวน 5 วิชา  และ A-NET จํานวน 3 วิชา  ตามที่ระบุไวในเกณฑการคัดเลือก  (นํา

ตนฉบับใหเจาหนาที่ตรวจสอบในวันสมัคร/สอบสัมภาษณ)    
 

      ผูสมัครที่สงหลักฐานไมครบถวนสมบูรณตามรายการขางตนถือวาขาดคุณสมบัติ และไมมีสิทธิสอบสัมภาษณ 
มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานกับตนฉบับอีกครั้งในวันที่ผูสมัครมารายงานตัวหลังจากไดรับการคัดเลือกแลว  หาก
พบวาไมถูกตองตามคุณสมบัติทั่วไป จะถูกตัดสิทธิเขาศึกษา 

 
การสอบสัมภาษณและสถานที่สอบสัมภาษณ 
     คณะฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม  2554  ที่คณะวิทยาศาสตร 
หรือตรวจสอบรายชื่อไดที่  http://www.sc.su.ac.th    
       และใหมาสอบสัมภาษณในวันพุธที่  18  พฤษภาคม  2554   โดยใหมารายงานตัวสอบสัมภาษณเวลา  8.00 – 
9.00 น.  เริ่มสอบสัมภาษณเวลา  9.00 น.  ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   ผูไมมาสอบสัมภาษณตามวันและ- 
เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ 

 
เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ   

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายผูมีสิทธิสอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษา

วิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2554 (อยูในหนา 7-8) 
3. ตนฉบับผลคะแนนจากการสอบ  Admissions  

 
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา 
     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศผลการสอบสัมภาษณและรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา  ภายใน
วันศุกรที่  20  พฤษภาคม  2554  ณ  งานบริการการศึกษา  อาคารวิทยาศาสตร 1 ชั้นลาง  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  นครปฐม  หรือตรวจสอบรายชื่อไดที่  http://www.sc.su.ac.th 

 
การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
       ผูมีสิทธิเขาศึกษาจะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  ตามรายละเอียดของกองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระหวางวันที่  20 - 24  พฤษภาคม  2554   ผูไมขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตามวัน-เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ 
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อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา     (ประมาณการตอภาคการศึกษา   30,000  บาท) 
  

    ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร จะมีคาใชจายตาง ๆ ดังนี้ 
 

1.   คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ชําระครั้งแรกที่เขาเปนนักศึกษา)          400      บาท 
2.   คาประกันของเสียหาย (ชําระครั้งแรกที่เขาเปนนักศึกษา) 400    บาท 
3.   คาลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ  มีดังนี้ 

                   3.1  ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป หนวยกิตละ  1,500   บาท 
  3.2  ลงทะเบียนวิชาเรียนภาคบรรยาย หนวยกิตละ  1,200    บาท 

3.3 ลงทะเบียนวิชาเรียนภาคบรรยาย รายวิชาที่มีการศึกษานอกสถานที่หรือ 
รายวิชาที่ใชเครื่องมือ  อุปกรณวัสดุส้ินเปลืองที่มีราคาสูงหนวยกิตละ     1,500   บาท 

3.4 ลงทะเบียนวิชาเรียนภาคปฏิบัติการ รายวิชาที่ไมไดใชเครื่องมือ อุปกรณ 
วัสดุส้ินเปลือง ที่มีราคาสูง หนวยกิตละ  1,200   บาท 

3.5 ลงทะเบียนวิชาเรียนภาคปฏิบัติการ รายวิชาที่ใชเครื่องมือ อุปกรณ 
วัสดุส้ินเปลือง ที่มีราคาสูง หนวยกิตละ  1,500   บาท 

 4.  คาธรรมเนียมพิเศษ                                                       ภาคการศึกษาละ         3,000    บาท 
 5.  คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาละ           150   บาท 
 6.  คาบํารุงหองสมุด ภาคการศึกษาละ    400    บาท 
 7. คาบริการสุขภาพ ภาคการศึกษาละ    100       บาท 
 8. คาบํารุงมหาวิทยาลัย     ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ  1,000   บาท 
 9. คาบํารุงการศึกษาใหบริการคอมพิวเตอร ภาคการศึกษาละ          500   บาท    
  ทั้งนี้  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
เงื่อนไขในการเขาศึกษา 
   ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษแลว    ไมสามารถขอเปลี่ยนเปน
นักศึกษาโครงการปกติของคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรได   ยกเวนนักศึกษาสมัครสอบและไดรับการคัดเลือก
ใหเขาศึกษาในโครงการปกติ 
 

ประกาศ   ณ   วันที่                       กุมภาพันธ        พ.ศ.      2554 
 
 
 

                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง) 
                     คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร 
โทรศัพท  0-3427-1315, 0-3425-5093 
โทรสาร   0-3425-5820 
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(ใบสมัครสวนที่ 1) 
           เฉพาะเจาหนาที ่  
     ไดรับใบสมัครวันที ่      ……………………………. 
     ใบผูรับเปนผูปกครอง   มี   ไมมี                    ติดรูปขนาด 1 นิ้ว   
     สําเนาบัตรประชาชน   มี   ไมมี      
     สําเนาใบ รบ.1-ป     มี   ไมมี  
     สําเนาคะแนน          มี   ไมมี  

ใบสมัครสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ  ปการศกึษา  2554 
 

ชื่อผูสมัคร  (  ) นาย  (  ) นางสาว…………………………………………………..……………….      อายุ………….ป 
เชื้อชาติ…………..สัญชาติ…………………….เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน …………………………………………… 
ชื่อบิดา…………………………………………………………………………..เชื้อชาติ………………สัญชาติ………… 
ชื่อมารดา…………………………………………………...............................เชื้อชาติ………………สัญชาติ………… 
ที่อยูปจจุบัน………… ถนน ………………………… ตําบล/แขวง …………………………….อําเภอ/เขต …………… 
จังหวัด………………………......รหัสไปรษณีย……………….โทรศัพท………………….โทรศัพทมือถือ……………….. 
 

สถานภาพทางการศึกษา 
(  )   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ปการศึกษา………………  
       โรงเรียน..............…………………………………………......อําเภอ…………………………..จังหวัด…………….. 
    คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   เทากับ .........................................  
 

สําหรับผูที่มีคะแนน Admissions               เฉพาะเจาหนาที่ 
1.    รหัส 85 GAT  ………………………. คะแนน      (20 %)  ……………. 

       2.    รหัส 71 PAT 1  ………………………. คะแนน      (20 %)  ……………. 
3.    รหัส 72 PAT 2  …………………....... คะแนน      (60 %)  ……………. 
       รวม  …………………....... คะแนน      (100 %)  …………… 

สําหรับผูที่มีคะแนน O-NET และ  A-NET  
    คะแนน O-NET                                        คะแนน A-NET 

1.  ภาษาไทย………………………… คะแนน    1.  ภาษาอังกฤษ…...………………….….คะแนน   
2.  สังคมศึกษา……. ………………… คะแนน   2.  คณิตศาสตร…………….……….…….คะแนน  
3.  ภาษาอังกฤษ.…………………….. คะแนน   3.  วิทยาศาสตร…….……………………..คะแนน   
4.  คณิตศาสตร………………………. คะแนน   
5.  วิทยาศาสตร……………………… คะแนน 
 

ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอความในประกาศรับสมัครสอบฯ แลว ยินดีปฏิบัติตามทุกประการ  และขอรับรอง 
วาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตามที่กําหนดไวในประกาศการสอบคัดเลือกฯ ทุกประการ  หากพบวาขาด
คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง หรือฝาฝนประกาศการสอบคัดเลือกฯ ดังกลาว หรือขอความที่ระบุในเอกสารการสมัครไมเปน
ความจริง   ขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิในการเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ทันที 

 
ลายมือช่ือผูสมัคร……………………………………… 

วันที่………เดือน……………………..พ.ศ…………... 
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 (ใบสมัครสวนที่ 2) 
                                                      

                                                     ผูรับเปนผูปกครอง 
โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ คณะวิทยาศาสตร 

 
                                  วันที่………เดือน…..…………..พ.ศ………….. 
 
ขาพเจา……………………………..……………………………………….อยูบานเลขที่……………ซอย………..………. 
ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง………………………………….อําเภอ/เขต…………………………
จังหวัด……………………………….. รหัสไปรษณีย...................................... 
โทรศัพท……………………………โทรศัพทเคลื่อนที่…………………………….....มีอาชีพ……………………………….. 
ขอรับเปนผูปกครอง (นาย/นางสาว)…………………………………………………………….ซึ่งไดสมัครเขาเปนนักศึกษา 
โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   โดยขาพเจาเกี่ยวของเปน 
……………….……ของผูสมัคร  หากผูสมัครไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการรบันักศึกษาวิทยาศาสตร
เพ่ิมพิเศษ  ขาพเจาขอทําหนงัสือฉบับนี้ใหไวแก คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร  เพ่ือเปนหลักฐานวา 
 
       1. ขาพเจาขอรับเปนผูดูแลวากลาวอบรม และตักเตือนให (นาย/นางสาว)……………………………………… 
มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรตอการศึกษา และประพฤติตนเรียบรอยใหสมกับเปนนักศึกษาที่ดี อยูในระเบียบวินัยตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกประการ    
      2. ขาพเจาขอรับที่จะอุดหนุนและอุปการะ (นาย/นางสาว)……………………………………………………… 
ในเรื่องคาใชจายตาง ๆ ที่มีความจําเปนในการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา   (คาหนวยกิตและคาธรรมเนียม
การศึกษา  ประมาณ  30,000  บาทตอภาคการศึกษา) 
      3. ขาพเจาขอรับรองวา (นาย/นางสาว)………………………………………………………………...เปนผูมี 
ความประพฤติเรียบรอยสมควรที่จะรับเขาเปนนักศึกษาของโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได 
 

 
ลงชื่อ…………………………………ผูปกครอง 

              (………………………………………….) 
 
คําช้ีแจง   
 ผูมีสิทธิลงนามเปนผูปกครองนักศึกษา จะตอง 
 1.   เปนบิดา มารดา หรือญาติผูใหญของนักศึกษา หรือ 
 2.   เปนผูที่ทางโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาเห็นวา 
    จะสามารถทําหนาที่และรับผิดชอบในการเปนผูปกครองที่ดีใหกับนักศึกษาได 

 
 
หมายเหต ุ -  เอกสารนี้ใหแนบพรอมใบสมัคร 
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           การตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ        ติดรูปถาย 

  เพ่ือเขาศึกษาในโครงการรบันักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ       ขนาด 1 นิ้ว         
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร             
        ประจําปการศึกษา 2554 
                            

                                                   ---------------------- 
 

 ผูที่ไดรับการประกาศชื่อวาเปนผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ เพื่อเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่ม
พิเศษ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2554 ใหไปตรวจรางกายและเอกซเรยที่โรงพยาบาล
ของรัฐบาล หรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยใหนําเอกสารนี้ไปใหแพทยผูตรวจกรอกผลการตรวจ และลง
นามเปนหลักฐานพรอมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นของแพทยผูตรวจโรค สวนในขอ 1 – 2 ใหผูสอบคัดเลือกเปนผู
กรอกขอความใหเรียบรอยและถูกตองทุกประการ และใหนําเอกสารชุดนี้สงคืนคณะวิทยาศาสตร ในวันสอบสัมภาษณ 

 

1.  ประวัติสวนตัว ชื่อ – สกุล นาย นางสาว …………………………………………………………(ตัวบรรจง) 
วัน เดือน ปเกิด…………………………………จังหวัดที่เกิด………………....................... 

      เขาสอบสัมภาษณ ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
2.  ประวัติการปวยในอดีตและปจจุบัน (สําหรับผูสอบคัดเลือกกรอก) โดยทําเครื่องหมาย     ลงใน     
     ผูสอบคัดเลือกเคยมี หรือ มีโรค อาการ และภาวะการเจ็บปวยดังตอไปนี้หรือไม (โปรดตอบตรงตามความจริง) 
 

มี  ไมมี  โรค                   รายละเอียด 
     หอบหืด  (Asthma)        ………………………… 
     ความดันโลหิตสูง (Hypertension)     ………………………… 
      ไอเปนเลือด (Hemoptysis)           ………………………… 
     วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)    ………………………… 
     ไวรัสตับอักเสบ A, B              ………………………… 
     โรคลมชัก (Epilepsy)            ………………………… 
     โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)         ………………………… 
     หูน้ําหนวก (Otorrhea)             ………………………… 
     ไสเล่ือน (Hernia)              ………………………… 
     กระดูกหัก/บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (Fracture/Accident) ………………………… 
     ไดรับการผาตัด (Surgical Operation)   ………………………… 
     ตัวเหลือง ตาเหลือง (Jaundice)          ………………………… 
     โรคหัวใจ                ………………………… 
     อื่น ๆ                  ………………………… 

    ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลประวัติดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการและรับทราบวาถามีขอมูลที่ไมเปนจริง
หรือมีการปดบังขอมูล ขาพเจาจะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการสอบคัดเลือกนี้ แมวาไดรับการสงชื่อเขาศึกษายังมหาวิทยาลัย
แลว ก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา 

                          ลงชื่อ…………………………………………………. 
                              ชื่อผูสอบคัดเลือกที่เขารับการตรวจ 

                            วันที่………เดือน………………พ.ศ……………….. 
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3.   ชื่อโรงพยาบาลที่เขารับการตรวจรางกาย......................................................................................................... 

เขต/อําเภอ……………………....................จังหวัด………………………..เลขที่ผูปวย (H.N.)…………………. 
วัน / เดือน / ป    ที่เขาตรวจรางกาย .............................................................................................................. 

4.   เอกซเรยรางกาย 
ผลของ chest x-ray 

    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
5.   ผลการตรวจรางกาย 

ขาพเจา…………………………………………………………………………ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใบอนุญาต 
เลขที่………………………………….ออกให ณ วันที่…………….เดือน………………….…… พ.ศ……………… 
ไดทําการตรวจรางกาย นาย/นางสาว…………………………………………………………………………………. 
เมื่อวันที่…………เดือน……………….พ.ศ……………แลวเห็นวานาย/นางสาว…………………………………....
เปนผูมีรายกายแข็งแรงสมบูรณไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนหรือไมสมประกอบจนไมสามารถศึกษาได และปราศจากโรค  
ดังตอไปนี้ 

        โรคเรื้อน               
        วัณโรคในระยะอันตราย 
        โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
        โรคพิษสุราเรื้อรัง 
         โรคจิตตาง ๆ  

    โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเปนที่นารังเกียจ 
           กามโรคในระยะที่ 2 หมายถึง ระยะที่มีผ่ืนหรือแผลตามผิวหนัง 
          ตาบอดสี 
         หูหนวก 
หมายเหตุ  (ความเห็นแพทย) ..…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย 
       มีสุขภาพที่ไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
        มีสุขภาพที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 (ลงนาม)………………………………………………….. 

(…………………………………………………..) 
แพทยผูตรวจ 

โปรดประทับตราโรงพยาบาล 
 


