ประกาศ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ
เพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560
………………………
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับ
นักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ เพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

กําหนดการรับสมัครคัดเลือก

27 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2560
สมัครทางเว็บไซต www.sc.su.ac.th (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร)
27 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2560
ชําระเงินผานทางธนาคาร
27 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2560
สงหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย หรือ สงดวยตนเอง
12 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต www.sc.su.ac.th
16 มิถุนายน 2560
สอบสัมภาษณ ที่คณะวิทยาศาสตร
21 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาศึกษา ทางเว็บไซต www.sc.su.ac.th
3-11 กรกฎาคม 2560
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
16 สิงหาคม 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตร
21 สิงหาคม 2560
เปดเรียนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560
ทั้งนี้ กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและจะประกาศใหทราบ

จํานวนรับ
ดังนี้

คณะฯ รับนักศึกษาเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิม่ พิเศษ โดยใหผูสมัครเลือกสมัครไดเพียงกลุมเดียว

กลุมที่ 1

รับจํานวน 140 คน ในสาขาวิชาดังตอไปนี้
คณิตศาสตร
15
คณิตศาสตรประยุกต
15
สถิติ
15
ฟสิกส
20
เคมี
20
ชีววิทยา
20
จุลชีววิทยา
15
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
20

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

กลุมที่ 2

รับจํานวน 60 คน ในสาขาวิชาดังตอไปนี้
วิทยาการคอมพิวเตอร
30
เทคโนโลยีสารสนเทศ
30

คน
คน

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการจัดนักศึกษาเขาสาขาวิชาเอก โดยใหผูสมัครที่มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณกรอกแบบ
แสดงความจํานงเลือกสาขาวิชาเอกในวันสอบสัมภาษณ และจะประกาศผลการสอบสัมภาษณและมีสิทธิ์เขา
ศึกษา แยกตามสาขาวิชาที่ไดรับการคัดเลือก
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คุณสมบัติของผูสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.

เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ไมเปนโรครายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา
มีความประพฤติเรียบรอย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
เปนผูที่มผี ูรับรองวาจะอุดหนุนคาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา
เปนผูที่มีคะแนนสอบจากระบบใดระบบหนึ่ง ของ สทศ. ตามที่ระบุไวในเกณฑการคัดเลือกในประกาศฯ นี้

คาใชจายในการศึกษา

ประมาณการคาใชจาย เปนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา ตอภาคการศึกษาละประมาณ 35,000 บาท
(ไมรวมคาที่พัก คาหนังสือ และคาใชจายสวนตัว) โดยคาใชจายอาจแตกตางกันไปตามสาขาวิชาที่เขาศึกษา ผูเขาศึกษาใน
โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษาเองทั้งหมด เนือ่ งจากการดําเนินการของ
โครงการนี้มไิ ดใชงบประมาณแผนดินมาสนับสนุน

วิธีการคัดเลือกและเกณฑการคัดเลือก

ผูสมัครสามารถเลือกใชคะแนนจากระบบใดระบบหนึ่งดังตอไปนี้ และใหเลือกยื่นคะแนนไดเพียงระบบเดียว โดย
คะแนนยังไมหมดอายุภายในวันสุดทายของการรับสมัคร ดังตอไปนี้
1. คะแนนในระบบ Admissions กลาง จํานวน 3 วิชา (ตองมีคะแนนครบทุกวิชา) โดยกําหนดสัดสวนในการ
คิดคาน้ําหนักของคะแนน 3 วิชา เปน 100 % ดังนี้
ความถนัดทั่วไป (GAT) 20 %
ความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการ (PAT) 80 %
รหัสและชื่อวิชา
คาน้ําหนัก (%)
รหัสและชื่อวิชา
คาน้ําหนัก (%)
85 GAT
20 %
71 PAT 1
20 %
72 PAT 2
60 %
รวม
100 %

2. คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ ซึง่ จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.)
จํานวน 5 วิชา (ตองมีคะแนนครบทุกวิชา) โดยกําหนดสัดสวนในการคิดคาน้ําหนักของคะแนน 5 วิชา เปน 100 % ดังนี้
รหัสวิชา
วิชาสามัญ
คาน้ําหนัก (%)
29
ภาษาอังกฤษ
20 %
39
คณิตศาสตร 1
20 %
49
ฟสิกส
20 %
59
เคมี
20 %
69
ชีววิทยา
20 %

วิธีการสมัคร

1. ผูสมัครเขาสูเว็บไซต www.sc.su.ac.th เพื่อทําการสมัคร โดยกรอกขอมูลในระบบใหครบถวน เมือ่ กรอกขอมูล
เสร็จแลว ใหตรวจสอบความถูกตองใหดีกอน แลวจึงยืนยันการสมัคร (เมื่อทําการสมัครเสร็จสิ้นแลว จะไม
สามารถแกไขขอมูลได)
2. ผูสมัครพิมพใบสมัครและพิมพใบชําระเงินผานธนาคาร ออกจากระบบ
3. ผูสมัครนําใบชําระเงินไปจายผาน ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารทหารไทย หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดย
ชําระเงินคาสมัคร จํานวน 500 บาท และจายคาธรรมเนียมธนาคาร จํานวน 10 บาท (คาสมัคร จะไมคืนให
ไมวากรณีใดๆ)
4. ผูสมัครรวบรวม ใบสมัคร หลักฐานการชําระเงินที่ธนาคารคืนให พรอมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครตามทีร่ ะบุไว
ในประกาศฯ สงไปที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสงดวยตนเอง หรือ สง
ทางไปรษณีย แบบ EMS ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยยึดตราประทับไปรษณียตนทางเปนสําคัญ
หากพนกําหนดนีจ้ ะไมพิจารณาใบสมัคร
5. ผูสมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงิน ภายใน 3 วันทําการหลังจากชําระเงิน และตรวจสอบสถานะการ
สมัครภายใน 5 วันทําการหลังจากสงเอกสารการสมัครแลว ไดที่ เว็บไซต www.sc.su.ac.th หากมีปญ
 หาในการ
สมัครบนระบบออนไลน สามารถติดตอสอบถามไดที่ งานบริการการศึกษา โทรศัพทหมายเลข 0-3424-5303
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หลักฐานการสมัคร (เอกสารทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน)

1. ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณ โดยสั่งพิมพออกจากระบบรับสมัคร ติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อ
ในใบสมัคร
2. หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร ที่ชําระผานทางธนาคาร (สําเนาสวนที่ธนาคารคืนให)
3. ใบรับเปนผูปกครอง ที่ลงนามเรียบรอยแลว (อยูในประกาศรับสมัครฯ หนา 5)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) ทั้งดานหนาและดานหลังที่แสดงวาจบการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลายโดยมีตราโรงเรียนประทับรับรองพรอมลายมือชื่อผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูที่ทําการแทน
6. สําเนาผลคะแนนที่ผสู มัครเลือกใชยื่นสมัคร โดยคะแนนยังไมหมดอายุภายในวันสุดทายของการรับสมัคร (นํา
ตนฉบับใหเจาหนาทีต่ รวจสอบในวันสอบสัมภาษณ)

ผูสมัครที่สงหลักฐานไมครบถวนสมบูรณตามรายการขางตน หรือหลักฐานไมตรงกับขอมูลที่ผสู มัครกรอกไวในระบบ
รับสมัครทางเว็บไซต ถือวาขาดคุณสมบัติ และไมมีสิทธิ์เขาศึกษา ถึงแมวาจะผานกระบวนการคัดเลือกไปแลว มหาวิทยาลัยจะ
ตรวจสอบหลักฐานกับตนฉบับอีกครั้งในวันที่ผูสมัครมารายงานตัวหลังจากไดรับการคัดเลือกแลว หากพบวาไมถูกตองตาม
คุณสมบัตขิ องผูส มัคร จะถูกตัดสิทธิ์เขาศึกษาทันที

การสงหลักฐานการสมัคร

ผูสมัครสามารถเลือกสงเอกสารการสมัคร ได 2 วิธี คือ
1. สงดวยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ไดที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร 1 ชั้นลาง คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม โทรศัพท 0-3424-5303
โทรสาร 0-3424-5343 ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
หรือ
2. สงทางไปรษณีย แบบลงทะเบียนดวนพิเศษ (EMS) จาหนาซองถึง
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
(วงเล็บมุมซอง “เอกสารสมัครโครงการวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ”)
ทั้งนี้ ผูสมัครตองสงเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยยึดตราประทับไปรษณีย
ตนทางเปนสําคัญ หากพนกําหนดนี้จะไมพิจารณาใบสมัคร

การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

คณะวิทยาศาสตรจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและสถานที่สอบสัมภาษณ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560
โดยใหผสู มัครตรวจสอบรายชื่อไดทางเว็บไซต www.sc.su.ac.th

การสอบสัมภาษณและสถานที่สอบสัมภาษณ

ผูที่มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ ใหมาสอบสัมภาษณในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยใหมารายงานตัวสอบสัมภาษณ
เวลา 8.00 – 9.00 น. เริ่มสอบสัมภาษณเวลา 9.00 น. ณ หองไววิทย พุทธารี ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร 1
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม ผูไมมาสอบสัมภาษณตามวันและเวลาที่
กําหนดถือวาสละสิทธิ์
เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ
1. บัตรประจําตัวประชาชน
2. รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายผูม ีสิทธิส์ อบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษา
วิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (อยูในประกาศรับสมัครฯ หนา 6 – 7)
3. ตนฉบับผลคะแนนจากการสอบ ที่ใชยื่นสมัคร
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การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศผลการสอบสัมภาษณและรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาศึกษา ภายในวันที่
21 มิถุนายน 2560 โดยใหตรวจสอบรายชื่อไดทางเว็บไซต www.sc.su.ac.th

การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ระหวางวันที่ 3-11 กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียดใน
เอกสารของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะแจกใหในวันสอบสัมภาษณ ผูไมขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ตามวันและเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

เงื่อนไขในการเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ

1. ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิม่ พิเศษแลว ไมสามารถขอเปลี่ยน
โครงการเปนนักศึกษาโครงการปกติของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได ยกเวนนักศึกษาตองสมัครสอบและไดรับ
การคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการปกติ
2. นักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ สามารถยืน่ คํารองขอยายสาขาวิชาได โดยตองเปนไป
ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต และยังคงเปนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษเหมือนเดิม
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

สืบสกุล อยูยนื ยง
(รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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ใบผูรับเปนผูปกครอง
โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่…………….เดือน…..…………………….พ.ศ…………..
ขาพเจา……………………………..………………………………………...................อยูบานเลขที่…………… ซอย………..……………………….....
ถนน……………………………………..................ตําบล/แขวง……………………………………………...อําเภอ/เขต………………………….........
จังหวัด…………………………………………. รหัสไปรษณีย...................................... โทรศัพท…………………………………………….
โทรศัพทมือถือ ……………………………................. ประกอบอาชีพ………………………………………..................................................
ขอรับเปนผูปกครอง (นาย/นางสาว)………………………………………………………………………. ซึ่งไดสมัครเขาเปนนักศึกษาโครงการ
รับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยขาพเจาเกี่ยวของเปน ………………………………
ของผูสมัคร หากผูสมัครไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ ขาพเจาขอทํา
หนังสือฉบับนี้ใหไวแก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเปนหลักฐานวา
1. ขาพเจาขอรับเปนผูดูแลวากลาวอบรม และตักเตือนให (นาย/นางสาว)……………………………………………………….
มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรตอการศึกษา และประพฤติตนเรียบรอยใหสมกับเปนนักศึกษาทีด่ ี อยูในระเบียบวินัยตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกประการ
2. ขาพเจาขอรับที่จะอุดหนุนและอุปการะ (นาย/นางสาว)…………………………………………………………………………….
ในเรื่องคาใชจายตาง ๆ ที่มีความจําเปนในการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา (คาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา
ประมาณ 35,000 บาทตอภาคการศึกษา)
3. ขาพเจาขอรับรองวา (นาย/นางสาว)………………………………………………………………............................ เปนผูที่มี
ความประพฤติเรียบรอย สมควรที่จะรับเขาเปนนักศึกษาของโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได
ลงชื่อ…………………………………………………………………………………………… ผูปกครอง
(……………………….………………………………………….)

คําชี้แจง

ผูมีสิทธิล์ งนามเปนผูปกครองนักศึกษา จะตองเปนบิดา มารดา หรือญาติผูใหญที่ใหการอุปการะนักศึกษาได

หมายเหตุ - เอกสารนี้ใหแนบและสงพรอมใบสมัคร
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การตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
เพื่อเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2560

ติดรูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

---------------------ผูที่ไดรับการประกาศชื่อวาเปนผูมสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ เพื่อเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560 ใหไปตรวจรางกายและเอกซเรยที่โรงพยาบาลของรัฐบาล
หรือโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยใหนําเอกสารนีไ้ ปใหแพทยผูตรวจกรอกผลการตรวจ และลงนามเปน
หลักฐานพรอมทั้งประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นของแพทยผูตรวจโรค สวนในขอ 1 – 2 ใหผูสอบคัดเลือกเปนผู
กรอกขอความใหเรียบรอยและถูกตองทุกประการ และใหนําเอกสารชุดนี้สงคืนคณะวิทยาศาสตร ในวันสอบสัมภาษณ
1. ประวัติสวนตัว ชื่อ – สกุล นาย นางสาว …………………………………………………………………………………(ตัวบรรจง)
วัน เดือน ปเกิด…………………………………............... จังหวัดที่เกิด……………….......................
จบการศึกษาจากโรงเรียน................................................................................... จังหวัด..................................................
เขาสอบสัมภาษณ ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
2. ประวัติการปวยในอดีตและปจจุบัน (สําหรับผูสอบคัดเลือกกรอก) โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน 
ผูสอบคัดเลือกเคยมี หรือ มีโรค อาการ และภาวะการเจ็บปวยดังตอไปนี้หรือไม (โปรดตอบตรงตามความจริง)
มี















ไมมี















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

รายละเอียด
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลประวัตดิ ังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการและรับทราบวาถามีขอมูลที่ไมเปนจริง
หรือมีการปดบังขอมูล ขาพเจาจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกนี้ แมวาไดรับการสงชื่อเขาศึกษายังมหาวิทยาลัยแลว ก็
จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา
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
เลขที…่ ………………………………... ออกให ณ วันที่…………….เดือน…….……………….…… พ.ศ…………………..
ไดทําการตรวจรางกาย นาย/นางสาว……………………………………………………………………………………………..….
เมื่อวันที่…………เดือน……………………พ.ศ……………. แลวเห็นวานาย/นางสาว…………………………………………………....เปนผู
มีรางกายแข็งแรงสมบูรณไมเปนผูม ีจิตฟนเฟอนหรือไมสมประกอบจนไมสามารถศึกษาได และปราศจากโรค ดังตอไปนี้
มี










ไมมี










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

โรคเรื้อน
วัณโรคในระยะอันตราย
โรคติดยาเสพติดใหโทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคจิตตาง ๆ
โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเปนที่นารังเกียจ
กามโรคในระยะที่ 2 หมายถึง ระยะทีม่ ีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง
ตาบอดสี
หูหนวก

หมายเหตุ (ความเห็นแพทย) ..……………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….……………………………………
6. สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย


มีสุขภาพทีไ่ มเปนอุปสรรคตอการศึกษาในมหาวิทยาลัย



มีสุขภาพที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาในมหาวิทยาลัย
เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………

(ลงนาม) ……………………………………………………………..

(…………………………………………………..)
แพทยผูตรวจ

โปรดประทับตราโรงพยาบาล

