
 
 
     

 
 
 

ประกาศ 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่อง   การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ   
         เพ่ือเขาศึกษาในระดับปริญญาตร ี ประจําปการศึกษา 2560 

 

……………………… 

 
      คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยัศิลปากร  มีความประสงคจะรบัสมัครสอบคดัเลือกนักศึกษาตามโครงการรับ
นักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ  เพ่ือเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี    ประจําปการศึกษา 2560   โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
กําหนดการรับสมัครคัดเลือก 
27 มีนาคม  – 25 พฤษภาคม 2560   สมัครทางเว็บไซต www.sc.su.ac.th  (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร) 
27 มีนาคม  – 26 พฤษภาคม 2560   ชําระเงินผานทางธนาคาร 
27 มีนาคม  – 26 พฤษภาคม 2560   สงหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณยี  หรือ  สงดวยตนเอง 
12  มิถุนายน  2560       ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ ทางเว็บไซต  www.sc.su.ac.th 
16  มิถุนายน  2560          สอบสัมภาษณ ท่ีคณะวิทยาศาสตร 
21  มิถุนายน  2560           ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขาศึกษา ทางเว็บไซต  www.sc.su.ac.th 
3-11 กรกฎาคม  2560          ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
16  สิงหาคม  2560       ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตร 
21 สิงหาคม 2560         เปดเรียนภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา  2560 
ท้ังน้ี  กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและจะประกาศใหทราบ 

 
จํานวนรับ 
   คณะฯ รับนักศึกษาเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ โดยใหผูสมัครเลือกสมัครไดเพียงกลุมเดียว  
ดังน้ี 
   กลุมท่ี 1   รับจํานวน 140  คน  ในสาขาวิชาดังตอไปน้ี 
      คณิตศาสตร        15     คน 
      คณิตศาสตรประยุกต     15    คน 
      สถิต ิ         15    คน 
      ฟสิกส         20    คน 
      เคม ี         20    คน 
      ชีววิทยา        20    คน 
      จุลชีววิทยา        15    คน 
      วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    20    คน 
 

  กลุมท่ี 2   รับจํานวน 60  คน  ในสาขาวิชาดังตอไปน้ี 
      วิทยาการคอมพิวเตอร     30    คน 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ     30    คน 
 
 

หมายเหตุ   คณะวิทยาศาสตรจะดําเนินการจดันักศึกษาเขาสาขาวิชาเอก  โดยใหผูสมัครท่ีมสีิทธิ์สอบสัมภาษณกรอกแบบ 
     แสดงความจํานงเลือกสาขาวิชาเอกในวันสอบสัมภาษณ  และจะประกาศผลการสอบสมัภาษณและมสีิทธ์ิเขา 
     ศึกษา  แยกตามสาขาวิชาท่ีไดรับการคัดเลือก 

 

http://www.sc.su.ac.th/
http://www.sc.su.ac.th/
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คุณสมบัติของผูสมัคร 
    1. เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรยีนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  
   2. ไมเปนโรครายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
    3. มีความประพฤติเรียบรอย  และมบุีคลิกภาพเหมาะสม 
    4. เปนผูท่ีมผีูรับรองวาจะอุดหนุนคาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
    5. เปนผูท่ีมีคะแนนสอบจากระบบใดระบบหน่ึง ของ สทศ. ตามท่ีระบุไวในเกณฑการคดัเลือกในประกาศฯ น้ี  
 

คาใชจายในการศึกษา 
   ประมาณการคาใชจาย เปนคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา ตอภาคการศึกษาละประมาณ  35,000  บาท  
(ไมรวมคาท่ีพัก คาหนังสือ และคาใชจายสวนตัว)  โดยคาใชจายอาจแตกตางกันไปตามสาขาวิชาท่ีเขาศึกษา   ผูเขาศึกษาใน
โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ  จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษาเองท้ังหมด  เน่ืองจากการดําเนินการของ
โครงการน้ีมไิดใชงบประมาณแผนดินมาสนับสนุน 
 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑการคัดเลือก 
    ผูสมัครสามารถเลือกใชคะแนนจากระบบใดระบบหนึ่งดังตอไปนี้   และใหเลือกย่ืนคะแนนไดเพียงระบบเดียว  โดย
คะแนนยังไมหมดอายุภายในวันสุดทายของการรับสมัคร  ดังตอไปน้ี 

1. คะแนนในระบบ Admissions กลาง  จํานวน 3 วิชา (ตองมีคะแนนครบทุกวิชา)  โดยกําหนดสดัสวนในการ 
คิดคานํ้าหนักของคะแนน 3 วิชา เปน 100 %  ดังน้ี 

ความถนัดท่ัวไป  (GAT)    20 % ความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการ  (PAT)    80 % 
รหัสและช่ือวิชา คานํ้าหนัก (%) รหัสและช่ือวิชา คานํ้าหนัก (%) 

85  GAT 20 % 71  PAT 1 20 % 
  72  PAT 2 60 % 

รวม        100  % 
 

2. คะแนนจากการสอบวิชาสามญั  ซึง่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.)   
จํานวน 5 วิชา (ตองมีคะแนนครบทุกวิชา) โดยกําหนดสัดสวนในการคิดคานํ้าหนักของคะแนน 5 วิชา เปน 100 % ดังน้ี 

รหัสวิชา วิชาสามัญ คานํ้าหนัก (%) 
29 ภาษาอังกฤษ 20 % 
39 คณิตศาสตร 1 20 % 
49 ฟสิกส 20 % 
59 เคม ี 20 % 
69 ชีววิทยา 20 % 

 

วิธีการสมัคร 
1. ผูสมคัรเขาสูเว็บไซต  www.sc.su.ac.th  เพ่ือทําการสมัคร  โดยกรอกขอมูลในระบบใหครบถวน  เมือ่กรอกขอมูล 

     เสร็จแลว  ใหตรวจสอบความถูกตองใหดีกอน แลวจึงยืนยันการสมัคร (เมื่อทําการสมัครเสร็จสิ้นแลว จะไม 
     สามารถแกไขขอมลูได) 
      2. ผูสมคัรพิมพใบสมัครและพิมพใบชําระเงินผานธนาคาร  ออกจากระบบ   
      3. ผูสมคัรนําใบชําระเงินไปจายผาน  ธนาคารกรุงไทย  หรือ  ธนาคารทหารไทย  หรือ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  โดย 
    ชําระเงินคาสมัคร  จํานวน  500  บาท  และจายคาธรรมเนียมธนาคาร จํานวน 10 บาท  (คาสมคัร จะไมคืนให 
    ไมวากรณีใดๆ) 
      4. ผูสมคัรรวบรวม  ใบสมคัร  หลักฐานการชําระเงินท่ีธนาคารคืนให  พรอมท้ังหลักฐานประกอบการสมคัรตามท่ีระบุไว 
     ในประกาศฯ สงไปท่ี งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร  โดยสงดวยตนเอง หรือ  สง 
       ทางไปรษณีย แบบ EMS ภายในวันท่ี  26  พฤษภาคม  2560  โดยยึดตราประทับไปรษณียตนทางเปนสําคัญ  
    หากพนกําหนดนีจ้ะไมพิจารณาใบสมัคร 
      5. ผูสมคัรสามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงิน ภายใน 3 วันทําการหลังจากชําระเงิน  และตรวจสอบสถานะการ 
    สมัครภายใน 5 วันทําการหลังจากสงเอกสารการสมัครแลว ไดท่ี เว็บไซต  www.sc.su.ac.th  หากมีปญหาในการ 
    สมัครบนระบบออนไลน  สามารถติดตอสอบถามไดท่ี  งานบริการการศึกษา โทรศัพทหมายเลข  0-3424-5303  
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หลักฐานการสมัคร    (เอกสารทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวน) 

1. ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณ  โดยสั่งพิมพออกจากระบบรับสมคัร  ติดรูปถายขนาด 1 น้ิว  และลงลายมือช่ือ 
        ในใบสมัคร 

2. หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร  ท่ีชําระผานทางธนาคาร  (สําเนาสวนท่ีธนาคารคืนให) 
3. ใบรับเปนผูปกครอง  ท่ีลงนามเรยีบรอยแลว  (อยูในประกาศรับสมคัรฯ หนา 5) 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
5. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) ท้ังดานหนาและดานหลังท่ีแสดงวาจบการศึกษามัธยมศึกษาตอน

ปลายโดยมตีราโรงเรยีนประทับรบัรองพรอมลายมือช่ือผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูท่ีทําการแทน 
6. สําเนาผลคะแนนท่ีผูสมัครเลือกใชยื่นสมัคร โดยคะแนนยังไมหมดอายุภายในวันสุดทายของการรับสมัคร (นํา

ตนฉบับใหเจาหนาท่ีตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ)    
 

      ผูสมคัรท่ีสงหลักฐานไมครบถวนสมบูรณตามรายการขางตน หรือหลักฐานไมตรงกับขอมลูท่ีผูสมัครกรอกไวในระบบ
รับสมคัรทางเว็บไซต ถือวาขาดคณุสมบัติ และไมมีสิทธ์ิเขาศึกษา ถึงแมวาจะผานกระบวนการคัดเลือกไปแลว  มหาวิทยาลัยจะ
ตรวจสอบหลักฐานกับตนฉบับอีกครั้งในวันท่ีผูสมัครมารายงานตัวหลังจากไดรับการคัดเลือกแลว  หากพบวาไมถูกตองตาม
คุณสมบัตขิองผูสมัคร จะถูกตดัสิทธ์ิเขาศึกษาทันที 

 
การสงหลักฐานการสมัคร     
     ผูสมคัรสามารถเลือกสงเอกสารการสมัคร  ได 2 วิธี คือ 
 

1.  สงดวยตนเอง   (ในวันและเวลาราชการ)   ไดท่ี  งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร 1 ช้ันลาง  คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร พระราชวังสนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม   โทรศัพท 0-3424-5303      
โทรสาร  0-3424-5343   ภายในวันท่ี  26  พฤษภาคม  2560   หรือ 
 

2.  สงทางไปรษณีย  แบบลงทะเบียนดวนพิเศษ (EMS)  จาหนาซองถึง 
         งานบริการการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร    
       มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร 
       เลขท่ี 6  ถ.ราชมรรคาใน  ต.พระปฐมเจดยี 
      อ.เมือง  จ.นครปฐม   73000 
         (วงเล็บมมุซอง  “เอกสารสมัครโครงการวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ”) 
        ท้ังน้ี  ผูสมัครตองสงเอกสารการสมัคร ภายในวันท่ี  26  พฤษภาคม  2560  โดยยึดตราประทับไปรษณีย 
      ตนทางเปนสําคัญ  หากพนกําหนดนี้จะไมพิจารณาใบสมัคร 
  

การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
     คณะวิทยาศาสตรจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณและสถานท่ีสอบสัมภาษณ  ในวันท่ี 12  มิถุนายน  2560  
โดยใหผูสมัครตรวจสอบรายช่ือไดทางเว็บไซต  www.sc.su.ac.th    

 
การสอบสัมภาษณและสถานท่ีสอบสัมภาษณ 
       ผูท่ีมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ  ใหมาสอบสัมภาษณในวันท่ี  16  มิถุนายน  2560  โดยใหมารายงานตัวสอบสัมภาษณ
เวลา  8.00 – 9.00 น.   เริ่มสอบสัมภาษณเวลา  9.00 น.   ณ  หองไววิทย  พุทธารี   ช้ัน 3   อาคารวิทยาศาสตร 1  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร  พระราชวังสนามจันทร  จ.นครปฐม  ผูไมมาสอบสัมภาษณตามวันและเวลาท่ี
กําหนดถือวาสละสิทธิ ์
 

       เอกสารท่ีตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ   
1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. รายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณเพ่ือเขาศึกษาในโครงการรบันักศึกษา

วิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร   (อยูในประกาศรับสมัครฯ หนา 6 – 7) 
3. ตนฉบับผลคะแนนจากการสอบ ท่ีใชยื่นสมัคร  

 

http://www.sc.su.ac.th/
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การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร จะประกาศผลการสอบสมัภาษณและรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขาศึกษา  ภายในวันท่ี  
21  มิถุนายน  2560    โดยใหตรวจสอบรายช่ือไดทางเว็บไซต   www.sc.su.ac.th 

 
การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
       ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  ระหวางวันท่ี  3-11  กรกฎาคม  2560   ตามรายละเอียดใน
เอกสารของกองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งจะแจกใหในวันสอบสัมภาษณ   ผูไมขึ้นทะเบียนเปนนกัศึกษา 
ตามวันและเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสทิธิ ์

 
เง่ือนไขในการเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ 

1.  ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษแลว    ไมสามารถขอเปลี่ยน 
โครงการเปนนักศึกษาโครงการปกติของคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศลิปากร ได   ยกเวนนักศึกษาตองสมัครสอบและไดรับ
การคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการปกต ิ

2. นักศึกษาในโครงการรบันักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ  สามารถยืน่คํารองขอยายสาขาวิชาได  โดยตองเปนไป 
ตามระเบียบของคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยัศิลปากร  วาดวยการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกสําหรบันักศึกษาระดับปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต  และยังคงเปนนักศึกษาโครงการวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษเหมือนเดิม      

 
         ประกาศ    ณ   วันท่ี 7 มีนาคม  พ.ศ.  2560 

 
 

         (ลงนาม)              สืบสกุล  อยูยนืยง 
  (รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง) 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sc.su.ac.th/
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ใบผูรับเปนผูปกครอง 
 

โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

                                 วันท่ี…………….เดือน…..…………………….พ.ศ………….. 
 
ขาพเจา……………………………..………………………………………...................อยูบานเลขท่ี…………… ซอย………..………………………..... 
ถนน……………………………………..................ตําบล/แขวง……………………………………………...อําเภอ/เขต………………………….........
จังหวัด………………………………………….       รหัสไปรษณีย......................................  โทรศัพท…………………………………………….   
โทรศัพทมือถือ  …………………………….................  ประกอบอาชีพ……………………………………….................................................. 
 
ขอรับเปนผูปกครอง (นาย/นางสาว)………………………………………………………………………. ซึ่งไดสมัครเขาเปนนักศึกษาโครงการ 
รับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร  โดยขาพเจาเก่ียวของเปน ……………………………… 
ของผูสมัคร  หากผูสมัครไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ  ขาพเจาขอทํา
หนังสือฉบับนี้ใหไวแก คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือเปนหลักฐานวา 
 
       1. ขาพเจาขอรับเปนผูดูแลวากลาวอบรม และตักเตือนให (นาย/นางสาว)………………………………………………………. 
มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรตอการศึกษา และประพฤตตินเรยีบรอยใหสมกับเปนนักศึกษาท่ีด ีอยูในระเบียบวินัยตามขอบังคับ
มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกประการ    
      2. ขาพเจาขอรับท่ีจะอุดหนุนและอุปการะ (นาย/นางสาว)……………………………………………………………………………. 
ในเรื่องคาใชจายตาง ๆ ท่ีมีความจําเปนในการศึกษา ตลอดระยะเวลาการศึกษา   (คาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา  
ประมาณ  35,000  บาทตอภาคการศึกษา) 
      3. ขาพเจาขอรับรองวา (นาย/นางสาว)………………………………………………………………............................  เปนผูท่ีม ี
ความประพฤตเิรียบรอย  สมควรท่ีจะรับเขาเปนนักศึกษาของโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ได 
 

 
ลงช่ือ……………………………………………………………………………………………    ผูปกครอง 

             (……………………….………………………………………….) 
 
 
 
คําชี้แจง   
   ผูมีสิทธ์ิลงนามเปนผูปกครองนักศกึษา จะตองเปนบิดา มารดา หรือญาตผิูใหญท่ีใหการอุปการะนักศึกษาได    

 
 
หมายเหตุ  -  เอกสารนี้ใหแนบและสงพรอมใบสมัคร 
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           การตรวจสุขภาพและเอกซเรยรางกายผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ         ติดรูปถาย 

  เพ่ือเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ         ขนาด 1 นิ้ว         
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร             
        ประจําปการศึกษา 2560 
                            

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

 ผูท่ีไดรับการประกาศช่ือวาเปนผูมสีิทธ์ิสอบสมัภาษณ เพ่ือเขาศึกษาในโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ิมพิเศษ  
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปการศึกษา 2560  ใหไปตรวจรางกายและเอกซเรยท่ีโรงพยาบาลของรัฐบาล 
หรือโรงพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยใหนําเอกสารน้ีไปใหแพทยผูตรวจกรอกผลการตรวจ และลงนามเปน
หลักฐานพรอมท้ังประทับตราโรงพยาบาลตรงลายเซ็นของแพทยผูตรวจโรค     สวนในขอ 1 – 2  ใหผูสอบคัดเลือกเปนผู 
กรอกขอความใหเรียบรอยและถูกตองทุกประการ และใหนําเอกสารชุดน้ีสงคืนคณะวิทยาศาสตร ในวันสอบสัมภาษณ 

 
1.  ประวัติสวนตัว ช่ือ – สกุล นาย นางสาว …………………………………………………………………………………(ตัวบรรจง) 

วัน เดือน ปเกิด…………………………………............... จังหวัดท่ีเกิด………………....................... 
จบการศึกษาจากโรงเรยีน...................................................................................  จังหวัด.................................................. 

     เขาสอบสัมภาษณ ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
 
2.  ประวัติการปวยในอดตีและปจจุบัน (สําหรับผูสอบคดัเลือกกรอก) โดยทําเครื่องหมาย     ลงใน     
     ผูสอบคดัเลือกเคยม ีหรือ มีโรค อาการ และภาวะการเจ็บปวยดงัตอไปน้ีหรือไม (โปรดตอบตรงตามความจริง) 
 

มี  ไมม ี  โรค                       รายละเอียด 
     หอบหืด  (Asthma)           ………………………… 
     ความดันโลหิตสูง (Hypertension)        ………………………… 
      ไอเปนเลือด (Hemoptysis)             ………………………… 
     วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)       ………………………… 
     ไวรัสตับอักเสบ A, B                ………………………… 
     โรคลมชัก (Epilepsy)               ………………………… 
     โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)           ………………………… 
     หูนํ้าหนวก (Otorrhea)               ………………………… 
     ไสเลื่อน (Hernia)                ………………………… 
     กระดูกหัก/บาดเจ็บจากอุบัตเิหต ุ(Fracture/Accident)  ………………………… 
     ไดรับการผาตัด (Surgical Operation)       ………………………… 
     ตัวเหลือง ตาเหลือง (Jaundice)            ………………………… 
     โรคหัวใจ                  ………………………… 
     อ่ืน ๆ                    ………………………… 

 
    ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลประวัตดิังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการและรับทราบวาถามีขอมูลท่ีไมเปนจริง
หรือมีการปดบังขอมูล ขาพเจาจะถูกพิจารณาตัดสิทธ์ิในการสอบคดัเลือกน้ี แมวาไดรับการสงช่ือเขาศกึษายังมหาวิทยาลัยแลว ก็
จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศกึษา 

        
                   ลงช่ือ……………………………………………………………………. 

                              ช่ือผูสอบคัดเลือกท่ีเขารับการตรวจ 
                            วันท่ี………เดือน……………………..……พ.ศ……………….. 
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3.   ช่ือโรงพยาบาลท่ีเขารับการตรวจรางกาย......................................................................................................... 
เขต/อําเภอ……………………......................... จังหวัด……………………….........  เลขท่ีผูปวย (H.N.)………………………………… 
วัน / เดือน / ป    ท่ีเขาตรวจรางกาย .............................................................................................................. 

 

4.   เอกซเรยรางกาย 
ผลของ chest x-ray 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 

5.   ผลการตรวจรางกาย 
ขาพเจา…………………………………………………………………………………………………  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมใบอนุญาต 
เลขท่ี…………………………………...  ออกให ณ วันท่ี…………….เดือน…….……………….…… พ.ศ………………….. 
ไดทําการตรวจรางกาย นาย/นางสาว……………………………………………………………………………………………..…. 
เมื่อวันท่ี…………เดือน……………………พ.ศ……………. แลวเห็นวานาย/นางสาว…………………………………………………....เปนผู 
มีรางกายแข็งแรงสมบูรณไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนหรือไมสมประกอบจนไมสามารถศึกษาได และปราศจากโรค  ดังตอไปน้ี 
 

มี  ไมม ี
    1.  โรคเรื้อน          
    2.  วัณโรคในระยะอันตราย       
     3.  โรคติดยาเสพติดใหโทษ  
    4.  โรคพิษสุราเรื้อรัง          
    5.  โรคจิตตาง ๆ         

        6.  โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเปนท่ีนารังเกียจ 
    7.  กามโรคในระยะท่ี 2 หมายถึง ระยะท่ีมีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง          
    8.  ตาบอดส ี          
    9.  หูหนวก          

 

หมายเหต ุ (ความเห็นแพทย) ..……………………………………………………………………………………………………………………….… 
                                    ……………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 

6.  สรปุความเห็นและขอแนะนําของแพทย 
 

       มีสุขภาพท่ีไมเปนอุปสรรคตอการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 

        มีสุขภาพท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
      เน่ืองจาก…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

 (ลงนาม)  …………………………………………………………….. 

(…………………………………………………..) 
แพทยผูตรวจ 

 
โปรดประทับตราโรงพยาบาล 
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