
 
ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้สมัครเพื่อเข้าศกึษาระดับปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลัยพะเยา ประจำปกีารศกึษา 2565 

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้สมัครกรอก 

ชื่อ-สกุลผูส้มัคร (นาย/นางสาว/นาง)……….....................………………………….………………………………..……………………….อายุ………….….ปี 

เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน..............................................................โทรศัพท์มอืถอืท่ีติดต่อได…้….…………...………………….…..… 

ท่ีอยู่ท่ีตดิต่อไดส้ะดวก…………………………………………..………………………………….………….………………………………….……………………............... 

สมัครเขา้ศึกษาในคณะ…………………………………………………………………….หลักสูตร………………….………………………………………………………… 

ได้รับการตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาล...............................................................................จังหวัด………………………..................... 

ขา้พเจา้ขอใบรับรองสุขภาพ โดยมปีระวัติสุขภาพดังน้ี 

ม ี    ไม่ม ี อธิบายรายละเอียด 

     หอบหดื (Asthma)...................................................................................................................................... 

     ความดันโลหติสูง (Hypertension)............................................................................................................... 

     ไอเป็นเลอืด (Hemoptysis).......................................................................................................................... 

     วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)....................................................................................................... 

     ตัวเหลอืง ตาเหลอืง (Jaundice).................................................................................................................. 

     โรคลมชัก (Epilepsy).................................................................................................................................. 

     โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)............................................................................................................... 

     หูน้ำหนวก (Otorrhea)................................................................................................................................ 

     กระดูกหัก/บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (Fracture/Accident)……….......................................................................... 

     ได้รับการผาตัด (Surgical Operation).......................................................................................................... 

     อื่น ๆ......................................................................................................................................................... 

  

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าข้อมูลประวัติดังกล่าวข้างต้นเป็นจริง และรับทราบว่าหากมขี้อมูลท่ีไม่เป็นจริงหรือมีการปิดบังข้อมูล

ข้าพเจ้าจะถูกการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อครั้งนี้ และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาแล้วก็จะถูกถอน

สภาพจากการเป็นนิสติต่อไป 

 

................................................................................. 

(...............................................................................) 

      ผูส้มัครท่ีเขา้รับการตรวจ 

วันท่ี............เดอืน..................................พ.ศ............... 

 

 

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ) คณะสหเวชศาสตร์ 

และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 



ส่วนที่ 2 สำหรับแพทย์กรอก 

        วันท่ี………เดอืน………………………………….พ.ศ……………. 

ขา้พเจา้ นายแพทย์/แพทย์หญงิ ............................................................................................................................................. 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมเลขท่ี ............................... โรงพยาบาล ……………………………………………………………………………. 

ไดต้รวจร่างกายผูส้มัคร (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................................................  

แลว้เมื่อวันท่ี ............... เดอืน ...................................... พ.ศ. .................... มรีายละเอียดดังนี้ 

น้ำหนักตัว .............. กก. ความสูง ............... เซนติเมตร ความดันโลหิต ........................ มม.ปรอท ชีพจร ..............คร้ัง/นาที 

ผลการตรวจร่างกายท่ัวไปตามระบบ 

General appearance □ ปกติ      □ ผดิปกติ (ระบุ) ..................................................................................................... 

HEENT   □ ปกติ      □ ผดิปกติ (ระบุ) ..................................................................................................... 

Visual acuity  Right………….…c glass………….…c PH………….…      /      Left………….…c glass………….…c PH………….… 

Respiratory system □ ปกติ      □ ผดิปกติ (ระบุ) ..................................................................................................... 

Cardiovascular system □ ปกติ      □ ผดิปกติ (ระบุ) ..................................................................................................... 

Abdomen  □ ปกติ      □ ผดิปกติ (ระบุ) ..................................................................................................... 

Neurological system □ ปกติ      □ ผดิปกติ (ระบุ) ..................................................................................................... 

Skin and musculoskeletal □ ปกติ      □ ผดิปกติ (ระบุ) ..................................................................................................... 

ผลการตรวจภาพรังสปีอด (Chest x-ray) 

□ ปกติ      □ ผดิปกติ (ระบุ) ............................................................................................................................................... 

ขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าว ไม่เป็นผูม้ร่ีางกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต

หรือจิตฟั ่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื ้อรัง 

และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้ 

(1) โรคเร้ือนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกยีจแก่สังคม 

(2) วัณโรคในระยะอันตราย  

(3) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกยีจแก่สังคม 

(4) อื่น ๆ (ถ้าม)ี ……………………................................................................................................................................. 

สรุปความเห็นและขอ้แนะนำของแพทย์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

................................................................................. 

(...............................................................................) 

        แพทย์ผูต้รวจร่างกาย เลขท่ีใบประกอบวชิาชีพเวชกรรม………………………… 

วันท่ี............เดอืน..................................พ.ศ............... 

หมายเหตุ: 1. โปรดประทับตราโรงพยาบาลบริเวณส่วนลงนามแพทย์ผูต้รวจ 

                2. ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น โดยใบผลการตรวจร่างกายต้องมีอายุ 

ไม่เกนิ 3 เดอืน นับต้ังแต่วันตรวจถงึวันสอบสัมภาษณ์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 



 
รายงานการตรวจตาบอดส ี

สำหรับผู้สมัครเพื่อเข้าศกึษาระดับปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัพะเยา ประจำปกีารศกึษา 2565 

(เฉพาะหลักสูตร………………………………………………………………….…..) 

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้สมัครกรอก 

ชื่อ-สกุลผูส้มัคร (นาย/นางสาว/นาง)……….....................………………………….………………………………..……………………….อายุ………….….ปี  

เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน..............................................................โทรศัพท์มอืถอืท่ีติดต่อได…้….…………...………………….…..… 

ท่ีอยู่ท่ีตดิต่อไดส้ะดวก …………………………………………..………………………………….………….………………………………….……………………..............  

สมัครเขา้ศึกษาในคณะ…………………………………………………………………….หลักสูตร………………….………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 2 สำหรับแพทย์กรอก 

        วันท่ี…….…เดอืน……………………………….พ.ศ……………. 

ขา้พเจา้ นายแพทย์/แพทย์หญงิ ............................................................................................................................................. 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมเลขท่ี ............................... โรงพยาบาล ……………………………………………………………………………. 

ไดต้รวจร่างกายผูส้มัคร (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................................................  

แลว้เมื่อวันท่ี ............... เดอืน ...................................... พ.ศ. .................... มรีายละเอียดดังน้ี 

ความเห็นของจักษุแพทย์ (เกี่ยวกับตาบอดสขีองผูรั้บการตรวจท่ีมผีลต่อการศึกษาในมหาวทิยาลัย) 

 ผลการตรวจตาบอดส ีสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได ้Rt......./12 PLATES Lt........./12 PLATES 

 สรุปผลการตรวจตาบอดสี 

  □ ไม่เป็นตาบอดส ี

  □ มตีาบอดส ี(ระบุ) 

  * หากผลการตรวจตาบอดส ีผดิปกติ สำหรับหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 

                     ใหต้รวจตาดว้ยวธีิ FARNSWORTH D 15 hue test เพิ่มเติม 

   ระบุผล............................................................................................................................................. 

 

................................................................................. 

(...............................................................................) 

        แพทย์ผูต้รวจร่างกาย เลขท่ีใบประกอบวชิาชีพเวชกรรม………………………… 

วันท่ี............เดอืน..................................พ.ศ............... 

 

หมายเหตุ: 1. โปรดประทับตราโรงพยาบาลบริเวณส่วนลงนามจักษุแพทย์ 

                2. ผูส้มัครฯ ตอ้งไปขอรับการตรวจตาบอดสจีากโรงพยาบาลประจำจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง) คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต) คณะสหเวชศาสตร์ (เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) 

และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 




