
นํา้หนกั   กิโลกรัม 

Weight  Kgs. 

สว่นสงู   เซนติเมตร 

Heigth  Cms. 

ความดนัโลหิต   มิลลเิมตรปรอท 

Blood Pressure  mmHg. 

 

 

 

 

 
 

ใบแสดงผลการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑติศึกษา ประจาํปีการศึกษา………… 
New Master’s Degree Student Health Certificate for Physical Examination, Academic Year…………. 

 

ช่ือ – สกลุ (นาย/นาง/นางสาว)              อาย ุ     ปี 

Name – Surname (Mr./Mrs./Ms.)                     Age                 Years old 

ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ได้สะดวก 

Contact Address 

โทร       สมคัรเข้าศกึษาคณะ 

Tel.        Faculty Applied to 

สาขาวชิา           รหสัสาขาวิชา 

Department          Department Code 

รหสัประจําตวันกัศกึษา 

Student’s I.D. Code 

โดยมีผลการตรวจ ดงันี ้

Results :  

ผล X – ray ปอด 

Result of Chest X-ray 
 

ผลการตรวจ   โดยนายแพทย์/แพทย์หญิง 

Results of Physical Examination are certified by (Physician) 

แพทย์ปัจจบุนัชัน้หนึง่ สาขาเวชกรรม ใบประกอบวชิาชีพเวชกรรม เลขท่ี 

Official License Number 

ประจําโรงพยาบาล 

Hospital 

ท่ีอยู ่

Address 

         โทรศพัท์ 

           Tel. 

        ลงช่ือ 

        Signature 

        (        ) 

          แพทย์ผู้ตรวจ 

              Examiner 

        วนัท่ีตรวจ               /             / 

          Date of Examination 

          ประทบัตราโรงพยาบาล 

                    Hospital Seal 

 
 

 

(เอกสารชุดนีใ้ห้นําส่งมหาวิทยาลัยในวนัสมัครเข้าศึกษา) 
(This Document is to be given to the University on the Applied Day) 

เรียนรู้เพ่ือรับใช้สงัคม 



 

การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 

Checkup program for new students 

 การมีสขุภาพสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ไมเ่ป็นโรคติดตอ่ร้ายแรงหรือโรคอ่ืนท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา  เป็นคณุสมบตัิ ของ 

ผู้มีสทิธ์ิสมคัรเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  จึงขอให้ผู้ ท่ีสมคัรสอบทกุคน ดาํเนินการดงันี ้

 The university regulations state that having excellent physical and mental health, having no fatal infectious diseases and or any diseases that could 

become a barrier to students’ education are essential for all interested candidates. They are considered necessary qualifications for all candidates. As a result, 

the interested candidates should follow the university regulations: 

1. ตรวจร่างกายตามรายการท่ีแสดงไว้ แยกตามคณะวชิาท่ีจะสอบ  ในกรณีท่ีเลอืกมากกวา่ 1 คณะวชิา ให้เลอืกตรวจตามคณะวชิาท่ีมี

รายการต้องตรวจมากท่ีสดุ  

Having a health check based on a checkup list obtainable from the faculty. Different faculty will have different details for checkups. In case of selecting 

more than one  faculty, the candidates are required to have a health checkup with a list that has the greatest number of requirements. 

2. ให้นําผลการตรวจร่างกายนีส้ง่มหาวิทยาลยัในวนัสมคัรเข้าศกึษา 

The checkup result should be submitted to the university on the admission date. 

3. ผลการตรวจร่างกายจะต้องเป็นผลการตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน หรือคลนิิกหวัเฉียวเทา่นัน้ โดยผลการตรวจต้อง 

ไมเ่กิน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัตรวจถึงวนัสมคัรเข้าศกึษา 

The checkup result should be done not longer than 3 months prior to the admission date. Reliable checkup programs are available from government 

hospitals, private hospitals or the Huachiew clinic ONLY. 
 

ตารางแสดงรายการตรวจร่างกายของนักศึกษาตามคณะวิชาที่จะสอบเข้าศึกษา 
New Student health Certificate for Physical Examination Results (in Details) 

คณะ 

Faculty 

X – ray ปอด 

Chest X – ray 

ตรวจร่างกาย 

General Physical  

Examination 

ตาบอดส ี

color - blinded 

บณัฑิตวิทยาลยั  Graduate School *   

นิเทศศาสตร์  Communication Arts    

บริหารธุรกิจ  Business Administration    

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดิการสงัคม   

Social Work and social Welfare 

 
 

 

วิทยาศาสตร์ฯ สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

Science and Technology, Department of Computer Science 

 
 

 

วิทยาศาสตร์ฯ สาขาวชิาจลุชีววทิยาอตุสาหกรรม 

Science and Technology, Department of Industrial Microbiology 

 
  

สาธารณสขุศาสตร์ฯ สาขาวิชาอนามยัสิง่แวดล้อม 

Public and Environmental Health , Environmental Health 

 
 

 

สาธารณสขุศาสตร์ฯ สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

Public and Environmental Health , Occupational Health and Safety 

 
  

พยาบาลศาสตร์  Nursing    

ศิลปศาสตร์  Liberal Arts    

กายภาพบําบดั  Physical Therapy    

การแพทย์แผนจีน  Chinese Medicine    

นิติศาสตร์  Law    

เทคนิคการแพทย์  Medical Technology    

เภสชัศาสตร์   Pharmaceutical Sciences    

* หมายถึงผลการตรวจต้องมีอายไุม่เกิน 3 เดือน นบัตัง้แตว่นัตรวจ  ถึงวนัสมคัรเข้าศกึษา 

* รายละเอียดให้เป็นไปตามข้อท่ี 3 
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