เรี ยนรู้เพื่อรับใช้ สงั คม

ใบแสดงผลการตรวจร่ างกายนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี การศึกษา…………
New Master’s Degree Student Health Certificate for Physical Examination, Academic Year………….

ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)

อายุ

ปี

Name – Surname (Mr./Mrs./Ms.)

Age

Years old

ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ สะดวก
Contact Address

โทร

สมัครเข้ าศึกษาคณะ

Tel.

Faculty Applied to

สาขาวิชา

รหัสสาขาวิชา

Department

Department Code

รหัสประจําตัวนักศึกษา
Student’s I.D. Code

โดยมีผลการตรวจ ดังนี ้
Results :

ผล X – ray ปอด
Result of Chest X-ray

ผลการตรวจ โดยนายแพทย์/แพทย์หญิง
Results of Physical Examination are certified by (Physician)

แพทย์ปัจจุบนั ชันหนึ
้ ง่ สาขาเวชกรรม ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่
Official License Number

ประจําโรงพยาบาล
Hospital

ที่อยู่

Address

โทรศัพท์
Tel.

นํ ้าหนัก

กิโลกรัม

Weight

Kgs.

Heigth

Cms.

ส่วนสูง
ความดันโลหิต
Blood Pressure

ลงชื่อ

Signature

เซนติเมตร
มิลลิเมตรปรอท

mmHg.

(

)

แพทย์ผ้ ตู รวจ
Examiner

วันที่ตรวจ

Date of Examination

/

/

ประทับตราโรงพยาบาล
Hospital Seal

(เอกสารชุดนีใ้ ห้ นําส่ งมหาวิทยาลัยในวันสมัครเข้ าศึกษา)
(This Document is to be given to the University on the Applied Day)

การตรวจร่ างกายนักศึกษาใหม่
Checkup program for new students

การมีสขุ ภาพสมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ ายแรงหรื อโรคอื่นที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา เป็ นคุณสมบัติ ของ
ผู้มีสทิ ธิ์สมัครเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงขอให้ ผ้ ทู ี่สมัครสอบทุกคน ดําเนินการดังนี ้

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.

ตรวจร่างกายตามรายการที่แสดงไว้ แยกตามคณะวิชาทีจ่ ะสอบ ในกรณีที่เลือกมากกว่า 1 คณะวิชา ให้ เลือกตรวจตามคณะวิชาทีม่ ี
รายการต้ องตรวจมากที่สดุ
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. ให้ นําผลการตรวจร่างกายนี ้ส่งมหาวิทยาลัยในวันสมัครเข้ าศึกษา

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

3. ผลการตรวจร่างกายจะต้ องเป็ นผลการตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐ หรื อเอกชน หรื อคลินิกหัวเฉียวเท่านัน้ โดยผลการตรวจต้ อง
ไม่เกิน 3 เดือนนับตังแต่
้ วนั ตรวจถึงวันสมัครเข้ าศึกษา
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.

ตารางแสดงรายการตรวจร่ างกายของนักศึกษาตามคณะวิชาที่จะสอบเข้ าศึกษา
New Student health Certificate for Physical Examination Results (in Details)

คณะ
Faculty

X – ray ปอด
Chest X – ray

บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School
นิเทศศาสตร์ Communication Arts
บริ หารธุรกิจ Business Administration
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคม
Social Work and social Welfare
วิทยาศาสตร์ ฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Science and Technology, Department of Computer Science
วิทยาศาสตร์ ฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Science and Technology, Department of Industrial Microbiology
สาธารณสุขศาสตร์ ฯ สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดล้ อม
Public and Environmental Health , Environmental Health
สาธารณสุขศาสตร์ ฯ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

*

พยาบาลศาสตร์ Nursing
ศิลปศาสตร์ Liberal Arts
กายภาพบําบัด Physical Therapy
การแพทย์แผนจีน Chinese Medicine
นิติศาสตร์ Law
เทคนิคการแพทย์ Medical Technology
เภสัชศาสตร์ Pharmaceutical Sciences

































Public and Environmental Health , Occupational Health and Safety

* หมายถึงผลการตรวจต้ องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับตังแต่
้ วนั ตรวจ ถึงวันสมัครเข้ าศึกษา
* รายละเอียดให้ เป็ นไปตามข้ อที่ 3

ตรวจร่ างกาย
General Physical
Examination

ตาบอดสี
color - blinded












