
 

รายงานผลการตรวจรางกายของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

เขียนท่ี ............................................................................................................. 

วันท่ี ............. เดือน  .................................... พ.ศ. ................................. 

ชื่อ-นามสกุล (นาย / นางสาว) ..............................................................................................................................................  อายุ .......................... ป 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน ........................................................................................................ 

เกิดวันท่ี ............. เดือน  .................................... พ.ศ. ................................. สถานท่ีเกิด ........................................... จังหวัด ............................... 

สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ............................................................................................ อําเภอ ............................. จังหวัด ............................... 

ไดรับการตรวจรางกายท่ีโรงพยาบาล ................................................................................. อําเภอ .......................... จังหวัด .......................... 

สวนท่ี 1 ประวัติการเจ็บปวยในอดีตและปจจุบัน 

เคยไดรับการผาตัดเก่ียวกับ    สมอง        หัวใจ  

     กระดูก       อ่ืนๆ ระบุ ................................................................................................................ 

เคยไดรับอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยถึงข้ันเขารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล คือ ....................................................... เม่ือ พ.ศ. ......................
ปจจุบันมีโรคประจําตัวและกําลงัรับการรกัษา คือ ................................................................................................................................................ 

นักเรียนเคยมี หรือมีโรค / อาการ / การเจ็บปวย / หรือภาวะดังตอไปนี้หรือไม 

มี ไมมี โรค อธิบายรายละเอียด 
  ความพิการ ................................................................................................................ 

  (เปนใบ  พูดไมชัด ติดอาง ความพิการนิ้วมือ นิ้วเทา มือ แขน ขา) 
  สุขภาพจิตไมสมบูรณ ................................................................................................................ 

  หอบหืด ................................................................................................................ 

  ความดันโลหิตสูง ................................................................................................................ 

  ไอเปนเลือด ................................................................................................................ 

  วัณโรคปอด ................................................................................................................ 

  ตัวเหลือง ตาเหลือง   ................................................................................................................ 

  ภาวะไตวายเรื้อรัง ................................................................................................................ 

  โรคลมชัก ................................................................................................................ 

  โรคหวัใจ ................................................................................................................ 

  โรคเบาหวาน ................................................................................................................ 

  หูหนวก หรือหูตึง ................................................................................................................ 



แบบรายงานการตรวจรางกายสําหรับผูมิสิทธิ์เขาศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

    

มี ไมมี โรค อธิบายรายละเอียด 
  ไสเลื่อน ................................................................................................................ 

  กระดูกหัก / บาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ 

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

  ไดรับการผาตัด      ................................................................................................................ 

  ติดสารเสพติดใหโทษ ................................................................................................................ 

  ความผิดปกติของธัยรอยด ................................................................................................................ 

  ภูมิแพ  / อาการแพตางๆ ................................................................................................................ 

  โรคเลือด ................................................................................................................ 

  อ่ืนๆ ................................................................................................................ 

  ปจจุบันมีโรคประจําตัวและกําลังรับการรักษา คือ 

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

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลประวัติดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  และรับทราบวาถามี

ขอมูลท่ีไมเปนจริงหรือมีการปดบังขอมูลขาพเจาจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก  แมวาไดรับการสง

ชื่อเขาศึกษายังคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลวก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนิสิต

ทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

นักเรียนท่ีเขารับการตรวจสุขภาพ 

วันท่ี ............. เดือน ............................................. พ.ศ. ............................ 
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แบบรายงานการตรวจรางกายสําหรับผูมิสิทธิ์เขาศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

 

สวนท่ี 2 ผลการตรวจรางกาย  

 แพทยผูตรวจ ................................................................................................................................................................................................................ 

 สถานพยาบาล ............................................................................................................................................................................................................. 

 เลขท่ีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ............................................................................................................................................. 

 ไดตรวจรางกายของ (นาย / นางสาว) ....................................................................................................................................................... 

 เม่ือวันท่ี ............. เดือน  .................................... พ.ศ. ................................. 

 น้ําหนกั ..................... กิโลกรัม สวนสูง ........................ เซนติเมตร  BMI =...............................  

 ความดันโลหิต .......................... mm.Hg. ชพีจร .................. ครัง้/นาที หายใจ ................... ครัง้/นาที 

 การวัดสายตา         ไมใสแวน              ใสแวน / contact lens 

OD ..................................... C PH .................................... OD ..................................... C PH .................................. 

OS ..................................... C PH .................................... OS ..................................... C PH .................................. 

  การตรวจตาบอดสี�ปกติ� ผิดปกติ อาน Ishihara plate ได ....................... pateจาก ......................... pat 

สรุปผลการตรวจรางกาย  

มี ไมมี โรค อธิบายรายละเอียด 
  บุคลิกลักษณะและรูปราง ................................................................................................................ 

  ความผิดปกติของอวัยวะ ................................................................................................................ 

  ลักษณะแขนและมือ ................................................................................................................ 

  ลักษณะขาและเทา ................................................................................................................ 

  การออกเสียงพูด ................................................................................................................ 

  ลักษณะในชองปาก ................................................................................................................ 

  ลักษณะผิวหนัง ................................................................................................................ 

  การเคลื่อนไหวของรางกาย ................................................................................................................ 

  ตาและการมองเห็น 

    - ตาขวา ................................................................................................................ 

    - ตาซาย ................................................................................................................ 

  ลักษณะของใบหู ................................................................................................................ 

  การไดยิน ................................................................................................................ 

  คอ ................................................................................................................ 

  จมูก ................................................................................................................ 

  ทรวงอก ................................................................................................................ 

  การทํางานของปอด ................................................................................................................ 

  การทํางานของหัวใจ ................................................................................................................ 
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แบบรายงานการตรวจรางกายสําหรับผูมิสิทธิ์เขาศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

มี ไมมี โรค อธิบายรายละเอียด 
  ชองทอง  ................................................................................................................ 

  กระดูกสันหลัง ................................................................................................................ 

  ระบบประสาท ................................................................................................................ 

ผลการตรวจรังสีวินิจฉัย  

  ปกติ        ผิดปกติ Chest X-ray   

  ผลการตรวจ   

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

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

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

ผลการตรวจทางหองทดลอง  

 ปกติ         ผิดปกต ิUrine analysis (UA)  ระบุคา   

   ผลการตรวจ Sp.gr ............................................... pH ................................... Protein ...................................  

   Glucose ....................................... Ketone ...................................... Urobilinogen …................................  

   Bilirubin ....................................... Blood ........................................... Leukocyte ..........................................  

   Nitrite  ........................................... WBC ................................................. RBC ......................................................... 

   Squamous epithelial cell  ................................................. Bacteria ...................................................  

   HBs Ag …………………………………………………………….. Anti-HBc ……………………………………………………………………….. 

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

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

 ปกติ         ผิดปกต ิComplete blood count (CBC) ระบุคา   

   ผลการตรวจ Hb ............................................ Hct ............................................ MCV ......................................... 

   MCH ........................................................ MCHC …………………………….…….….. Plt ..................................................... 

   Wbc ............................... อ่ืนๆ .............................................................................................................................................  

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

.........................................................................................................................................................................................................................................................................
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แบบรายงานการตรวจรางกายสําหรับผูมิสิทธิ์เขาศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

  ขาพเจามีความเห็นวา (นาย / นางสาว) .................................................................................................................................................. 

เปนผูมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนหรือไมสมประกอบจนไมสามารถศึกษาได  ไมปรากฏ

อาการและอาการแสดงของโรคดังตอไปนี้  

 วัณโรคหรือโรคปอดเรื้อรัง 
 โรคหวัใจ 
 โรคผิวหนังอันเปนท่ีนารังเกียจ 
 โรคลมชกั 
 โรคความดันโลหิตสูง 
 โรคเบาหวาน 
 การใชสารเสพติดใหโทษ 
 โรคจิตตางๆ 
 ตาบอดสี 
 โรคอวน 
 ภาวะไตวายเรื้อรัง    
 หูตึงหรือหูหนวก 
 ความพิการนิ้วมือ มือ แขน ขา และความพิการอ่ืนท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียน 

 

     

     

       

     

 

หมายเหตุ  

 1. แบบฟอรมน้ีใช เฉพาะผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เทาน้ัน   

 2. ผูไดรับการคดัเลือกฯ ตองไปรบัการตรวจรางกายจากโรงพยาบาลของรัฐ ในระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

ท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลท่ีอยูในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขเทาน้ัน  

 3. แบบฟอรมสําหรับตรวจสุขภาพฯ ท่ีสมบูรณประทับตราโรงพยาบาล และตองลงนามลายมือช่ือแพทยผูตรวจ

กํากับเทาน้ัน  

 4. นําใบรายงานผลการตรวจรางกายฯ (ท่ีประทับตราโรงพยาบาลแลว) สงเอกสารมาท่ี คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  59/7 หมู 1 ถ.วปรอ 366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.

สกลนคร 47000 (ใบรับรองแพทย) 

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

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

แพทยผูตรวจ 

วันท่ี ............. เดือน ............................................. พ.ศ. ............................ 

(โปรดประทับตราโรงพยาบาล) 
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