
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี 

ในคณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 รอบรับตรง 
----------------------------------------------- 

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะด าเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี               
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5  ในคณะครุศาสตร์ คณะพบาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 รอบรับตรง โดยจะ
ด าเนินการคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษา หรือ ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เพ่ือเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือก 

ล าดับ กิจกรรม วัน เดือน ปี 
1 รับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เวปไซต์ http://ent.udru.ac.th 21 – 29 พฤษภาคม 2565 
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 มิถุนายน 2565 
3 สอบสัมภาษณ์ 4 มิถุนายน 2565 
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา 7 มิถุนายน 2565 
5 ช าระเงินรายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา 7 – 12 มิถุนายน 2565 

 
2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 
 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาได้จากตารางแนบท้าย
ประกาศนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเปิดรับผู้ที่มีความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
 
3. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร  

3.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

3.๒ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชาก าหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาได้จากตารางแนบท้ายประกาศ  
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4. ขั้นตอนการสมัคร 

มหาวิทยาลัยจะด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รอบรับตรง ระหว่างวันที่
วันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2565  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.๑ ศึกษาข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา ให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร 
กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://ent.udru.ac.th  

4.2 ช าระค่าธรรมเนียมด้วยตนเองที่งานคลัง ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัคร ที่งานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ 

4.3 ช าระเงินผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code และอัพโหลดเอกสาร
ประกอบการสมัคร ทางเวปไซต์ http://ent.udru.ac.th ระบบติดตามการสมัคร 

 
5. อัตราค่าสมัคร 

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ ๑ อันดับ ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๒๐๐ บาท  และเมื่อช าระค่าธรรมเนียมการ
สมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
6. หลักฐานประกอบการสมัคร (สามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารทางระบบออนไลน์ได้ ผ่านระบบติดตามการสมัคร) 

6.๑ ใบสมัครซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วน  พิมพ์ใบสมัครออกมาติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย  
6.๒ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
6.๓ ส าเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
6.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูต้อง 
6.5 หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านธนาคาร กรณีช าระผ่านธนาคาร 
6.6 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่จ ากัดจ านวนหน้า  

 
7. การสอบสัมภาษณ์ 
 7.1 ส าหรับผู้สมัครคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรการแพทย์
แผนไทยบัณฑิต เป็นการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
 7.2 ส าหรับผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี)  ให้มาสอบ
สัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มอใน ถ.ทหาร  โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบในวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องน าใบรายงานผลการตรวจร่างกาย 
จากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น มายื่นต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย  

 
8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา           
ในวันที่  7 มิถุนายน 2565  โดยสามารถเข้ าตรวจสอบรายชื่ อผู้ ผ่ านการคัด เลื อก ผ่ านทางเว็บ ไซต์  
http://ent.udru.ac.th   และหากสาขาวิชาใดมีประกาศรายชื่อตัวส ารอง มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศเรียกล าดับส ารอง 
โดยเรียกเรียงตามล าดับที่ข้ึนบัญชีส ารองไว้ ตามจ านวนตัวจริงที่สละสิทธิ์ของแต่ละสาขาวิชา 

http://ent.udru.ac.th/
http://www.udru.ac.th/admission%20พิมพ์ใบสมัครออกมา
http://ent.udru.ac.th/
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9. การช าระเงินรายงานตัวเข้าศึกษา 
 ให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์รายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา ยื่นเอกสารรายงานตัวพร้อมช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการ

รายงานตัวได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
1. ช าระเงินที่งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และส่งเอกสารรายงานตัวที่งานทะเบียน หรือ 
2. ช าระเงินผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code และอัพโหลดเอกสาร

ประกอบการรายงานตัว ทางเวปไซต์ http://ent.udru.ac.th ระบบติดตามการสมัคร 
 
10. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในการรายงานตัว (รวมค่ามัดจ าหอพัก ๕๐๐ บาท) 
      10.1 คณะครุศาสตร์ (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเครื่องกล) 8,350 บาท  
      10.2 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาเครื่องกล 13,350 บาท 
    10.3 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 44,850 บาท 
      10.4 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 22,850 บาท 
      10.5 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 10,350 บาท 
 10.6 คณะเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 15,350 บาท 
 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ารายงานตัวให้กับผู้ที่รายงานตัวไปแล้ว และ
มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาทุกกรณี 
  
 

ประกาศ ณ วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
                                                                            
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี บุญมี) 

                                                                      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

http://ent.udru.ac.th/
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง 

ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

คณะครุศาสตร ์
1. 0108 ค.บ.การศึกษาพิเศษ (4 ปี) 18 คน 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

2. 0145 ค.บ.คอมพิวเตอรศ์ึกษา (4 ปี) 38 คน 
3. 0101 ค.บ.ภาษาไทย (4 ปี) 46 คน 
4. 0114 ค.บ.ภาษาเวียดนามและภาษาอังกฤษ (5 ปี) 27 คน 
5. 0104 ค.บ.ดนตรีศึกษา (5 ปี) 30 คน 
6. 0105 ค.บ.นาฏศลิป์ศึกษา (4 ปี) 10 คน 
7. 0109 ค.อ.บ.เครื่องกล (4 ปี) 17 คน 
8. 6109 ค.อ.บ.เครื่องกล (เทียบโอน) 28 คน - ส ำเร็จกำรศึกษำ หรือก ำลังศึกษำระดับประกำศนยีบัตรวิชำชีพ

ช้ันสูง (ปวส.) ช่ำงเทคนิคยำนยนต ์ช่ำงกลโรงงำน ช่ำงเทคนิค
กำรผลิต ช่ำงเชื่อม ช่ำงอุตสำหกรรม และสำขำท่ีเกีย่วข้อง หรือ
เทียบเท่ำ 

- ผลการเรียนในประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่า (GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

9. 0107 ค.บ.พระพุทธศาสนา (4 ปี) 22 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

- ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

10. 0112 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี (4 ปี) 7 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า  

- เกรดเฉลี่ยกลุม่วิชาวิทยาศาสตรพ้ื์นฐานไม่ต่ ากว่า 2.50 และ
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

11. 0111 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา (4 ปี) 3 คน 
12. 0113 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟสิิกส์ (4 ปี) 23 คน 

13. 0106 ค.บ.การสอนภาษาจีน (5 ปี) 2 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.75 

14. 0102 ค.บ.ภาษาอังกฤษ (4 ปี) 14 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า  

- ผลการเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 
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ที ่
รหัส
สาขา 

ชื่อสาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร / เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

คณะพยาบาลศาสตร ์
1. 0200 พย.บ.พยาบาลศาสตรบณัฑิต 14 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการ

เรียนวิทย์ – คณติ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
- เป็นผู้มีความประพฤติดไีม่มีประวตัิเสียหาย ไม่เคยต้องโทษใน

คดีอาญา ยกเว้นคดีอันเป็นลหุโทษ 
- มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีไม่เปน็อุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ

การพยาบาล ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติตต่ออันตราย หรือมีความ
ผิดปกติ ความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการปฏิบตัิ
วิชาชีพการพยาบาล 

- ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ต้องผ่านการตรวจรา่งกาย 
(ตามแบบฟอร์ม) และน าใบตรวจรา่งกายมาแสดงต่อกรรมการ
ในวันสอบสัมภาษณ ์

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. 1400 วท.บ.สำธำรณสุขศำสตรบณัฑิต 8 คน - ส ำเรจ็กำรศึกษำ หรือก ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่ำ แผนกำรเรยีน วิทย์ – คณิต 

2. 0222 พท.บ.กำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต 32 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ
เทียบเท่า 

- มีหน่วยกิตการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่
ต่ ากว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 
และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 

- มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจติใจ ไมเ่จ็บป่วยหรือ
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา และ/หรือ การขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
แพทย์แผนไทย โดยข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการ
ก าหนดโรคซึ่งต้องห้ามมิใหเ้ป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ.2558 ระบโุรคต้องห้ามไว้ ดงันี้ 1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ
หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นทีน่่ารังเกียจแก่สังคม  2) วัณ
โรคในระยะอันตราย 3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็น
ทีน่่ารังเกียจของสังคม 4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 5) โรคตดิยาเสพติด
ให้โทษอย่างร้ายแรง 

คณะเทคโนโลยี 
1. 1303 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) 5 คน - ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ

เทียบเท่า แผนการเรยีน วิทย์ – คณิต 

- ส าเรจ็การศึกษา หรือก าลังศึกษาภาคเรยีนสดุท้ายในระดับชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบวัดคมุ คอมพิวเตอร์ สื่อสาร โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า 

   ผลการเรียนในระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(GPAX) เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.30 

 



๖ 

 

รายงานผลการตรวจรา่งกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธาน ี

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

                      เขียนที่ ................................................................ 
          วันที่...............เดือน....................พ.ศ. ................ 
 
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)...............................................นามสกุล ........................................... ....อายุ....................ปี 
เกิดวันที่ ...............เดือน...................พ.ศ..............สถานที่เกิด...................... .....................จังหวัด .................................... 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจว่าแพทย์ได้ลงผลการตรวจร่างกายครบทุกรายการ(ให้ลงรายการหลังจากแพทย์ลงความเห็น
เรียบร้อยแล้ว) (ผลการตรวจที่ไม่ครบทุกรายการ อาจท าให้ท่านเสียสิทธิ์การผ่านผลการตรวจร่างกาย) 
ประวัติการเจ็บป่วยของผู้มีสิทธิ์การรักษา 
เคยได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับ   สมอง   หัวใจ    กระดูก   อ่ืน ๆ ระบุ........................................................... 
เคยได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยถึงข้ันเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล คือ .......................................................... ........................  
เมื่อ พ.ศ. .............. ปัจจุบันมโีรคประจ าตัวและก าลังรับการรักษา คือ ............................................................................. 
ประวัติครอบครัว 
ชื่อบิดา.......................................................นามสกุล..................................................อายุ. ....................................ปี 
 ยังมีชีวิตอยู่ มีโรคประจ าตัว คือ ......................................................... ............................................................. 
 ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ ....................................................................................................... ............................ 
ชื่อมารดา.......................................................นามสกุล..............................................อายุ.....................................ปี  
 ยังมีชีวิตอยู่ มีโรคประจ าตัว คือ ............................................................................................ .......................... 
 ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ ....................................................................................................... ............................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือ
เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมสละสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษา 
  

ลงชื่อ..............................................................ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
          (.............................................................) 
 
    ลงชื่อ..............................................................บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง 
          (..............................................................) 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นผู้กรอก 



๗ 

 

 

1. ตรวจร่างกายท่ัวไป 

   ผู้รับการตรวจนาย/นาง/นางสาว........................................นามสกลุ...................................... 

น้ าหนัก................กก. ส่วนสูง..............ซม. ความดันโลหิต..............................มม.ปรอท ชีพจร ................. ...... ครั้ง/นาที 

ลักษณะรูปร่าง บุคลิกภาพ    ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
ลักษณะแขนและมือ     ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
ลักษณะขาและเท้า     ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
กระดูกและกล้ามเนื้อ     ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
การออกเสียงพูด      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
ลักษณะในช่องปาก     ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
ลักษณะผิวหนัง      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
โรคเรื้อน      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
การเคลื่อนไหวของร่างกาย    ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
ระบบประสาท      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
โรคเท้าช้าง      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
โรคลมชัก      ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
จมูก          ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
ต่อมไทรอยด์         ปกติ   ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
ต่อมน้ าเหลือง         ปกต ิ  ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
โรคคนเผือก          ไม่เป็น    เป็น ระบุ............................................................. 
การท างานของหัวใจ        ปกติ       ผิดปกติ ระบุ........................................................ 
โรคจิต สุขภาพจิต  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ระบุ  
                                                                              ............................................................................ 
 
ความผิดปกติอ่ืนๆ ที่ตรวจพบ ระบุ..................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
แพทย์ผู้ตรวจ...........................................................ใบประกอบโรคศิลป์เลขท่ี................................................. 
                (.........................................................)  วันที่.............................................................................. 
 

 

 

 

ส่วนที่ 2 แพทย์เป็นผู้กรอก  

 



๘ 

 

2. ตรวจสายตา 

    ผู้รับการตรวจนาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล............................................ 
 
การมองเห็น (VA) ตาขวา     ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
การมองเห็น (VA) ตาซ้าย    ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................  
การตรวจตาบอดสี 
ให้ตรวจโดยให้นักเรียนอ่าน ISHIHARA PLATE อย่างน้อย 12 PLATES 
ผล : นักเรียนสามารถอ่านได้ถูกต้องจ านวน..........................................PLATES 
 
จักษุแพทย์..........................................................ใบประกอบโรคศิลปเ์ลขท่ี.................................................. 
            (.........................................................) วันที่................................................................................ 
 
 

3. ตรวจการได้ยิน (Audiometry) 
   ผู้รับการตรวจนาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล............................................ 
 
ใบหูและลักษณะภายนอกของ หูขวา  ปกติ     ผิดปกติ ระบุ.................................................... 
ใบหูและลักษณะภายนอกของ หูซ้าย   ปกติ     ผิดปกติ ระบุ.................................................... 
การได้ยินหูขวา         ปกติ     ผิดปกติ ระบุ..................................................... 
การได้ยินหูซ้าย        ปกติ     ผิดปกติ ระบุ..................................................... 
 
โสต ศอ นาสิก แพทย์..........................................................ใบประกอบโรคศิลปเ์ลขที่.................................. 
                         (.........................................................) วันที่................................................................ 
 
4. ตรวจทางรังสีวิทยา 
ผู้รับการตรวจนาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล............................................ 
 
Chest X-rays    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ............................................................ 
 
ผลการตรวจทางรังสีของทรวงอก (CHEST FILM PA : UP RIGHT) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การแปลผล      ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
 
รังสีแพทย์................................................................ใบประกอบโรคศิลปเลขท่ี………………………………… 
             (............................................................) วันที่....................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 แพทย์เป็นผู้กรอก  
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5. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วย) 
   ผู้รับการตรวจนาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล............................................ 
 
Urine analysis (UA) 

Albumin    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Sugar     ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Sediments    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
ตรวจสารเสพติด  เช่น มอร์ฟีน, แอมเฟตามีน หรืออ่ืนๆ  ปกติ  ผิดปกติ  ระบุ....................................... 
UPT   Positive Negative ระบุ........................................................ 

Complete blood count (CBC) 
Hemoglobin    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Hematocrit    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 

Red blood cell morphology 
Anisocytosis    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Poikilocytosis   ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Hypochromia   ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Microcytosis     ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Macrocytosis    ปกติ   ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 

White blood cell count 
Neutrophil    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Basophl    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Eosinophil    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Lymphocyte    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Monocyte    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 
Platelets    ปกต ิ  ผิดปกติ  ระบุ........................................................ 

 
  

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลน าใบตรวจร่างกายนี้ ไปตรวจร่างกาย 
ณ โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น และให้น ามาวันสอบสัมภาษณ์ 

 

ส่วนที่ 2 แพทย์เป็นผู้กรอก  

 


