
(เอกสารแนบ 1) 

ใบสมัครโครงการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ 
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลผู้สมัคร (Personal Information) 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………..………………………………………………………… 
Mr. Mrs. Ms. First Name……………………………………………………Surname…………………………………………… 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน (Identification Number / Passport Number)  
วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth).....................................อายุ (Age)……………………..เชื้อชาติ (Race)…………................ 
สัญชาติ (Nationality)………………ศาสนา (Religion)……………ภูมิล าเนา (จังหวัดที่เกิด) (Birthplace)……………………… 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (Contact Address) บ้านเลขท่ี (No.)…………..หมู่ที่ (Moo)………ตรอก/ซอย (Soi)…….………… 
ถนน (Road)………………………………….ต าบล (Subdistrict)…………………………………อ าเภอ (District)……………………….
จังหวัด (Province / State)………………………………….รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)…………….……................................
ประเทศ (Country)…………………………………….…………… โทรศัพท์บ้าน (Tel.)………………………………………………………..
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)………………………………………....E-mail………………………………………………………..
เบอร์โทรศัพท์รอง (กรณีฉุกเฉิน) Secondary Phone Number (in case of emergency)…………………………………… 
สถานภาพทางการศึกษา (ตามหลักฐานการศึกษาที่ใช้สมัครกับมหาวิทยาลัย) (Education status According to 
required document that used to register) 
ส าเร็จการศึกษาระดับ (Highest Level of Education)  มัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) จากโรงเรียน

.............................................................................................................................  ปริญญาตรี (Bachelor Degrees) 

อ่ืน ๆ (Other) (ระบุ) (Please Specify)…………………………………………………………………………………………………….…
จากสถาบัน (academic Name) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
สาขาที่ส าเร็จการศึกษา (Major) …………………………………………………………………….Cumulative G.P.A …………………. 
ทราบข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่จากสื่อใด (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) Where have you heard or read 
about the university admission ? (You can specify more than one.) 
วิทยุ (Radio) โทรทัศน์ (Television) หนังสือพิมพ์ (Newspaper) LINE ป้ายประกาศ (Leaflets) 
เว็บไซต์ (Website) แผ่นพับ (Brochure) แนะแนว (Academic Guidance Roadshow) ป้าย
บิลบอร์ด (Billboard) บุคคลแนะน า (โปรดระบุข้อมูล) .............................................................................................  
Open House Facebook  นิทรรศการ Education Exhibition ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
(Education Fair) อ่ืน ๆ (Other) …………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ (Signature).....................................................................................ผู้สมัคร (Applicant) 
วันที่ (Date).................../......................./..................... 



 
(เอกสารแนบ 2) 

ใบรับรองแพทย์ 
ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองแพทย์ 
ข้าพเจ้า.........................................................................หมายเลขบัตรประชาชน................... ............................... 
สถานที่อยู่(ท่ีสามารถติดต่อได้).............................................................................................. ............................... 
................................................................... .......................................................................................... ................. 
ข้าพเจ้าขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้ 
1.โรคประจ าตัว  ไม่มี มี (ระบุ)……………………………………………………………………………………….. 
2.อุบัติเหตุ และ ผ่าตัด  ไม่มี มี (ระบุ)....................................................................................................  
3.เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ไม่มี  มี (ระบุ)........................................................................ 
4.ประวัติอ่ืนที่ส าคัญ............................................................................................................................. ................. 

ลงชื่อ......................................................................... 
        วันที่...........เดือน...................พ.ศ.............. 

ส่วนที่ 2 ของแพทย์ 
สถานที่ตรวจ.......................................................เลขที่ใบตรวจสุขภาพ.................... ..วันที่ตรวจ.....................(1) 

ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง...................................................................................... ................(2) 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่........................สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม............................... . 
ได้ตรวจร่างกาย.....................................................................................................................................................  
แล้วเมื่อวันที่..................เดือน.........................พ.ศ.................(3) มีรายละเอียดดังนี้  
น้ าหนักตัว............กก.  ความสูง...........เซ็นติเมตร  ความดันโลหิต..................มม.ปรอท  ชีพจร..........ครั้ง/นาที 
สภาพร่างกายทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ ปกติ  ผิดปกติ(ระบุ)...............................................................................  

ขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของ
โรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการแสดงของโรค
ต่อไปนี้ 

(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(2) วัณโรคในระยะอันตราย 
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4) โรคที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจ 

- ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest PA)…………………………………………………………………………………… 
- ตรวจสายตา ตรวจตาบอดสี………………………………………………………………………………………….. 
- อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………. 
สรุปความเห็นและข้อแนะน าของแพทย์ .......................................................................................  

...................................................................................................................... ........................................................ 
ลงชื่อ........................................แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 

 
หมายเหตุ (1) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 3 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย   (2) ต้องเป็นแพทย์ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
(3) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด 



ค าแนะน าประกอบการขอใบรับรองแพทย์ 
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2559 

ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  
เรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2559  

ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 

ผู้สมัครสามารถเลือกเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1) เขารับการตรวจสุขภาพ ณ ศูนยตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปตางประเทศ (เปดบริการเฉพาะวันจันทร อังคาร 

พุธ เท่านั้น ) ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 และ ชั้น 2 ภายในศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซอยพหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10330 หมายเลขโทรศัพท 091-774-6463,064-585-0941,064-585-0940 รายละเอียด

ที่ตั้งดังเอกสารแนบทายหมายเลข 1 ซึ่งมีเอกสารหลักฐานที่ตองใชการตรวจสุขภาพ ดังนี้

- บัตรประชาชนตัวจริง พรอมสําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ใบ โดยรับรองสําเนาพรอมระบุวาใชสําหรับ 

การตรวจสุขภาพเพื่อเขาศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ไมตองทําเวชระเบียน)

- รูปถาย 1 หรือ 2 นิ้ว จํานวน 1 ใบ

- คาตรวจแบบเหมาจาย เปนเงินสด จํานวนเงิน 500.00 บาท

2) เขารับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่อยูในเขตใกลบาน โดยใชแบบฟอรมการตรวจสุขภาพตาม 

เอกสารแนบทายหมายเลข 2 ซึ่งมีรายการการตรวจสุขภาพ ดังนี้

     - ตรวจเอกซเรยปอด (Chest PA)

     - ชั่งนาหนัก วัดสวนสูง

     - ตรวจสายตา ตรวจตาบอดสี

     - ตรวจความดันโลหิต จับชีพจร

     - ตรวจรางกาย


