
                                                                     

     

     
 

 

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  การตรวจสุขภาพรางกายผูมีสิทธิเ์ขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจําปการศกึษา ๒๕๖๔ 

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

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดใหผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาไดรับการตรวจสุขภาพรางกาย

กอนเขาศึกษา โดยนักศึกษาจะไดรับการตรวจรางกายเบ้ืองตน ตรวจตาบอดสี ตรวจปสสาวะ และตรวจ

ภาพถายรังสีทรวงอก เพ่ือใหนักศึกษาไดทราบถึงสุขภาพรางกายของตน เน่ืองจากเมื่อเขาศึกษาตองใชเวลา

กับการศึกษาคนควาเปนอยางมาก อาจทําใหไมมีเวลาดูแลเอาใจใสกับสุขภาพรางกายของตน การเขารับการ

ตรวจสุขภาพรางกาย จึงกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาที่จะดําเนินการรักษาอาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกอน

เขาศึกษา หรือรักษาโรคประจําตัวที่มีอยูใหหายกอนที่จะเขาศึกษา  
 

กําหนดวันเวลาตรวจสขุภาพรางกาย 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกําหนดจํานวนผูที่จะเขารับการตรวจในแตละวันไวอยาง

เหมาะสมกับบุคลากรและวัสดุอุปกรณที่ใชในการตรวจ เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอการเตรียมการของ

สถานพยาบาลที่ตรวจสุขภาพรางกาย ในการน้ีขอใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ตรวจดูตารางกําหนดการตรวจ

สุขภาพรางกาย ตามรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี และขอความรวมมือเขารับการตรวจสุขภาพรางกาย

ตามกําหนดวันเวลาดังกลาว 
 

ขั้นตอนการเขารับการตรวจสุขภาพรางกาย 

หลังจากที่ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาไดทราบกําหนดวันและเวลาตรวจสุขภาพรางกายของตน ในการเขา

รับการตรวจ ขอใหดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 

๑. ชําระเงินคาตรวจสุขภาพรางกาย ตามวัน และเวลา ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด คนละ  

๑,๐๐๐.- บาท (หน่ึงพันบาทถวน)  

๒. ขั้นตอนการตรวจสุขภาพรางกาย 

 นักศึกษาตองไปรายงานตัวเพ่ือรับการตรวจสุขภาพรางกาย ตามวัน เวลาและสถานที่ ดัง

เอกสารทีแ่นบทายประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  

 



 

 

 

ผลการตรวจ 

ผลการตรวจ หากพบวานักศึกษามีสภาพการเจ็บปวยดวยโรคใด ๆ ใหบําบัดกอนเขาศึกษา  โดย

บัณฑิตวิทยาลัยจะแจงใหนักศึกษาผูน้ันทราบและนักศึกษาจะตองรับผิดชอบรักษาโรคน้ัน ๆ ใหเรียบรอย

กอนที่จะเขาศึกษา เพ่ือประโยชนดานสุขภาพรางกายของนักศึกษา 

 

ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

             

                                ประกาศ ณ วันที่      

 

 

 

 

        

                                    

                                                                (ศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรีย  เลศิฤทธ์ิ) 

                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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                                   สถานพยาบาลท่ีตรวจสุขภาพรางกาย 

สําหรบัผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ รอบ ๑ 
 

สวนงานทีน่ักศึกษาเขาศึกษา สถานพยาบาล 

 

วันที่รับการตรวจ 

สุขภาพรางกาย 
 

๑. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

๒. คณะวิทยาศาสตร 

๓. คณะเภสัชศาสตร 

๔. คณะทันตแพทยศาสตร 

๕. คณะเวชศาสตรเขตรอน 

๖. คณะสาธารณสุขศาสตร 

๗. โครงการรวมคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  

    และคณะพยาบาลศาสตร 

๘. โครงการรวมคณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

๙. โครงการรวมคณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร   

    โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร  

    คณะเวชศาสตรเขตรอน 

๑๐. โครงการรวมคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  

      คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สถาบันแหงชาติเพ่ือ  

      การพัฒนาเด็กและครอบครัว 

๑๑. โครงการรวมคณะเภสัชศาสตร คณะแพทยศาสตร   

      โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

      คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสังคมศาสตรและ   

      มนุษยศาสตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ 

      บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยบริการสุขภาพบุคลากร 

อาคาร ๑ ชั้น ๒  

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โทร. ๐๒-๒๐๑-๐๔๔๓-๔ 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
        

ลงทะเบียนรับใบตรวจ 

เวลา ๑๐.๓๐ น. 
 

พบแพทยเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 

 

   นักศึกษาจะไดรับการตรวจสุขภาพดังนี้ 

 - ตรวจรางกายเบื้องตน 

 - ตรวจตาบอดสี 

 - ตรวจปสสาวะ 

 - เอกซเรยปอด 

 

***กอนถึงวันตรวจสุขภาพ ประมาณ ๒ สัปดาห บัณฑิตวิทยาลัย 

จะสงอีเมลแจงนกัศึกษาเพ่ือยืนยันการเขารับการตรวจสุขภาพ

รางกาย 



 

สวนงานทีน่ักศึกษาเขาศกึษา สถานพยาบาล 

 

วันที่รับการตรวจ 

สุขภาพรางกาย 
 

๑. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๒. คณะพยาบาลศาสตร 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร 

๔. คณะกายภาพบําบัด 

๕. คณะเทคนิคการแพทย 

๖. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๗. คณะศิลปศาสตร 

๘. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

๙. คณะสัตวแพทยศาสตร 

๑๐. คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

๑๑. วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

๑๒. วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๓. วิทยาลัยราชสุดา 

๑๔. วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

๑๕. วิทยาลัยศาสนศึกษา 

๑๖. สถาบันโภชนาการ 

๑๗. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

๑๘. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

๑๙. สถาบันชีววทิยาศาสตรโมเลกุล 

๒๐. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

๒๑. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

๒๒. สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

๒๓. ศูนยจิตตปญญาศึกษา 

๒๔. โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

๒๕. โครงการรวมคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  

      สถาบันโภชนาการ 

๒๖. โครงการรวมบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดลอมและ 

      ทรัพยากรศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

      สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

      โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และ 

      สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

๒๗. วิทยาเขตกาญจนบุร ี

 

 

หองประชุมชั้น G 

ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

โทร ๐๒-๘๔๙-๖๖๐๐ ตอ ๑๒๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑๗ และ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ 

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น 

 

 

 

 

   นักศึกษาจะไดรับการตรวจสุขภาพดังนี้ 

 - ตรวจรางกายเบื้องตน 

 - ตรวจตาบอดสี 

 - ตรวจปสสาวะ 

 - เอกซเรยปอด 

 

***กอนถึงวันตรวจสุขภาพ ประมาณ ๒ สัปดาห บัณฑิตวิทยาลัย 

จะสงอีเมลแจงนกัศึกษาเพ่ือยืนยันการเขารับการตรวจสุขภาพ

รางกาย 



สวนงานที่นักศึกษาเขาศึกษา สถานพยาบาล 

 

วันที่รับการตรวจ  

สุขภาพรางกาย 
 

๑. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หองเวชระเบียน 

ศูนยการแพทยมหิดลบํารุงรักษ  

จังหวัดนครสวรรค 
 

โทร. ๐๕๖-๐๐๙-๖๐๙ 

หรือ ๐๘๘-๒๗๔-๖๖๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ 

เวลา ๐๘.๐๐ น 

 

 

   นักศึกษาจะไดรับการตรวจสุขภาพดังนี้ 

 - ตรวจรางกายเบื้องตน 

 - ตรวจตาบอดสี 

 - ตรวจปสสาวะ 

 - เอกซเรยปอด 

 

***กอนถึงวันตรวจสุขภาพ ประมาณ ๒ สัปดาห บัณฑิตวิทยาลัย 

จะสงอีเมลแจงนกัศึกษาเพ่ือยืนยันการเขารับการตรวจสุขภาพ

รางกาย 
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