
 

รายละเอยีดการตรวจสุขภาพบุคคลเพ่ือคดัเลือกเข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา  2560 

1. สถานทีต่รวจร่างกาย  :  อาคารบรรยายรวม 1. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต 
2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจร่างกายคนละ  400  บาท 
3. ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย 

3.1   มาตรวจตามวนัและเวลาทีก่ าหนดในตาราง  เพื่อความสะดวกในการรับบริการ 
3.2   แต่งตวัชุดนกัเรียน  ห้ามสวมสร้อยคอ  และเส้ือติดกระดุมเหลก็ 
3.3   รับประทานอาหารไดต้ามปกติ  ไม่ต้องงดน า้และอาหาร 
3.4    ส่ิงทีผู้่รับการตรวจต้องเตรียม 

1. ค่าธรรมเนียมในการตรวจร่างกาย  คนละ  400  บาท 
2. เอกสารการตรวจสุขภาพท่ี  Print  จาก web  site ของส านกัทะเบียนและประมวลผล 

(www.reg.tu.ac.th) 
2.1 แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (AD 01) 
2.2 ใบเอกซเรยป์อด  (AD  02) 
2.3 แบบค าร้องขอข้ึนทะเบียนผูมี้สิทธิในโครงการประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (AD  03) 
2.4 แบบขอ้มูลผูป่้วยใหม่ (AD 04-1)  (เฉพาะนกัศึกษาท่ีมีสิทธิขา้ราชการ) 
2.5 แบบสมคัรเขา้ร่วมโครงการจ่ายตรงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (AD 04-2) 

3. บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวันกัเรียน  ท่ีมีรูปถ่าย 
4. ปากกาสีน ้าเงิน  หรือสีด า 

3.5   ก่อนข้ึนรถเอกซเรยป์อด  กรุณาถอดสร้อยคอ และเขม็ติดหนา้อกเส้ือ 
4. ขั้นตอนการตรวจร่างกาย  ผูเ้ขา้รับการตรวจร่างกายตอ้งผา่นจุดบริการ  ทั้ง  9  จุดดงัน้ีคือ 

จุดท่ี  1. ซ้ือคูปอง  ราคา  400  บาท / คน หนา้ห้องเรียน  201 ชั้น 1  อาคารบรรยายรวม 1   
 จุดท่ี  2. ตรวจเอกสารและส่งเอกสารบตัรทอง ในห้องเรียน 201 ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 1   
 จุดท่ี  3. วดัความดนัโลหิต  ณ.หอ้งเรียน 201 

จุดท่ี  4.  พบแพทยต์รวจร่างกาย  ณ. ห้องเรียน 212  
             จุดท่ี  5. บนัทึกผลการตรวจ ณ. ห้องเรียน 211 
 จุดท่ี  6. รับอุปกรณ์เก็บปัสสาวะ ณ. หอ้งเรียน 211 
 จุดท่ี  7. เก็บปัสสาวะ 
 จุดท่ี  8. เอกซเรยป์อด ชั้น1 บริเวณลานจอดรถ ตรงขา้มศูนยห์นงัสือ 
 จุดท่ี  9. ประทบัตรา “Check  up” บนใบผ่านการตรวจสุขภาพนักศึกษา  (การตรวจ 
  ร่างกายจะเสร็จสมบูรณ์ เม่ือได้รับการประทบัตรา “Check  up” บนใบผ่านการ 
  ตรวจสุขภาพนักศึกษาและเจ้าหน้าทีเ่ซ็นช่ือก ากบัแล้ว)  

http://www.reg.tu.ac.th/


 

        ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  เกี่ยวกบัการตรวจสุขภาพ  ไดท่ี้  งานการตลาดและ       
ลูกคา้สัมพนัธ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   โทร. 0-29269382   ส าหรับ รายละเอยีดอ่ืน ๆ 
กรุณาสอบถามจากมหาวิทยาลยั  ติดต่อสอบถามรายละเอียด  เกีย่วกบัเลขประจ าตัวนักศึกษา  
การขึน้ทะเบียน ไดท่ี้ส านกัทะเบียนและประมวลผล  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต www. 
reg.tu.ac.th  หรือ โทร.  02-5644440 -79  ต่อ  1605  และ 1607 

 
หมายเหตุ    เน่ืองจากมีผู้รับบริการจ านวนมาก  จึงจ าเป็นต้องจัดตารางเวลาในการตรวจสุขภาพ  
ซ่ึงในปีทีผ่่านมามีผู้รับบริการมาในช่วงเวลาไม่ตรงกบัตารางทีก่ าหนดไว้  
ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกเสียเวลารอนาน  แออดั  มีปัญหาในการจราจร  และสถานทีจ่อดรถดังน้ัน  
เพ่ือความสะดวกของทุก ๆ ท่านขอให้ท่านมาถึงสถานทีต่รวจก่อนเวลานัด 30 นาท ี 
ซ่ึงจะท าให้ท่านไม่ต้องเสียเวลารอนาน 
 

 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 



 

    

ผังเสน้ทางการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มธ. (Admissions) ประจ าปี  

                                        

สถานท่ีตรวจสุขภาพนกัศีกษา 

2560



ตารางการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (Admissions)  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ปี พ.ศ. 2560 
     วนัที ่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 

สถานทีต่รวจ อาคารบรรยายเรียนรวม 1 (บร.1)  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
โดย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติ 

 

  เวลา คณะ รหัสคณะ จ านวน รวม /ช.ม. 

22 
มิถุนายน 
 2560 

 
 

   รวม  938  คน 

13.00 – 14.00  น. - คณะพาณชิย์ศาสตร์ และการบัญชี 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

0957-0959 
1097 

230 
  60 

 

 
290  คน 

14.00 – 15.00  น. -คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
- คณะสหเวชศาสตร์   

1087-1088 
1050-1055 
1083-1085 

20 
100 
165 

 
285  คน 

15.00 – 16.00  น. - คณะวารสารศาสตร์ และส่ือสารมวลชน 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 

1044-1049 
1091-1096 

200 
163 

 
363  คน 

23 
มิถุนายน 
 2560 

08.00 – 09.00  น. 
 

- คณะนิติศาสตร์ 
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

0947-0951 
0979 

180 
    100 

 
   280  คน 

09.00 – 10.00  น. - คณะวศิวกรรมศาสตร์ 1073-1081 414 414  คน 

 
   รวม 1,484  คน 

10.00 – 11.00  น. - คณะศิลปศาสตร์ 0981-1043 450 450  คน 

11.00 – 12.00  น. - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1056-1062 340    330 คน 

    12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหาร    

 
 
 

รวม 812  คน 

13.00 – 14.00 น.  - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1063-1071 320 330  คน 

14.00 – 15.00 น. - คณะรัฐศาสตร์ 
-สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิริธร 
-คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

0960-0977 
1103-1106 

1102 

150 
100 
50 

 
   300 คน 

15.00 – 16.00 น. - คณะเศรษฐศาสตร์ 
- คณะเภสัชศาสตร์ 

0978 
1101 

150 
  42 

  
   192 คน 

  รวมทั้งหมด    3,234 คน 

 
หมายเหตุ ๑.  การให้บริการตรวจสุขภาพจะให้บริการนักศึกษาคณะต่างๆ  ตามช่วงเวลาทีก่ าหนดเป็นหลัก   
                                ดังน้ันขอให้ท่านมาถึงสถานทีต่รวจก่อนเวลานัด 30 นาท ีตามตารางเวลาทีก่ าหนด  
  ๒. เน่ืองจากมีผูรั้บบริการจ านวนมาก  จึงจ าเป็นตอ้งจดัแบ่งเวลาในการตรวจร่างกาย  ซ่ึงในปีท่ีผา่นมามี   
                                 ผูรั้บบริการมาในช่วงเวลาไม่ตรงกบัตารางท่ีก าหนดให ้ ท าใหไ้ม่ไดรั้บความสะดวก  เสียเวลารอนาน    
                                  แออดั   มีปัญหาในการจราจร  ไม่มีที่จอดรถเน่ืองจากทีจ่อดรถมีจ ากดั 


