








เลขที่สอบ...................................... 
       (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร) 

 

         

ใบสมัครสอบ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

1.  ชื่อผู้สมัคร (นำย , น.ส. , นำง).................................................................นำมสกุล......................................................................... 

เกิดวันที่..........เดือน......................พ.ศ................ จังหวัดที่เกิด.............................................อำยุ.................ปี เชื้อชำติ....................
สัญชำติ.............................ศำสนำ..........................ส่วนสูง........................เซนติเมตร น้ ำหนัก............................กิโลกรัม   

เลขประจ ำตัวประชำชน..............................................................วันออกบัตร........................... บัตรหมดอำยุ...................................  

ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น เลขที่.........หมู่ที่.......... ถนน..........................ซอย..............................................ต ำบล..................................
อ ำเภอ.................................... จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์....................................  

โทรศัพท์บำ้น......................................... โทรศัพท์มือถือ....................................................E-mail : ………………………………………… 

ที่อยู่ปัจจุบนั/ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่............หมู่ที่.......... ถนน........................................ซอย..................................................  

ต ำบล......................................อ ำเภอ.................................... จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์.............................. 

โทรศัพท์บำ้น......................................... โทรศัพท์มือถือ....................................................E-mail : …………………………………………. 

2.  ชื่อบิดำ.............................................นำมสกุล............................................(มีชีวิต, ถึงแก่กรรม) อำยุ...........ปี อำชีพ....................... 

ที่อยู่บิดำ เลขที่.........หมู่ที่.......... ถนน..........................ซอย..............................................ต ำบล...................................... 

อ ำเภอ.................................... จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์....................................  

โทรศัพท์บำ้น......................................... โทรศัพท์มือถือ.................................................... 

3.  ชื่อมำรดำ...........................................นำมสกุล..........................................(มีชีวิต, ถึงแก่กรรม) อำยุ...........ปี อำชีพ........................ 

ที่อยู่มำรดำ เลขที่.........หมู่ที่.......... ถนน..........................ซอย..............................................ต ำบล...................................... 

อ ำเภอ.................................... จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์....................................  

โทรศัพท์บำ้น......................................... โทรศัพท์มือถือ.................................................... 

4.  ชื่อผู้ปกครองที่สำมำรถติดตอ่ได้.......................................นำมสกุล..................................... อำยุ............ปี อำชีพ............................. 

ที่อยู่บิดำ เลขที่.........หมู่ที่.......... ถนน..........................ซอย..............................................ต ำบล...................................... 

อ ำเภอ.................................... จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์....................................  

โทรศัพท์บำ้น......................................... โทรศัพท์มือถือ.................................................... 

5.  วุฒิกำรศึกษำของผู้สมัคร 

ระดับการศึกษา ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา ปีที่ส าเร็จ เกรดเฉลี่ยสะสม 

มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-ม.6)    

เทียบเท่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)    

อ่ืนๆ ระบุ............................................    

(มีต่อ) 



(ต่อ) 

6.  ประสบกำรณ์กำรท ำงำน (ถำ้มี)............................................................................ระยะเวลำ........................ปี..................เดือน 
  รำยได้...................................................................บำท/เดือน  
  ควำมสำมำรถพิเศษ.................................................................................................................................................................... 

7.  ข้ำพเจ้ำได้รับอนุญำตจำก..........................................................................เป็น (บิดำ, มำรดำ, ผู้ปกครอง) ของข้ำพเจ้ำ ให้สมัคร  
     เข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผูช้่วยพยำบำล วทิยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีนครพนม มหำวิทยำลยันครพนม 

8.  ข้อควำมที่กล่ำวมำข้ำงตน้นี้ หำกปรำกฏภำยหลังวำ่ข้ำพเจ้ำปิดบัง หรือให้ข้อควำมส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นเท็จ ขำ้พเจ้ำยอมรับในกำรให้ 
     พ้นจำกสภำพผู้เข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผูช้่วยพยำบำล วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนนีครพนม  

9.  ข้ำพเจ้ำได้ส่งหลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ รวมทั้งได้ ลงชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ มำพร้อมกับใบสมัคร ดังนี ้
 ใบสมัครเข้ำศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรผูช้่วยพยำบำล กรอกข้อควำมครบถ้วน และติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  
     จ ำนวน 3 รูป 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูส้มัคร 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบบัเจำ้บ้ำน 
 ส ำเนำใบประกำศนียบัตรหรือระเบียบแสดงผลกำรเรียน หรือใบรับรองผลกำรเรียนระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)  

              ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร  
 ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 

10.  ช ำระเงินค่ำสมัคร 300  บำท 
 สมัครด้วยตนเองที่ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนนีครพนม มหำวิทยำลยันครพนม 
 
 
       ลงชื่อ..................................................................ผู้สมัคร 

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

       วันที่...................เดือน...................................ปี................ 
 

 
 
 
 

เอกสารค้างส่ง 

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

3. ..................................................................... 

   ก ำหนดส่ง............./.................../................... 

ตรวจข้อควำมและหลักฐำนเรียบร้อยแล้ว 
 
................................................................. 
          เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัสมัคร 
................./............................./................ 
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รายงานประวัติการตรวจร่างกาย 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ส่วนที่  1  ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นผู้กรอก 
 

        เขียนที่ ................................................................. 
       วันที่ ................. เดือน .......................... พ.ศ..................... 
ประวัติส่วนตัว  
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................... นามสกุล ................................................ อายุ  .................. ปี 
เกิดวันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. .............. สถานที่เกิด............................... จังหวัด .. ............................ 

ประวัติการเจ็บป่วย 
- การผ่าตัด            ไม่เคย  

 เคยได้รับการผ่าตัด ระบุ ..................................................................................................... 
- การได้รับอุบัติเหตุ  ไม่เคย 

  เคยได้รับอุบัติเหตุ ระบุ................................................................ เมื่อ พ.ศ. .................. 
- การเจ็บป่วยถึงขั้นเข้ารักษาที่โรงพยาบาล   ไม่เคย 

                      เคยด้วยอาการ/โรค ระบุ................................................. เมื่อ พ.ศ. .................. 

ปัจจุบันมีโรคประจ าตัว    ไม่มี 
 มี    ระบุ ........................................................................................................ 

สภาพการรักษา   ไม่รักษา     ก าลังรับการรักษา ที.่....................................... 
 

ประวัติครอบครัว 
ชื่อบิดา ..................................................................... นามสกุล ....... .....................................................อายุ ...................ปี 

  มีชีวิต  โรคประจ าตัว  ไม่มี           มี ระบุ.......................................................................................  
            ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ ......................................................................................................  
 

ชื่อมารดา ..................................................................... นามสกุล ..................................... ...................อายุ ...................ปี 
  มีชีวิต  โรคประจ าตัว  ไม่มี           มี ระบุ.......................................................................................  

            ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ ................................................................... ................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจพบภายหลังว่า              
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมสละสิทธิ์จากการเป็นผู้เข้าอบรมฯ 

       (ลงชื่อ) ...................................................... 
          (ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์) 
        

(ลงชื่อ) ......................................................  ผู้รับรอง 
           (บิดา  มารดา / ผู้ปกครอง) 



 แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย(หลกัสูตรผู้ช่วยพยาบาล) วพบ.นครพนม| 2 

 
ส่วนที่ 2 แพทย์เป็นผู้กรอก 
  นายแพทย/์แพทย์หญิง .............................................................. นามสกุล .......................................................... 
สถานทีป่ฏิบัตงิาน ....................................................อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด.............................................. 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีเวชกรรม ......................................................................................................................................... 
ได้ตรวจร่างกายของ .................................................................................................................. แล้ว ได้ผลดังนี ้
ผลการตรวจร่างกายท่ัวไป 
น้ าหนัก...............กก.  ส่วนสูง..................ซม.  ค่า BMI ……………..  ความดันโลหิต......................มม.ปรอท  ชีพจร....................ครั้ง/นาที 
ลักษณะรูปร่าง บุคลิกภาพ     ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ลักษณะผิวหนัง                  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ลักษณะแขนและมือ        ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ลักษณะขาและเท้า         ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การเคลื่อนไหวของร่างกาย     ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การมองเห็น (VA) ตาขวา       ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การมองเห็น (VA) ตาซ้าย       ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ตาบอดสี (โดยเฉพาะแมส่ี)     ไม่เป็น   เป็น -  ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

      -  เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ระบุ.................................... 
ใบหูและลักษณะภายนอกของ หูขวา  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ใบหูและลักษณะภายนอกของ หูซา้ย  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การไดย้ินหูขวา    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การไดย้ินหูซ้าย    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ต่อมน้ าเหลืองหลังห ู   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
จมูก     ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ลักษณะในช่องปาก         ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การออกเสียงพูด        ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ต่อมไทรอยด ์    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ลักษณะทรวงอก     ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การท างานของปอด    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
การท างานของหัวใจ            ปกติ     ผิดปกต ิ ระบุ........................................................................................ 
ต่อมน้ าเหลืองใต้รักแร ้   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
ระบบประสาท                  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
กระดูกและกล้ามเนื้อ        ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ........................................................................................ 
โรคเท้าช้าง                  ไม่เป็น   เป็น -  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
                                  -  เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ระบุ ................................. 
โรคลมชัก                   ไม่เป็น   เป็น -  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
                                  -  เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ระบุ ................................. 
โรคจิต     ไม่เป็น   เป็น -  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
                                  -  เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ระบุ ................................. 
ภาวะสุขภาพจิต               ปกติ     ผิดปกต ิ ระบุ........................................................................................                
โรคเรื้อน                   ไม่เป็น   เป็น ระบุ........................................................................................ 
ความผิดปกติอื่นๆ ที่ตรวจพบ      ระบุ................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
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ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แนบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาด้วย) 
Complete blood count (CBC)  
 Hemoglobin…………….. gm%  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

Hematocrit…………….... vol%  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Red blood cell morphology 
 Anisocytosis    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
 Poikilocytosis    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

Hypocytosis    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Microcytosis    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Macrocytosis    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

White blood cell count…………………. Cell/mm3 
 Neutrophil………..….%   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

Basophil……………..%   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Eosinophil…………….%   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Lymphocyte…………..%   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Monocyte……………%   ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

Platelets ………………..……… cells/mm3  ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Urine analysis (UA)     ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

Albumin    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Sugar     ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 
Sediments    ปกติ     ผิดปกติ     ระบุ.................................................. 

 
 
 

                                             (ลงชื่อ)..................................................................         

     (..................................................................) 
                                                               แพทย์ผู้ตรวจประจ าโรงพยาบาลของรัฐ 

                                                               (เอกสารที่สมบรูณต์้องมีตราประทับของโรงพยาบาลของรัฐทีต่รวจรา่งกาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


