
ตารางการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปกีารศึกษา 2563 
  ระหว่างวันที่ วันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 – 15.00 น. 

ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง  
เร่ิมตั้งแถว ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ในเวลาที่ก าหนด) 

วัน/เดือน/ป ี ช่วงเวลา คณะ สาขาวิชา 
2 ก.ค. 2563 07.30 - 09.30 น. คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต,์ ปฏิบตัิการฉุกเฉนิ

การแพทย ์ 
คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 

09.30 – 11.00 น. คณะสาธารณสขุศาสตร ์ ทุกสาขา 
12.30 – 13.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส ์
13.30 – 15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์, คณิตศาสตร์, สถติิ,จุลชวีวิทยา 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ทุกสาขา 
คณะวฒันธรรมศาสตร์ การจดัการวฒันธรรม 

3 ก.ค. 2563 07.30 – 09.00 น. คณะนติิศาสตร ์ นิติศาสตร์ 
09.00 – 11.00 น. คณะเทคโนโลย ี ทุกสาขา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง 
นฤมติศิลป์   

ทุกสาขา 

12.30 – 13.30 น. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ทุกสาขา 
13.30 – 15.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร ์ ทุกสาขา 

4 ก.ค. 2563 07.30 – 11.00 น. คณะการบญัชีและการจัดการ บัญชีบัณฑติ, คอมพิวเตอร์ธรุกิจ, ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสตูรนานาชาติ), เทคโนโลยี 
สารสนเทศธรุกิจ, การจดัการทรัพยากรมนุษย์  

12.30 – 13.30 น. คณะการบญัชีและการจัดการ การจดัการ, การตลาด 
13.30 – 15.00 น. คณะการบญัชีและการจัดการ การบริหารการเงนิ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยดรุิยางคศิลป ์ ดุริยางคศิลปบ์ัณฑิต 
5 ก.ค. 2563 07.30 – 09.00 น. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง การเมอืงการปกครอง 

09.00 – 11.00 น. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
12.30 – 13.30 น. คณะวิทยาการสารสนเทศ  ทุกสาขา 
13.30 – 15.00 น. คณะศึกษาศาสตร ์ ทุกสาขา 

6 ก.ค. 2563 07.30 – 09.00 น. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  ภาษาไทย, ภาษาเพ่ือการสรา้งสรรค์สื่อ, 
ภาษาอังกฤษ, ภาษาองักฤษหลักสูตรนานาชาต ิ

09.00 – 11.00 น. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาจนี,ภาษาญีปุ่่น, ภาษา
ฝรั่งเศส, ประวตัิศาสตร์พัฒนาชุมชนและสังคม, 
ภูมิศาสตร์พัฒนาเพ่ือการจัดการทรัพยากร, ภาษา
เกาหลี, ภาษาเขมร, ภาษาลาว, ภาษาเวียดนาม 

12.30 -13.30 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ทุกสาขา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าแนะน าส าหรับผู้มารบัการตรวจร่างกาย 
     รายการตรวจร่างกาย 

1.  การตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 
2. การตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
3. การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
4. การเอกซเรย์ปอด 
5. การตรวจปริมาณน ้าตาลในกระแสเลือด (ตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยง) 

 

การปฏิบัติตนส าหรับผูม้ารับการตรวจร่างกาย 
   เพื่อให้การตรวจร่างกายได้รับความสะดวก และรวดเร็วนั้น นิสิตใหม่ควรปฏิบัติตน ดังนี้ 

1. ให้นิสิตทุกคนแต่งกายด้วยชุดกีฬาของมหาวิทยาลัย หรือที่หาได้ใกล้เคียง  
(เสื้อยืด+กางเกงวอร์มขายาว-รองเท้าผ้าใบ) สวมหน้ากากอนามัย และให้นิสิตน าปากกา 
มาให้พร้อม 

2. ให้นิสิตน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับบารโ์ค้ดในการเข้ารับ 
การตรวจร่างกาย 

3. นิสิตหญิง จะต้องไม่สวมเสื้อชั้นในชนิดที่มีโครงเสริมหน้าอก เพื่อความสะดวกในการ 
เอกซเรย์ปอด 

4. นิสิตใหม่ทุกคนควรดื่มน ้ามากๆ ก่อนตรวจร่างกาย เพื่อความสะดวกในการตรวจเก็บ 
ปัสสาวะ 

5. ควรท้าจิตใจให้ผ่อนคลาย พักผ่อนมาก ๆ เพื่อลดความตื่นเต้นและวิตกกังวลขณะตรวจร่างกาย
หรือเจาะเลือด 

       5.  ไม่ต้องงดน้ าและอาหาร 
       6.  ควรมาให้ตรงตามเวลาที่จัดให้มาตรวจเพื่อลดความคับคั่งของจ้านวนผู้ตรวจ และได้มีเวลา 

   ในการปรึกษาปัญหาข้อสงสัยทางสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะแพทยศาสตร์ 
 

การลงทะเบียนสิทธิหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) 
                ใหน้ิสิตใหม่ดาวน์โหลดใบสมัครลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)                       
                กับโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ตามลิงค์ http://www.med.msu.ac.th/ 
                suddhavej/wp-content/uploads/2020/06/Form-Golden-Card-Change-UC.pdf 
หรือแสกน QR Code พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ น ามายื่นในวันตรวจร่างกาย  

 
 
 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ฝา่ยประชาสัมพนัธ ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื นที่ในเมือง) 

ต้าบลตลาด อ้าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  โทรศัพท ์0 4302 1021 ต่อหมายเลขภายใน 87764  

 

 




