
 

 
 

ข้อก ำหนดส ำหรับน้องๆที่จะเข้ำร่วมโครงกำรของเรำ 

1. น้องต้องเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 ในปีการศึกษา 2555 

2. ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายของเราในครั้งนี้คนละ 300 บาท  
(เป็นค่าอาหารทุกมื้อ และค่าอุปกรณ์ในการท าปฏิบัติการ) 

3. หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 25 มกราคม 2556 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

4. ค่าสมัครให้ท าการโอนเข้าบัญชีหลังประกาศผล (จะแจ้งเลขบัญชีภายหลัง) 

5. วันเข้าค่ายอยู่ระหว่างวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2556 

6. น้องๆที่จะเข้าร่วมโครงการต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน 

7. กรอกรายละเอียดและตอบค าถามให้ครบ 

8. รูปถ่าย 1  นิ้ว จ านวน 2 รูป(ติดใบสมัคร 1 รูป และแนบมาพร้อมเอกสาร 1 รูป) 

9. น้องๆต้องไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของค่ายนี้มาก่อน 
10.ประกาศผลรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2556 ทางเว็บไซต์ 
www.pha.nu.ac.th จ านวน 100 คน 
**ดาวน์โหลดใบสมัคร/เอกสาร สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
 www.pha.nu.ac.th และ http://www.facebook.com/PharCamp18 

 
ส่งเอกสำรประกอบกำรสมัครมำที่ 
สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ต าบลท่าโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 
*วงเล็บมุมขวาล่าง (ใบสมัครค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อนครั้งที่ 18) 
 
หมำยเหตุ 
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
พี่อู๋     นายนราช  ประถมรัตน์ 0834882728 (Truemove-H) , 0823949659 (Dtac) 
พี่เดียร์     นางสาวชวัลรัตน์ เบ้าศิลป์ 0909513031(Trumove-H) 
พี่พลอย    นางสาวจุฑามาศ พราวแจ้ง 0857364742 (AIS) 
* ใบสมัครสามารถปร้ินท์แล้วถ่ายเอกสารได้

หน้าแรกเก็บไว้ที่ตวัเองไมต่้องส่งไปรษณีย์ 

http://www.pha.nu.ac.th/
http://www.pha.nu.ac.th/
http://www.facebook.com/PharCamp18


 

 
 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนกลา้มะกอกภาคฤดูร้อน ครั้งที่18 

 

ข้อมลูส่วนตัว 
 
ชื่อ นาย/นางสาว.............................................นามสกุล...................................ชื่อเล่น........................ 
วัน/เดือน/ปีเกิด...............................................อาย.ุ.....................ปีศาสนา..................................... 
เชื้อชาติ................................สัญชาติ............................................หมู่โลหิต........................................ 
โรคประจ าตัว..................................................... ประวัติการแพ้ยา/อาหาร.......................................... 
Size เสื้อ      S         M        L         XL        XXL 
 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้ 
 
บ้านเลขที.่....................  หมู่ท่ี............................ ซอย.............................. ถนน................................... 
ต าบล.....................................อ าเภอ..............................................จังหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย.์........................โทรศัพท์...........................................E-mail........................................ 
 

ข้อมลูทำงกำรศึกษำและควำมสนใจในวิชำชีพ 
 
ขณะน้ีก าลังศึกษาชั้น................. โรงเรียน.......................................................จังหวัด........................ 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม.............. วิชาที่ชอบมากที่สุด........................วิชาที่ไม่ชอบมากที่สุด................... 
อาชีพในอนาคต.............................................. เพราะ....................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
คณะท่ีอยากเลือกเข้าศึกษาต่ออันดับ 1) ……………………………2) ……………………………... 
     3) ……………………………4) ……………………………... 
ข้าพเจ้า............................................................................. มีความเกี่ยวข้องเป็น................................... 
ผู้ปกครองของ (นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.).................................................................................................. 

O อนุญาต  O ไม่อนุญาต 
ให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ามะกอกฤดูร้อนคร้ังที่ 18 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

          ผู้ปกครอง     

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด  

1 นิ้ว 

1 



 

 
 

ค ำถำมทดสอบทัศนคติและควำมรู้ทั่วไป 
 

ค ำสั่ง 
ให้ตอบค าถามต่อไปนี้ทุกข้อ 
ค าถามเหล่านี้ ไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิดให้แสดงความคิดเห็นตามที่น้องๆเข้าใจ 

 
จงตอบค ำถำมต่อไปนี ้
1.) ณ ถนนสายหนึ่ง เภสัชกรคนหนึ่งขับรถไปตามถนนสายตรงยาว ข้างถนนไม่มีแสงไฟ  
ไฟหน้ารถเสีย จึงไม่มีแสงไฟแม้แต่น้อย ระหว่างนั้นเองมีโทรศัพท์จาก ผอ. โรงพยาบาล  
เข้ามา เภสัชกรคนนั้นจึงหันไปรับโทรศัพท์ ทันใดนั้นเองเขาจึงได้เห็น ชายคนหนึ่งล้มอยู่
กลางถนนตรงหน้ารถของเขาห่างเพียง 5 เมตร เขาจึงรีบเหยียบเบรกและลงไปช่วยชายคน
นั้น ค าถาม ท าไมถึงมองเห็นว่าข้างหนา้มีคนอยู่และสามารถหยุดรถได้ทันท่วงที ทั้งๆที่ไฟ
หน้ารถของเขาเสีย
ค าตอบ…...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
2.) วันหนึ่งเภสัชกรขอเบิกยา Acetaminophen จากห้องยามา 500 เม็ด จากนั้นเบิกจากคลัง
ยามาอีก 50 แผง (1 แผงมี 10 เม็ด) จากนั้นจ่ายให้คนไข้ไป 970 เม็ด เหลือ 30 เม็ด จึง
ส่งคืน ห้องยา 10 เม็ด คลังยา 10 เม็ด และเก็บไวท้ี่ตนเอง 10 เม็ด สรุปคือ ยืมจากห้องยามา 
490 เม็ด และคลังยา 490 เม็ด เป็นทั้งหมด 980 เม็ด รวมกับที่ตัวเอง 10 เม็ด เป็น 990 เม็ด 
อ๊าววว!!!! หายไป 10 เม็ด น้องๆช่วยคิดหน่อยว่ามันหายไปไหน T^T 
ค าตอบ............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
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3.) หากน้องๆได้เป็นมือขวาของเทพีไฮเจีย น้องๆจะเลือกปรุงยาอะไรให้กับคนที่น้องเกลียด 
ให้น้องๆบอกชื่อ สรรพคุณ และเหตุผลที่ให้ยานั้น  
ค าตอบ............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
4.) ในปัจจุบันในท้องตลาดมีเครื่องส าอางทั้งราคาถูกและราคาแพง น้องๆคิดว่าเครื่องส าอาง
แพงต้องดีเสมอไปหรือไม่ และถ้าให้เลือกเครื่องส าอางที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมา 1 อย่าง น้อง
จะเลือกอะไร เพราะเหตุใด 
ค าตอบ............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
5.) ตัวยา Pseudoephedrine ที่เป็นข่าว น้องๆรู้หรือไม่ว่ามีสรรพคุณทางยาอย่างไร และ
เพราะเหตุใดจึงตกเป็นขา่ว  
ค าตอบ............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
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6.) ตามความคิดน้องๆ ภาพใดเหมาะสมที่จะนิยาม ค าว่า ‘เภสัชกร’ ได้ดีที่สุด  
เพราะอะไร (ใส่เครื่องหมาย     หน้าข้อที่บ่งบอกได้ดีที่สุด) 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
เหตุผล……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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7.) มีอยู่วันหนึ่งคนที่น้องรักกับคนที่รักน้อง เกิดอุบัติเหตุขับรถชนกันและได้รับบาดเจ็บสาหสั
ทั้งคู่ น้องๆ จะเลือกเข้าไปช่วยใครเป็นคนแรก เพราะอะไร และจะแก้ปัญหาสถานการณ์นี้
อย่างไร  
ค าตอบ............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
 
8.)  
 
 
 
ให้น้องๆอ่านฉลากยาที่ก าหนดให้ว่ายานี้ มีวิธีใช้อย่างไร 
ค าตอบ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
9.) หากน้องมีสารละลาย NaCl ความเข้มข้น 40 Molar อยู่ 100 mL น้องๆอยากจะได้
สารละลาย NaCl ที่มีความเข้มข้น 20 Molar ปริมาตร 80 mL น้องจะท าอย่างไร 
ค าตอบ............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Rx 
 
Amoxil  syr        60  mL  
 
Sig : 1   tsp    t.i.d   pc & hs  
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10.) ให้น้องๆเติมบทสนทนาลงบนรูปต่อไปนี้ ตามความคิดของน้องๆ 

 
 
11.) สมมุติว่าน้องๆเป็นเภสัชกร แล้วอยู่มาวันหนึ่งมีคนมาทักแชทใน Facebook ว่า: 
“ หวัดดีค่ะ สนใจในการดแูลสุขภาพมั๊ยค่ะ ลดน้ าหนักอยากผิวขาว อยากสิวหาย หรือเป็น
โรคเบาหวาน ความดัน เกาท์ อัมพฤต อัมพาท มีอาหารเสริมมาน าเสนอคะ่ ไม่ใช่ยานะค่ะ 
น าเข้าจากอเมริกา มี อย. ไม่มีอันตรายแน่นอนคะ เป็นสารพวกตระกูลเบอรี่ ดีกว่ายาจาก
โรงพยาบาลทั่วไป มีคนกินแล้วหายมากกว่า 700 ล้านคนแล้วค่ะ สนใจมัย๊ค่ะ’’ 
ในฐานะที่น้องเป็นเภสัชกร น้องจะตอบเขาไปว่าอย่างไร 
ค าตอบ............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
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12.) ให้น้องๆเลือกค าอย่างน้อย 8 ค าจาก 18 ค าที่ก าหนดให้แล้วน ามาวาดรูปลงในกระดาษ 
 1. คิตตี้     10. เภสัชกร 
 2. แขวนป้าย     11. Popcorn 
 3. เคาน์เตอร์     12. โวลตูรี่ 
 4. มะตาด     13. เขาควาย 
 5. RX      14. ยาหม่อง 
 6. ดอกไม้     15. Acetamenophen 
 7.Apple      16. ขวด 
 8. ธนภูมิ      17. H2O 
 9. เฉลว      18. ชั้นวางของ 
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13.) ให้น้องแนะน าตัวเองโดยบ่งบอกความเป็นตัวน้องมากที่สุด 
 Ex.  แก่ ใจดี สปอร์ต กทม 
.......................................................................................................................................... 
 
 
14.) จากโปสเตอร์ของค่ายที่มีค าว่า “ Pharcamp 18+ ” น้องๆคิดยังไงกับค านี้ 
ค าตอบ............................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
15.) น้องๆอยากได้อะไรจากค่ายนี้บ้าง 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 

**************สิ้นสุดค าถามส าหรับการคัดเลือก************** 
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