
                                                   
 

ใบสมัครรับทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษารังสีเทคนิค  
ปีการศึกษา 2562 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 -------------------------------------- 

 

ชื่อ – นามสกุล ……………….………………………………..……………................................................................................... 
ก าลังศึกษาที่คณะ............................................. ชั้นปีที่ ......... มหาวิทยาลัย ............................................................ 
 

1. ประวัติส่วนตัว 
1.1 วัน / เดือน / ปี เกิด……………………………….…………… อาย…ุ………. ปี  
1.2 น้ าหนัก...................กก.  ส่วนสูง..................ซม. เชื้อชาติ...................สัญชาติ.................ศาสนา........................ 

1.3  ที่อยู่ปัจจุบัน 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………... 

…………………………………………………………………………………………………......……………………………………………….................…… 

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว……………………………………………………………………………………....….….……….. 

E-mail address ……………………………………………………………………………….………………………………………………………..……… 

 1.4 ชื่อ – สกุล  บิดา ………….…………………………………………………………………………………….อายุ………………………ปี 
   อาชีพ…………………………………..…………..…………………ต าแหน่ง…………………………………………..……………………………….. 
   สถานที่ท างาน…………………………..……………………………………………………………………………………………………….…………… 
   หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก……………..…………………..…………………………………………………..………………….………. 
 

1.5 ชื่อ – สกุล มารดา.………………………………......………………………………………………..........อายุ……………….………ปี 
    อาชีพ……………………………………………………………………ต าแน่ง……………..……………………………………………………………. 
    สถานที่ท างาน……………………………………………………………….…………………………………………………………….……………….. 
    หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก…………………………………..……………………………………………………..….…………………. 
 

1.6 ผู้ปกครองในปัจจุบนั.................................................................................................................................................... 
 

2 ประวัติการศึกษาและกิจกรรม 
 

2.1 ส าเร็จการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียน…………………………………………..……………..……………….…………………………….. 
     ผลการศึกษา………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……….. 

 

2.2 ผลการศึกษาระหว่างเป็นนักศึกษารังสีเทคนิค 
    ชั้นปีที่ 1  ผลการศึกษา    ภาคเรียนที่ 1..........................................ภาคเรียนที่ 2................................................. 
    ชั้นปีที่ 2  ผลการศึกษา   ภาคเรียนที่ 1..........................................ภาคเรียนที่ 2.................................................. 
    ชั้นปีที่ 3  ผลการศึกษา   ภาคเรียนที่ 1..........................................ภาคเรียนที่ 2.................................................. 
    ชั้นปีที่ 4  ผลการศึกษา   ภาคเรียนที่ 1..........................................ภาคเรียนที่ 2.................................................. 
 

    คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ……………………………………………………..……………………….…………………………… 

 

        
รูปถ่าย 

  ขนาด 1 - 2 น้ิว 



 
 

- 2 - 
 

2.3  กิจกรรมนอกหลักสูตรที่เคยเข้าร่วมขณะเป็นนกัศึกษารังสีเทคนิค  
    (ระบุประเภทกิจกรรม,ระยะเวลา และบทบาทหน้าท่ี) 

    ………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….….…………….…………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………… 
 

2.4  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม 
    ………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….….…………….…………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………… 
 

2.5  ความสามารถพิเศษ 
    ………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….….…………….…………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………… 
 

2.6  ความความถนัดและงานอดเิรก 
    ………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….….…………….…………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………… 

 
3. รางวัลการศึกษาหรือการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอ่ืนๆ (แนบหลักฐานประกอบ, ถ้ามี)  ที่เคยได้รับ 

 
3.1  ระดับมัธยมปลาย …………………………………………………………………………………………………..………………………………... 
    ………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….….…………….…………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………… 

 
3.2  ระดับมหาวิทยาลัย……………………………………………………………………………………………………..………………………....... 
     ………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….….…………….…………..……………………………… 
…………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………… 
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4. เหตุผลที่สนใจสมัครขอรับทุน และเป้าหมายชีวิตในการท างานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี      
 
……………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………..……………..... 
 

…………………………………………………………………………………………………….….…………….…………..………………………………..... 
 

………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………………..... 
 

…………………………………………………………………………………………………….….…………….…………..………………………………..... 
 

………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………………..... 
 

…………………………………………………………………………………………………….….…………….…………..………………………………..... 
 

………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………………..... 
 

…………………………………………………………………………………………………….….…………….…………..………………………………..... 
 

………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………………..... 
 

………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………………..... 
 

…………………………………………………………………………………………………….….…………….…………..………………………………..... 
 

………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………………..... 
 

………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………………..... 
 

      

5. ข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการสมัครเข้ารับทุน 
 ………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………...……… 
 …………………………………………………………………………………………………….….…………….…………..…………………………....…… 

 

6. ประวัติด้านโรคประจ าตัวหรือมีความทุพลภาพของร่างกายหรือไม่ 
 

    มี  โปรดระบุ ...................................................... ..........................................................................................  
    ไม่มี 
 

    ข้าพเจ้า........................................................................................นักศึกษารังสีเทคนิคผู้ทีส่มัครรับทุนสนับสนุนการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561  ได้รับทราบรายละเอียดและเงื่อนไขสัญญาการรับทุนสนับสนนุการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสตูรรังสีเทคนิค 
ปีการศึกษา 2561 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  มหาวิทยาลัยมหิดล เรียบรอ้ยแล้ว และข้าพเจ้า ขอรับรองว่า   
ข้อความทั้งหมดที่ให้ไว้ในใบสมคัรนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทกุประการ หากปรากฏภายหลังว่า  ข้อความที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว ้
ไม่ตรงกับความจริงและเปน็สาเหตุให้ต้องถูกตัดสิทธิจากการรับทุน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
 

                                                                                 ขอรับรองและลงลายมือชือ่ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน   
 

             ลงชื่อ...................................................................... 
                    (.....................................................................) 
                           วันที่.............. เดือน........................พ.ศ................ 
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เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษารังสีเทคนิค 
 
 
 
    
  

  รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว หรือ 2 นิ้ว    จ านวน 1 รูป  (ติดที่ใบสมัคร) 
 
 

  ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)   (ตั้งแต่ช้ันปีท่ี 1 – ปัจจุบัน) 
 
 

  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน   
 
 

                        ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 
 

                        ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามี) 
 
 

                        ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด  (เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง)  ดังนี้  
            

            1.   TOEIC ไม่น้อยกว่า 400    
                        2.   IELTS  ไม่น้อยกว่า3    
                        3.   TOEFL - IBT ไม่น้อยกว่า 29   
      4.   TOEFL - ITP ไม่น้อยกว่า 390   
                        5.   TOEFL - CBT ไม่น้อยกว่า 90     
                        6.   MU GLAD TEST ไม่น้อยกว่า 36   
                        7.   MU-ELT ไม่น้อยกว่า 56   

                        
              หมายเหตุ :   หากโรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศว่าเปน็ผู้ไดร้ับการพจิาณาใหไ้ดร้ับทุน  จะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ   
                               เพื่อใช้ประกอบการบรรจเุข้าปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 

 

          การยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร   
 

 ทางไปรษณีย์     
 ส่งเอกสารถึง   :   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    
            เลขท่ี   270   ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพ  10400 
           (เขียนวงเล็บมุมซองขวาด้านล่างว่า “สมัครรับทุนนักรังสีการแพทย์” ) 
  

   


