ลับเฉพาะ
ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมาย
ติดรูปถายขนาด
และความผิดปกติของการสื่อความหมาย
1 นิ้ว
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
****************************************
ใบสมัครขอรับทุน กองทุนนักศึกษาสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ประจําปการศึกษา...................................
วันที.่ ........... เดือน..............พ.ศ..............
1) ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)......................................................................ชื่อเล่น.......................................................
อายุ............ปี ศาสนา................. เกิดวันที.่ ...............เดือน.......................... พ.ศ....................จังหวัดเกิด......................
ชั้นปีที่............... รหัสนักศึกษา  ผลการศึกษาครั้งล่าสุด (GPA. เฉลี่ย)..................................
ที่อยู.่ .........................หมู่ท.ี่ ..................... ตรอก/ซอย ........................................ ถนน...................................................
ตําบล/แขวง.......................... อําเภอ/เขต........................... จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.
โทร(บ้าน).  E-mail…………..........….................................…….....…..…...
โทร(มือถือ). 
บุคคลใกล้ชิดทีส่ ามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน
1.1 ชื่อ-นามสกุล............................................................. อายุ.............ปี มีความเกี่ยวข้องเป็น................................
ที่อยู.่ .........................หมู่ท.ี่ ..................... ตรอก/ซอย ........................................ ถนน........................................
ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์. โทร. 
2) บิดาข้าพเจ้าชือ่ ................................................................ ( ) ถึงแก่กรรมแล้ว ( ) ยังมีชีวิตอยู่อายุ.............ปี
สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ ................................................... จากสถานศึกษา .....................................................
อาชีพ............................................................................................... มีรายได้ประมาณเดือนละ ..........................บาท
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้).................หมู่ท.ี่ ................ ตรอก/ซอย .................................... ถนน...................................
ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์. โทร 
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3) มารดาข้าพเจ้าชื่อ............................................................ ( ) ถึงแก่กรรมแล้ว ( ) ยังมีชีวิตอยูอ่ ายุ.............ปี
สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ ................................................... จากสถานศึกษา .....................................................
อาชีพ............................................................................................... มีรายได้ประมาณเดือนละ ..........................บาท
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้).................หมู่ท.ี่ ................ ตรอก/ซอย .................................... ถนน...................................
ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์. โทร 
4) บิดามารดาของข้าพเจ้า  ยังอยู่ด้วยกัน  หย่าร้าง..............ปี  แยกกันอยู่ตามอาชีพ.............ปี
 ปัจจุบันข้าพเจ้าพักอาศัยกับ
 อยู่กับบิดา-มารดา  อยู่กับบิดา  อยู่กับมารดา
 อยู่กับผูอ้ ุปการะ ชื่อ-นามสกุล............................................. อายุ.............ปี มีความเกีย่ วข้องเป็น................
 อยู่หอพัก
ค่าที่พกั ............................ บาทต่อเดือน
5) ข้อมูลการศึกษาและอาชีพพี-่ น้อง ของผู้ขอทุน (ให้กา

*

ตรงตัวนักศึกษา)

ข้าพเจ้ามีพ-ี่ น้องร่วมบิดา-มารดา (รวมผู้ขอทุน) จํานวน .............. คน ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่ ............ ของครอบครัว
มีพี่-น้อง กําลังศึกษาอยู่รวม .............คน มีพ-ี่ น้อง ที่ประกอบอาชีพแล้ว รวม .............คน ดังนี้
คนที่

อายุ

เพศ

สถานศึกษา/
สถานที่ทํางาน

ชั้นปี

วุฒิการศึกษา

รายได้เดือนละ

1.
2.
3.
4.
5.
6) เพื่อนสนิทในคณะ/ชั้นปี ที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน
6.1 ชื่อ-นามสกุล............................................................. โทร. 
E-mail………….............…..….........................................................................................................................……
6.2 ชื่อ-นามสกุล............................................................. โทร. 
E-mail………….............…..….........................................................................................................................……
6.3 ชื่อ-นามสกุล............................................................. โทร. 
E-mail………….............…..….........................................................................................................................….
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7) ข้าพเจ้า

 ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา
 เคยได้รบั ทุนการศึกษา ดังนี้
ปีการศึกษา

ชื่อทุนการศึกษา

จํานวนเงิน

8) ข้าพเจ้าใช้จ่ายเดือนละ..........................................................บาท
รายได้
 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากบิดา/มารดา
 รายวัน
คิดเป็นเงิน..................................บาท
 รายสัปดาห์ คิดเป็นเงิน..................................บาท
 รายเดือน คิดเป็นเงิน..................................บาท
 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากผูอ้ ุปการะนอกเหนือจากบิดา/มารดา
 รายวัน
คิดเป็นเงิน..................................บาท
 รายสัปดาห์ คิดเป็นเงิน..................................บาท
 รายเดือน คิดเป็นเงิน..................................บาท
9) ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ทีค่ ณะหรือมหาวิทยาลัยจัดให้ (ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ จนถึงปัจจุบนั ) ดังนี้
โปรดทําสัญลักษณ์
ผู้เข้าร่วม
ตําแหน่งหน้าที่
ปีการศึกษา
ชื่อกิจกรรม

(กรณีนักศึกษาเป็นทีมผู้จัดกิจกรรม) (ทําเครือ่ งหมาย √)
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10) ความจําเป็นในการขอรับทุน
บรรยายประวัติ สภาพครอบครัว และเหตุผลความจําเป็นในการขอรับทุน (ระบุให้ชัดเจน และเขียนตัวบรรจง)

~4~

แผนที่แสดงที่ตั้งที่อยู่ตามภูมิลําเนาของนักศึกษาจากถนนใหญ่ถึงบ้าน
( แนบรูปถ่ายบ้านของนักศึกษาอย่างน้อย 2 รูป **ที่เห็นเลขที่บ้านและบริเวณบ้านชัดเจน** )
บ้านเลขที่ …………...…..หมู่ที่ ……..…….ซอย……………….ถนน………………………แขวง/ตําบล………………..................……
เขต /อําเภอ……….............…………..จังหวัด ………….......................……….บ้านหลังนี้สร้างมาแล้ว…………...….............ปี
นักศึกษามีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านคือ………………...……..ลักษณะของบ้าน……………………………………………………

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. มีความประพฤติดี ใช้จ่ายเงินอย่างมัธยัสถ์
2. ต้องทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพือ่ ส่วนรวมหรือเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่คณะฯหรือมหาวิทยาลัยจัดให้
3. แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้อปุ การะ เช่น ส่งบัตรอวยพรในโอกาสพิเศษต่างๆ หรือเขียนจดหมายถึงผู้อุปการะ
ทุกปีการศึกษา
4. รายงานผลการศึกษาต่องานกิจการนักศึกษาทุกภาคการศึกษา เพื่อดําเนินการแจ้งผู้อุปการะคุณทราบต่อไป
5. ภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องแจ้งสถานที่ปฏิบัติงานให้ผู้อุปการคุณทราบ
ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อปฏิบัติของนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาข้างต้นโดยตลอดแล้ว และยินดีที่จะ
ปฏิบัติตามทุกประการ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความสัตย์จริงทุกประการ
หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษาตลอดไป
1)
2)
3)
4)
5)
6)

เอกสารแนบ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
สําเนาบัตรนักศึกษา
สําเนาบัตรประชาชน
ผลการศึกษา (ภาคการศึกษาล่าสุด)
ใบเสร็จค่าที่พกั (กรณีพักหอพัก)
รูปถ่ายบ้านนักศึกษา

ลายมือชือ่ .................................................ผูข้ อรับทุน
(.................................................................)
วันที.่ .............เดือน.................พ.ศ..................
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คํารับรองของบิดา - มารดา
ข้าพเจ้า ชือ่ -นามสกุล............................................................................... อายุ.......................................ปี
มีความเกี่ยวข้องเป็น................................................... ของนักศึกษา (ชื่อ-สกุล) .....................................................................
ที่อยู่(ที่สามารถติดต่อได้)...............................หมู่ที่......................หมู่บ้าน.......................... ตรอก/ซอย ...................................
ถนน............................ตําบล/แขวง......................... อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์  โทร.  E-mail…………...................…………....
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความสัตย์จริงทุกประการและเห็นสมควรที่นักศึกษา
จะได้รับการพิจารณาทีข่ อรับทุนอุปการะการศึกษา
(ลายมือชื่อ)................................................................บิดา/มารดา
(....................................................................)
วันที.่ .............เดือน.................พ.ศ..................

คํารับรองของผู้ปกครอง (กรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต)
ข้าพเจ้า ชือ่ -นามสกุล............................................................................... อายุ.......................................ปี
มีความเกี่ยวข้องเป็น................................................... ของนักศึกษา (ชื่อ-สกุล) .....................................................................
ที่อยู่(ที่สามารถติดต่อได้)...............................หมู่ที่......................หมู่บ้าน.......................... ตรอก/ซอย ...................................
ถนน............................ตําบล/แขวง......................... อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์  โทร.  E-mail…………...................…………....
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความสัตย์จริงทุกประการและเห็นสมควรที่นักศึกษา
จะได้รับการพิจารณาทีข่ อรับทุนอุปการะการศึกษา
(ลายมือชื่อ)................................................................ ผู้ปกครอง
(....................................................................)
วันที.่ .............เดือน.................พ.ศ..................
หมายเหตุ ลายมือชือ่ ของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ต้องเป็นลายมือทีแ่ ท้จริง
ห้าม นักศึกษาเซ็นแทนโดยเด็ดขาด
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(ส่วนนี้สําหรับอาจารย์)

คํารับรองและความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………………
ตําแหน่ง…………………………………………………..................................…………..
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว………………………………………………………………….………….เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา และมีผลการเรียนในปีที่ผ่านมาโดยได้คะแนน (GPA)
เฉลี่ย……………………………………………………..
ความคิดเห็นอื่นๆ ต่อนักศึกษา (ด้านความประพฤติ ความสนใจเรียน และอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

(ลงชือ่ อาจารย์ที่ปรึกษา)………...........……………………………………………………
(…….……......…………………………………………………….)

~7~

