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คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

**************************************** 

ใบสมัครขอรับทุนชวยเหลือการศึกษา   
ประจําปการศึกษา......2559.......... 

        วันที่............ เดือน..............พ.ศ.............. 

1) ขาพเจา (นาย/นางสาว)......................................................................ชื่อเลน.......................................................  

อาย.ุ...........ป   ศาสนา.................  เกิดวันที่................เดือน.......................... พ.ศ....................จังหวัดเกิด...................... 

ชั้นปที่...............  รหัสนักศึกษา   ผลการศึกษาครั้งลาสุด (GPA. เฉลี่ย).................................. 

ที่อยู..........................หมูที่...................... ตรอก/ซอย ........................................ ถนน...................................................

ตําบล/แขวง.......................... อําเภอ/เขต........................... จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.  

โทร(บาน).    ความสามารถพิเศษ..…………………………………………..........…..…... 

เบอรโทร(มือถือ)…………..........…................................... Facebook………………………………….………..........…................... 

 

2) บุคคลใกลชิดที่สามารถติดตอไดกรณีเรงดวน 

2.1ชื่อ-นามสกุล............................................................. อาย.ุ............ป  มีความเกี่ยวของเปน................................     

ที่อยู..........................หมูที่...................... ตรอก/ซอย ........................................ ถนน........................................

ตําบล/แขวง................................. อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด................................................ 

รหัสไปรษณีย.  โทร.   

 

 

3) เพื่อนสนิทในคณะ/ชั้นป ที่สามารถติดตอไดกรณีเรงดวน 

3.1ชื่อ-นามสกุล............................................................. โทร.   

 E-mail…………..........…........................... Facebook…………………………………......….................... 

3.2ชื่อ-นามสกุล............................................................. โทร.   

E-mail…………..........…........................... Facebook…………………………………......….................... 

3.3ชื่อ-นามสกุล............................................................. โทร.   

E-mail…………..........…........................... Facebook…………………………………......….................... 

 

 

 

ติดรูปถ่ายขนาด  

� นิ�ว 
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4) บิดาขาพเจาชื่อ..............................................................................................................................................  

 มีชีวิต อายุ.............ป            ทุพพลภาพ                         ถึงแกกรรม 

ที่อยู (ที่สามารถติดตอได).................หมูที่................. ตรอก/ซอย .................................... ถนน...................................

ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................

รหัสไปรษณีย.   โทร     โรคประจําตัว.............................. 

สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ  ...................................................    จากสถานศึกษา ..................................................... 

อาชีพ   รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ...........................เกษตรกร ระบุ ......................................................    

คาขาย /กิจการสวนตัว (ระบุ ...............................)       ลูกจางเอกชน/รับจาง ............................................    

อื่นๆ(โปรดระบุ ) ............................................................   ไมไดประกอบอาชีพ(เนื่องจาก).................................     

สถานที่ประกอบอาชีพ...............................................................    โทรศัพท ..................................................................  

ตําแหนง .............................................................................รายไดประมาณเดือนละ ..........................................บาท 

มีที่ดินของตัวเอง    ไร /ตรว. .............................................  เชาที่ดิน..........................................................ไร /ตรว. 

 

5) มารดาบิดาขาพเจาชื่อ..............................................................................................................................................  

 มีชีวิต อายุ.............ป            ทุพพลภาพ                         ถึงแกกรรม 

ที่อยู (ที่สามารถติดตอได).................หมูที่................. ตรอก/ซอย .................................... ถนน...................................

ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................

รหัสไปรษณีย.   โทร     โรคประจําตัว.............................. 

สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ  ...................................................    จากสถานศึกษา ..................................................... 

อาชีพ   รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ...........................เกษตรกร ระบุ ......................................................    

คาขาย /กิจการสวนตัว (ระบุ ...............................)       ลูกจางเอกชน/รับจาง ............................................    

อื่นๆ(โปรดระบุ ) ............................................................   ไมไดประกอบอาชีพ(เนื่องจาก).................................     

สถานที่ประกอบอาชีพ...............................................................    โทรศัพท ..................................................................  

ตําแหนง .............................................................................รายไดประมาณเดือนละ ..........................................บาท 

มีที่ดินของตัวเอง    ไร /ตรว. .............................................  เชาที่ดิน..........................................................ไร /ตรว.  

     

6) บิดามารดาของขาพเจา     ยังอยูดวยกัน     หยาราง..............ป   แยกกันอยูตามอาชีพ.............ป 

 ปจจุบันขาพเจาพักอาศัยกับ 

 อยูกับบิดา-มารดา    อยูกับบิดา    อยูกับมารดา   

 อยูกับผูอุปการะ ชื่อ-นามสกุล............................................. อาย.ุ............ป  มีความเกี่ยวของเปน................  

 อยูหอพัก คาที่พัก   ............................ บาทตอเดือน 

  ทํางานพิเศษ ...........................บาท       



 

~ 3 ~ 
 

 

7) สุขภาพของบิดา –มารดา 

บิดา       สุขภาพแข็งแรง   ปวยหนักดวยโรค …………………………..........      คารักษาพยาบาลเดือนละ...................บาท                 

มารดา    สุขภาพแข็งแรง  ปวยหนักดวยโรค ……………………………………      คารักษาพยาบาลเดือนละ.................. บาท             

 มีญาติปวยหนักเปนภาระของครอบครัวหรือไม 

  มี  ปวยโรค.....................................................................              ไมม ี

  คารักษาพยาบาลเดือนละ..................................... บาท      เกี่ยวของเปน ...................................................... 

8) ภาระหนี้สิน (แนบเอกสารประกอบ) 

 มีภาระผอนบาน หรือที่ดินเพื่อท่ีอยูอาศัย   เดือนละ..............................................       

 มีภาระหรือเชารายการอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับประกอบอาชีพ ไดแก  เดือนละ.............................................. 

 หนี้สินในระบบ/นอกระบบ ตองผอน เดือนละ.........................................บาท 

 ไมม ี   

9) ขอมูลการศึกษาและอาชีพพี-่นอง ของผูขอทุน  (ใหกา **  ตรงตัวนักศึกษา) 

ขาพเจามีพี-่นองรวมบิดา-มารดา (รวมผูขอทุน) จํานวน ..............  คน     ขาพเจาเปนบุตรคนที่ ............ ของครอบครัว 

มีพี-่นอง กําลังศึกษาอยูรวม .............คน   มีพี-่นอง ที่ประกอบอาชีพแลว รวม .............คน  สมรสแลว.........................คน

ดังนี ้ 

คนที ่ อาย ุ เพศ ชั้นป 
สถานศึกษา/ 

สถานที่ทํางาน 
วุฒิการศึกษา รายไดเดือนละ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

10) เพื่อนสนิทในคณะ/ชั้นป ที่สามารถติดตอไดกรณีเรงดวน 

10.1 ชื่อ-นามสกุล............................................................. โทร.   

  E-mail…………..........…........................... Facebook…………………………………......….................... 

10.2 ชื่อ-นามสกุล............................................................. โทร.   

 E-mail…………..........…........................... Facebook…………………………………......….................... 

10.3 ชื่อ-นามสกุล............................................................. โทร.   

 E-mail…………..........…........................... Facebook…………………………………......….................... 
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11) ทุนการศึกษาที่เคยไดรับ 

     ไมเคยไดรับทุนการศึกษา 

  ทุน กยศ.       ปการศึกษา …………......….....    จํานวนเงิน ……………………………  บาท 

        ปการศึกษา …………......….....    จํานวนเงิน ……………………………  บาท 

    ปการศึกษา …………......….....    จํานวนเงิน ……………………………  บาท 

    ปการศึกษา …………......….....    จํานวนเงิน ……………………………  บาท 

  ทุนอื่นๆ โปรดระบ ุ 

 ปการศึกษา ชื่อทุนการศึกษา จํานวนเงิน 

   

   

   

   

   

 

12) ขาพเจาใชจายเดือนละ..........................................................บาท 

 รายได 

 ไดรับเงินคาใชจายจากบิดา/มารดา  

 รายวัน  คิดเปนเงิน..................................บาท 

 รายสัปดาห  คิดเปนเงิน..................................บาท 

 รายเดือน   คิดเปนเงิน..................................บาท 

 ไดรับเงินคาใชจายจากผูอุปการะนอกเหนือจากบิดา/มารดา  

 รายวัน  คิดเปนเงิน..................................บาท 

 รายสัปดาห  คิดเปนเงิน..................................บาท 

 รายเดือน   คิดเปนเงิน..................................บาท 

 

13) ขาพเจาไดเขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดให  (ตั้งแตชั้นปที่ ๑ จนถึงปจจุบัน) ดังนี ้

      โปรดทําสัญลักษณ √ ลงในรายละเอียดกิจกรรม 

ปการศึกษา ชื่อกิจกรรม 
ตําแหนงหนาที่ 

(กรณีนักศึกษาเปนทีมผูจัดกิจกรรม) 

ผูเขารวม  
(ทําเครื่องหมาย √) 
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14) ความจําเปนในการขอรับทุน  บรรยายประวัติ สภาพครอบครัว และเหตุผลความจําเปนในการขอรับทุน  

(ระบุใหชัดเจน และเขียนตัวบรรจงอยางนอย 1 หนากระดาษ A4) 
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แผนที่แสดงที่ตั้งที่อยูตามภูมิลําเนาของนักศึกษาจากถนนใหญถึงบาน 
( แนบรูปถายบานของนักศึกษาอยางนอย 2 รูป **ที่เห็นเลขที่บานและบริเวณบานชัดเจน** ) 

บานเลขที่ …………...…..หมูที่ ……..…….ซอย……………….ถนน………………………แขวง/ตําบล………………..................…… 

เขต /อําเภอ……….............…………..จังหวดั ………….......................……….บานหลังนี้สรางมาแลว…………...….............ป    

นักศึกษามีความเกี่ยวของกับเจาของบานคือ………………...……..ลักษณะของบาน…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอปฏิบัติของนักศึกษาผูขอรับทุนการศึกษา 

1. มีความประพฤติดี ใชจายเงินอยางมัธยัสถ 

2. ตองทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวมหรือเขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่คณะฯหรือมหาวิทยาลัยจัดให 

3. แสดงความกตัญูรูคุณตอผูอุปการะ เชน สงบัตรอวยพรในโอกาสพิเศษตางๆ หรือเขียนจดหมายถึงผูอุปการะ 

ทุกปการศึกษา 

4. รายงานผลการศึกษาตองานกิจการนักศึกษาทุกภาคการศึกษา เพื่อดําเนินการแจงผูอุปการะคุณทราบตอไป 

5. ภายหลังสําเร็จการศึกษาแลว ตองแจงสถานที่ปฏิบัติงานใหผูอุปการคุณทราบ 

ขาพเจาไดรับทราบขอปฏิบัติของนักศึกษาผูขอรับทุนการศึกษาขางตนโดยตลอดแลว  และยินดีที่จะ 

ปฏิบัติตามทุกประการ   ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่กลาวทั้งหมดในใบสมัครนี้เปนความสัตยจริงทุกประการ  

หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองอันเปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษาตลอดไป 

 
 

 

ลายมือชื่อ.................................................ผูขอรับทุน 

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

วันที่..............เดือน.................พ.ศ.................. 

 

 

 

เอกสารแนบ 

1) รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

2) สําเนาบัตรนักศึกษา    

3) สําเนาบัตรประชาชน        

4) สําเนา หนาสมุดบัญชี ธ.ไทยพาณิชย ของนักศึกษา 

5) ผลการศึกษา (ภาคการศึกษาลาสุด)     

6) ใบเสร็จคาที่พัก (กรณีพักหอพัก) 

7) รูปถายบานนักศึกษา 
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คํารับรองของบิดา - มารดา 
   

ขาพเจา ชื่อ-นามสกุล............................................................................... อายุ.......................................ป   

มีความเก่ียวของเปน................................................... ของนักศึกษา (ชื่อ-สกุล) ..................................................................... 

ที่อยู(ที่สามารถติดตอได)...............................หมูที.่.....................หมูบาน.......................... ตรอก/ซอย ...................................  

ถนน............................ตําบล/แขวง......................... อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด............................................ 

รหัสไปรษณีย.  โทร.  E-mail…………...................………….... 

 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวทั้งหมดในใบสมัครนี้เปนความสัตยจริงทุกประการและเห็นสมควรที่นักศึกษา 

จะไดรับการพิจารณาที่ขอรับทุนอุปการะการศึกษา   

 

 (ลายมือชื่อ)................................................................บิดา/มารดา 

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

         วันที่..............เดือน.................พ.ศ.................. 

 

คํารับรองของผูปกครอง (กรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต) 
 

ขาพเจา ชื่อ-นามสกุล............................................................................... อายุ.......................................ป   

มีความเก่ียวของเปน................................................... ของนักศึกษา (ชื่อ-สกุล) ..................................................................... 

ที่อยู(ที่สามารถติดตอได)...............................หมูที.่.....................หมูบาน.......................... ตรอก/ซอย ...................................  

ถนน............................ตําบล/แขวง......................... อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด............................................ 

รหัสไปรษณีย.  โทร.  E-mail…………...................………….... 

 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวทั้งหมดในใบสมัครนี้เปนความสัตยจริงทุกประการและเห็นสมควรที่นักศึกษา 

จะไดรับการพิจารณาที่ขอรับทุนอปุการะการศึกษา   

 

(ลายมือชื่อ)................................................................ ผูปกครอง 

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

         วันที่..............เดือน.................พ.ศ.................. 

หมายเหตุ   ลายมือชื่อของบิดา/มารดา/ผูปกครอง  ตองเปนลายมือที่แทจริง 

              หาม นักศึกษาเซ็นแทนโดยเด็ดขาด
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คุณสมบัติของผูรับทุน 
1. ผูรับทุนตองเปนนักศึกษาของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

2. กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 

3. ขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียน 

 

ขั้นตอนการขอรับทุน 
1. ขอแบบฟอรมใบสมัครขอรับทุนฯ ณ งานกิจการนักศึกษา อาคารหอพักแพทย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
2. กําหนดการรับสมัครทุนฯ   ตามประกาศ 

3. ยื่นใบสมัครขอรับทุนพรอมหลักฐานผลการเรียน   ตามกําหนดวัน เวลา ที่ประกาศ   ณ  งานกิจการนักศึกษา 

4. ผูเขารับทุนตองเขาสัมภาษณทุนตามกําหนดวัน  เวลา  ที่ประกาศ   ณ   งานกิจการนักศึกษา 

5. เมื่อไดรับการพิจารณาทุนการศึกษา   ใหติดตามขอรับทุนการศึกษากับเจาหนาที่งานกิจการนักศึกษาที่รับผิดชอบเรื่อง

ทุนการศึกษา ดังกลาว 

 

เกณฑการตัดสินเขารับทุนการศึกษา 
1. บิดา-มารดาหรือผูปกครองตองรับทราบการขอทุนของนักศึกษา และลงลายมือเปนลายลักษณอักษรการขอทุน 

กับงานกิจการนักศึกษา 

2. บิดา-มารดาหรือผูปกครองมีฐานะยากจนหรือประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง 

3. การใหทุนชวยเหลือหรือใหทุนกูยืมเปนการชวยเหลือตามความจําเปนของนักศึกษาเทานั้น 

4. คณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาใหทุนชวยเหลือเปนรายป 

5. การพิจารณาใหทุนใชการสัมภาษณโดยคณะกรรมการอยางนอย ๓ ทานขึ้นไป   และตองไมมีกรรมการทานใดคัดคาน 

6. การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ถือวาสิ้นสุด 


