เลขที่ใบสมัคร..................................
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ติดรูปถ่าย
1 นิ้ว

ใบสมัครสอบคัดเลือก
โครงการรับนักศึกษาสาขา กิจกรรมบาบัด กายภาพบาบัด เทคนิ คการแพทย์ และรังสีเทคนิ คเป็ นกรณี พเิ ศษ
เพือ่ แก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปี การศึกษา 2562

สาขาวิชาที่สมัคร

[ ] สาขาวิชากิจกรรมบาบัด [ ] สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
[ ] สาขาวิชากายภาพบาบัด [ ] สาขาวิชารังสีเทคนิค
(เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)

เพือ่ ผลประโยชน์ ข้อมูลทีใ่ ห้น้ ีตอ้ งเป็ นจริงและกรอกด้วยตนเองให้ครบทุกหน้า โดยจะถือเป็ นความลับ หากตรวจสอบพบว่า
ไม่เป็ นจริงจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ทันที (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
1. ประวัตสิ ว่ นตัว
1.1 ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย) นาย/นางสาว……………………………………………………………………………………………
(ภาษาอังกฤษ) Mr./Miss …………………………………………………………………………………………………
1.2 เชื้อชาติ ………………………… สัญชาติ ……………………………….. ศาสนา …………………………
1.3 เกิดวันที่ ……..……. เดือน ………………………..…… พ.ศ. .......….....................หมูโ่ ลหิต........................
สถานที่เกิด ........................................... อาเภอ/เขต …………………………… จังหวัด …………………….
1.4 เลขบัตรประจาตัวประชาชน � - ���� - ��� - �� - ���
1.5 ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั (สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย)์ เลขที่ ……… หมูท่ ่ี ………….ตรอก/ซอย ………………………
ถนน …………………………… ตาบล/แขวง ……………….อาเภอ/เขต ………………………. จังหวัด ………………………......
รหัสไปรษณีย ์ ………………….โทรศัพท์บา้ น …………….................. โทรศัพท์มอื ถือ ..................................
E-mail …………………………………………………………………………………….....
2. ประวัตกิ ารศึกษา
กาลังเรียนอยู่ชนั้ ม. 6 โรงเรียน …………………..…………………………………………………………………………………………….
อาเภอ ……………………………… จังหวัด ………………………………………………… ซึง่ เป็ นโรงเรียน [ ] รัฐบาล [ ] เอกชน

3. ผลการเรียน
ระดับคะแนนเฉลีย่ ทุกวิชา 5 เทอม(ม.4 เทอม 1-2, ม.5 เทอม 1–2, ม.6 เทอม 1)(3 .00 ขึ้นไป)..................
สาหรับผูส้ มัครสอบสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โปรดระบุผลการเรียนวิชาเฉลีย่ สะสม 5 เทอมแต่ละวิชาต้องไม่นอ้ ยกว่า
3.50
ภาษาอังกฤษ.............เคมี............. ชีววิทยา.................
สาหรับผูส้ มัครสอบสาขาวิชากิจกรรมบาบัด โปรดระบุผลการเรียนวิชาเฉลีย่ สะสม 5 เทอมแต่ละวิชาต้องไม่นอ้ ยกว่า 3.50
ภาษาอังกฤษ................ คณิตศาสตร์................ ชีววิทยา.....................
สาหรับผูส้ มัครสอบสาขาวิชารังสีเทคนิค โปรดระบุผลการเรียนวิชาเฉลีย่ สะสม 5 เทอมแต่ละวิชาต้องไม่นอ้ ยกว่า 3.50
คณิตศาสตร์............ ฟิ สกิ ส์............. เคมี.............. ชีววิทยา................
สาหรับผูส้ มัครสอบสาขาวิชากายภาพบาบัด โปรดระบุผลการเรียนวิชาเฉลีย่ สะสม 5 เทอมแต่ละวิชาต้องไม่นอ้ ยกว่า 3.50
ภาษาอังกฤษ............ คณิตศาสตร์.............. ฟิ สกิ ส์.............. ชีววิทยา................
ผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชา เทียบได้เป็ นอันดับที่ …….……… จากนักเรียนทัง้ ชัน้ จานวน ……………………. คน
4. ประวัตกิ ารรับทุนการศึกษาและรางวัล
[ ] ไม่เคยได้รบั ทุนการศึกษา
[ ] เคยได้รบั ทุนการศึกษาประเภท
[ ] เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมือ่ ปี การศึกษา ……………….. จานวนเงิน ………………………….. บาท
[ ] เรียนดี เมือ่ ปี การศึกษา ……………….. จานวนเงิน ………………………….. บาท
[ ] ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมือ่ ปี การศึกษา ……………….. จานวนเงิน ………………………….. บาท
[ ] ความประพฤติ เมือ่ ปี การศึกษา ……………….. จานวนเงิน ………………………….. บาท
[ ] กองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา
เมือ่ ปี การศึกษา ……………….. จานวนเงิน ………………………….. บาท
เมือ่ ปี การศึกษา ……………….. จานวนเงิน ………………………….. บาท
เมือ่ ปี การศึกษา ……………….. จานวนเงิน ………………………….. บาท
[ ] อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………
5. ข้อมูลเกีย่ วกับครอบครัว
5.1 ชื่อบิดา …………………….….. นามสกุล ………………….. [ ] ยังมีชวี ติ [ ] ถึงแก่กรรม สาเหตุ..........................
บิดา (กรณีทย่ี งั มีชวี ติ ) ขณะนี้อายุ ………… ปี สาเร็จการศึกษาระดับ………………..……….อาชีพ ……………………………….
ตาแหน่ง ……………............. ลักษณะงานที่ทา……………….…………………………………………………………….…….....
รายได้รวมต่อปี …………………………… บาท (……………………..……………………………………..…………………………………….)
โทรศัพท์บา้ น........................................... มือถือ..........................................
5.2 ชื่อมารดา…….……………… ..นามสกุล ………………….. [ ] ยังมีชวี ติ [ ] ถึงแก่กรรม สาเหตุ.........................
มารดา (กรณีทย่ี งั มีชวี ติ ) ขณะนี้อายุ ……..… ปี สาเร็จการศึกษาระดับ………………………อาชีพ …………..……………….
ตาแหน่ง …………….......... ลักษณะงานทีท่ า…………………………………………………………………...……….………......
รายได้รวมต่อปี …………………………… บาท (……………………………………………………….…..…………………………………….)

โทรศัพท์บา้ น........................................... มือถือ..........................................
5.3 นักเรียนเป็ นบุตรคนที่ …….... ในจานวนพีน่ อ้ งทีม่ ชี วี ติ อยู่ รวมทัง้ ตัวเองด้วย …….…. คน
5.4 ชื่อ-สกุล ผูอ้ ปุ การะ (ถ้ามี) …………………………………………………….. เกี่ยวข้องเป็ น .................................
ขณะนี้อายุ ………………. ปี สาเร็จการศึกษาระดับ ……..……...... อาชีพ …………………………….……………………....
ตาแหน่ง ……………………................. ลักษณะงานทีท่ า…………………………………………………………….……….....
รายได้รวมต่อปี …………………………… บาท(………………………………………………..…………..…………………………………….)
** รายการที่เป็ นเอกสารถ่ายสาเนาให้ผูส้ มัครลงนามรับรองสาเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ**
รวมทัง้ สิ้น ................. รายการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ที่นามาประกอบการสมัครข้างต้นเป็ นเอกสารที่ถกู ต้อง
ลงชื่อผูส้ มัคร.........................................................
วันที.่ ............เดือน............................พ.ศ...............

คารับรองและความเห็นของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................... ตาแหน่ง....................................……....…….
โรงเรียน ....................................................อาเภอ .............................. จังหวัด .....................………………….
โทรศัพท์มอื ถือ.........................................................โทรศัพท์ท่ที างาน.....................................................
ขอรับรองว่านาย/นางสาว...............................................................………………................................... ผูส้ มัคร
(1) มีความประพฤติดี และมีความขยันหมันเพี
่ ยร
(2) มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์กาหนด คือ
- ได้รบั คะแนนเฉลีย่ ทุกวิชา 5 เทอมไม่ตา่ กว่า 3.00
(3) รูปถ่ายที่ปิดในใบสมัครเป็ นรูปถ่ายของผูส้ มัครจริง
(5) ข้อความทีผ่ ูส้ มัครเขียนไว้ขา้ งต้น เป็ นจริงทุกประการ
ความเห็นของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ผูส้ มัครสมควรได้รบั สนับสนุนเพราะ ............................ …………………………………….................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...............................…..........................………………………………………….....................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...............................…..........................………………………………………….....................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ดังนัน้ จึงขอสนับสนุ นให้นกั เรียนเข้ารับการสอบคัดเลือกตามโครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบาบัด กายภาพบาบัด
เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค เป็ นกรณี พิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ดงั กล่าว
(ลงชื่อ)
……………………………………………………
(………..…………………………………………………)
ผูอ้ านวยการ/อาจารย์ใหญ่
วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. ...............

