
 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลปตตานี 

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือรบัทุนการศึกษา สายนักรังสีการแพทย โรงพยาบาลปตตานี 

...................................................... 

  ดวยโรงพยาบาลปตตานี จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือรับทุนการศึกษา ประจําป 2561 

สายนักรังสีการแพทย ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความขอ 9 (11) ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงิน

บํารุงของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 จึงขอประกาศรับสมัครสอบแขงขันพรอมทั้ง

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือรบัทุนดังกลาว ดังตอไปนี้ 

  1. ทุนการศกึษา 

      กําหนดใหทุนการศึกษาแก นักศึกษาที่กําลังศกึษาอยูในหลักสูตรปริญญาตร ีสาขาวิชารังสี

เทคนิค หลักสูตร 4 ป ตามที่มหาวิทยาลัยผูสอนกําหนด และตองเปนหลักสูตรที่ผานการรับรองโดยกรรมการ

วิชาชีพรังสีเทคนิค จํานวน 3 ทุน (ทุนละ 200,000 บาท/ 4 ป)  

  2. ขอผูกพันในการรับทุน 

      2.1 ผูรับทุนจะตองมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปตตานี เปนระยะเวลาเทากับระยะเวลา

ในการรับทุน 

      2.2 กรณีผูไดรับทุนไมมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปตตานี จะตองชดใชเงินคืนเทากับ

จํานวนเงินทุนที่ไดรับไป 

  3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ 

      ผูมีสิทธิสมัครสอบตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

      3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ยกเวนในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คณุสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 นี้ 

ผูสมัครมีอายุต่ํากวา 18 ป ได 

      3.2 กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปการศึกษาที่ 3 - 4 

(คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 – 2562) หรือจนกวาจะครบตามจํานวนทุน  

      3.3 มีศีลธรรม และความประพฤติดี 

      3.4 ไมอยูในระหวางรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใชใดๆ 

  4. การรับสมัคร 

      4.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถดูรายละเอียดไดที่บอรดประชาสัม พันธ               

ฝายการเจาหนาที่ โรงพยาบาลปตตานี และทางเว็บไซตของโรงพยาบาลปตตานี ไดที่ www.pattanihos.com 

พรอมทั้งสามารถพิมพแบบฟอรมท่ีใชในการสมัครไดในเว็บไซตดังกลาว 

/4.2 กําหนดวันรับสมัคร 
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      4.2 กําหนดวันรับสมัคร  

   1) ผูประสงคสมัครสอบ สามารถสมัครดวยตนเองได ท่ี ฝายการเจาหนาที่  

โรงพยาบาลปตตานี ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึง 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.ใน

วันและเวลาราชการเทานั้น 

   2) ผูสมัครท่ีไมสามารถมาสมัครดวยตนเองได สามารถ Download ใบสมัครไดทาง

เ ว็ บ ไ ซ ต  www.pattanihos.com พ ร อ ม ก ร อ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ จั ด ส ง ใ บ ส มั ค ร ไ ด ที่  e-mail: 

hrpattanee.hos@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึง 15 พฤษภาคม 2561 

      4.3) เอกสารและหลักฐานท่ีตองยื่นในการสมัคร 

   1) ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเทอรเน็ตติดรูปถายหนาตรงขนาด 1 นิ้ว ไมสวมหมวก    

ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 1 ปนับถึงวันปดรบัสมัคร ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 

   2) ในการสมัครสอบ ผูสมัครสอบจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวน ตรงตามความเปนจริง 

หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครสอบผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาด   

อันเกิดจากผูสมัครสอบ จะถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในครั้งนี้มาตั้งแตตน 

  5. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบและวิธีการสอบแขงขัน 

      โรงพยาบาลปตตานี จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ

และวิธีการสอบแขง ขันในวันที่  18 พฤษภาคม 2561 ทางบอรดประชาสัมพันธฝายการเจาหนาที่ 

โรงพยาบาลปตตานี และทางเว็บไซตของโรงพยาบาลปตตานี ไดที่ www.pattanihos.com  

  6. วิธีการสอบแขงขัน (การประเมินความเหมาะสมของผูรบัทุน)  

      จะประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของ

ผูสมัครรวมทั้ง ความเหมาะสมในดานตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน ความรูพื้นฐานในวิชาชีพ 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจ ทัศนคติตอการไดรับทุนในการศึกษา ประสบการณ ทวงทีวาจา 

อุปนิสัย อารมณ การมีมนุษยสัมพันธตอผูอ่ืน การปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมและบุคลิกภาพอยางอ่ืน 

เปนตน โดยวิธีการสัมภาษณ และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินดวยวิธีการตางๆ หลายวิธีรวมกัน

(Assessment Centers) 

  7. การรายงานตัวและการอบรม 

      ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองไปรายงานตัวและเขารับการอบรมตามท่ีโรงพยาบาลปตตานี

กําหนด 

  8. การตรวจสุขภาพและอนามัย 

      ผูมีสิทธิไดรับทุนตองไปรับการตรวจสุขภาพและอนามัยตามวัน เวลา และสถานท่ีที่

โรงพยาบาลปตตานีกําหนด  

 

/9. การทําสัญญา 
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  9. การทําสัญญา 

      ผูมีสิทธิไดรับทุนตองทําตองทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีโรงพยาบาลปตตานีกําหนด โดย 

วัน เวลา และสถานท่ีในการจัดทําสัญญาจาง โรงพยาบาลปตตานีจะกําหนดใหผูรับทุนทราบในภายหลัง 

  10. การรับทุน 

      ผูไดรับทุนจะไดรับเงินทุนเมื่อทําสัญญาเสร็จสิ้นแลว โดยจะไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา 

จํานวน 200,000 บาท/4 ป หรืออัตราปละ 50,000 บาทตอปการศึกษา 

  11. การเพิกถอนการใหทุน 

      โรงพยาบาลปตตานี จะพิจารณาการเพิกถอนการใหทุนแกผูมีสิทธิไดรับทุน หากเขากรณี

ใดกรณีหนึ่ง ดังน้ี 

      1) ตาย 

      2) แพทยของทางราชการ ซึ่งผูรับสัญญากําหนดไดตรวจและรับรองเปนลายลักษณอักษร

วาไมสามารถปฏิบัติงานไดเพราะเจ็บปวย 

      3) ถูกสั่งใหออกจากราชการ เพราะเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

หรอืเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

      4) โรงพยาบาลปตตานี ไมสามารถรับเขาปฏิบัติงานได 

   ประกาศ ณ วันท่ี  25  เมษายน พ.ศ.2561 

 

 

 

    (นายศักดิ์ชัย  ตั้งจิตวิทยา) 

         ผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี 



 
  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

  ทุนการศึกษาหลักสูตรรังสีเทคนิคของโรงพยาบาลปตตานี 
  ตามโครงการผลิตนักรังสีการแพทยโดยใชเงินบํารุงเปนทุนการศึกษา 

 
 
ขาพเจาชื่อ (ภาษาไทย) ........................................................................................................................................................... 

(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................................................................ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

1. ประวัติสวนตัวผูสมัครขอรับทุน 

    1.1 วัน เดือน ป ที่เกิด ........................................................................ นับถือศาสนา ...................................................... 
          ภูมิลําเนาเดิม บานเลขที่ ............ หมูที่ .......... ซอย .................................. ถนน ..................................................... 
          แขวง/ตําบล ................................... เขต/อําเภอ .........................................จังหวัด.................................................. 
          รหัสไปรษณีย ...........................โทรศัพท .....................................โทรศัพทมือถือ..................................................... 
    1.2 ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ............. หมูที่ .......... ซอย .................................. ถนน ..................................................... 
          แขวง/ตําบล ................................... เขต/อําเภอ .........................................จังหวัด ................................................ 
          รหัสไปรษณีย .......................... โทรศัพท ..................................... 
 
2. ประวัติการศึกษาและการรับทุนการศกึษา 
    2.1 ผูสมัครจบการศึกษาระดับ ............................................จากสถานศึกษา.................................................................. 
เกรดเฉลี่ยสะสม........................ 
    2.2      เคยไดรับทุนการศึกษา 

    ปการศึกษา ประเภท ช่ือทุนการศกึษา จํานวนเงนิ 
    
    
    
               ไมเคยไดรับทุนการศึกษา 
 
3. ครอบครัว / ผูอุปการะ 
    3.1 ชื่อ / สกุล บิดา ........................................................................          มีชีวิตอยู อายุ ......... ป          ถึงแกกรรม 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด.................................................................................................................................................... 
          อาชีพของบิดา (โปรดระบุรายละเอียดลักษณะอาชีพ).............................................................................................. 
          สถานท่ีทํางานของบิดา ............................................................................................................................................ 
          โทรศัพท..........................................โทรศัพทมือถือ...................................................... 
    3.2 ชื่อมารดา และสกุลเดิม.............................................................          มีชีวิตอยู อายุ ......... ป         ถึงแกกรรม 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด................................................................................................................................................. 
          อาชีพของบิดา (โปรดระบุรายละเอียดลักษณะอาชีพ)........................................................................................... 
          สถานท่ีทํางานของบิดา ......................................................................................................................................... 
          โทรศัพท..........................................โทรศัพทมือถือ...................................................... 
 
 

ติดรูปถาย 
ขนาด ๑ นิ้ว 



    3.3 ชื่อ / สกุล ผูอุปการะ (กรณไีมมีบิดา / มารดา).............................................................................อายุ.................ป 
          รายไดพิเศษ (ถามีโปรดระบุ).....................................บาทตอป  อาชีพของอุปการะ............................................... 
          สถานท่ีทํางาน......................................................................................................................................................... 
          โทรศัพท..........................................โทรศัพทมือถือ...................................................... 
    3.4 สถานภาพครอบครัว 
                   บิดา-มารดา อยูรวมกัน 
                   แยกกันอยูช่ัวคราว    (      )  บิดาสงเสีย       (    )  มารดาสงเสีย   (    )  บิดา/มารดาไมไดสงเสีย 
                   หยาราง                 (      )  บิดาสงเสีย       (    )  มารดาสงเสีย   (    )  บิดา/มารดาไมไดสงเสีย 
                   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................................... 
    3.๕ ขาพเจามีพี่นอง .............. คน (รวมทั้งผูขอทุน) ผูขอทุนเปนบุตร-ธิดา คนที่ .............. 
 
4. รายรับ / รายจายในภาคการศกึษาที่ผานมา 
     รายรับ 
     รับเงินคาอาหาร (    ) วันละ (    ) สัปดาหละ (    ) เดือนละ ...............................บาท  จาก................................... 
     รับทุนเดือนละ................................บาท 
     ทํางานหารายไดพิเศษคือ.........................................รายได  (    ) สัปดาหละ  (    )  เดือนละ...............................บาท 
     รวมรายไดทั้งส้ินประมาณ  (    ) วันละ    (    ) สัปดาหละ  (    ) เดือนละ.............................บาท 
     รายจาย 
     รับประทานอาหารเชา  (    ) ที่บาน    (    ) ที่สถานศึกษา     (    ) ที่อ่ืน.........................บาท 
           อาหารกลางวัน (    ) ที่บาน    (    ) ที่สถานศึกษา     (    ) ที่อ่ืน.........................บาท 
           อาหารเย็น (    ) ที่บาน    (    ) ที่สถานศึกษา     (    ) ที่อ่ืน.........................บาท 
       คาใชจายในการเดินทาง    วันละ................................................บาท 
       คาใชจายในการศกึษา วันละ................................................บาท 
    รวมรายจายทั้งส้ินประมาณ   (   ) สปัดาหละ    (    ) เดือนละ ................................. บาท 
 
5. สุขภาพ 
   - ขาพเจาเคยเจ็บปวยครั้งสุดทายเม่ือป ............................. ดวยโรค .............................................................................. 
     รวมระยะเวลาท่ีตองรักษา ..................................... วัน 
   - ขาพเจาเคยรับการรักษาและตองอยูโรงพยาบาลเมื่อป .......................... ดวยโรค ....................................................... 
     รวมเวลาที่รับการรักษา ................................... วัน คาใชจายในการรักษา .......................................................... บาท 
   - โรคที่ขาพเจาเจ็บปวยบอยที่สุด คือ............................................................................................................................... 
   - มีการใชบริการบัตรสุขภาพประจําโรงพยาบาล............................................................................................................. 

6. กิจกรรมนอกหลักสูตรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 กิจกรรมของมหาวิทยาลัย...................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................... 
 กิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย และอ่ืน ๆ ................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 



7. อาจารยที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือ ผูใหคํารับรองท่ีทางคณะกรรมการฯ สามารถสอบถามได  
     (อาจารย) ช่ือ .........................................................................โรงเรียน......................................................................... 
                 ที่อยู ...............................................................................หมายเลขติดตอ...................................................... 
     (อาจารย) ช่ือ .........................................................................โรงเรียน......................................................................... 
                 ที่อยู ...............................................................................หมายเลขติดตอ...................................................... 
 
๘. หากสําเร็จการศึกษาแลว ขาพเจามีความตั้งใจจะประกอบอาชีพ (เลือกคําตอบเดียว) 
               รับราชการ                   ทํางานอิสระกับครอบครัว                  ทํางานกับบริษัทเอกชน 

               ทํางานรัฐวิสาหกิจ            ทํางานธนาคาร 

               อ่ืน ๆ (โปรดระบุ .......................................................... )        ยังไมไดคิดลวงหนา 
 
๙. หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนท่ีแนบมาพรอมแบบใบสมัคร 
               หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา / มารดา หรือผูอุปการะ (ถามี) 

               หนังสือรับรองฐานะครอบครัวของผูสมัครขอทุน โดยผูรับรองตองเปน 
              - ขาราชการผูดํารงตาํแหนงระดับ 5 ขึ้นไป หรือ ตําแหนงเทียบเทา  
                (ทหาร/ตํารวจตองมียศตั้งแตพันตรีขึ้นไป) หรือ  
              - ผูปกครองทองถ่ินระดับผูใหญบานข้ึนไป (ตามแบบฟอรมที่แนบ) 
               ใบรายงานผลการศึกษา 
               รูปถายสภาพบาน และทรัพยสินของครอบครัว (ถามี) 
               สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร / บิดา มารดาหรือผูอุปการะ พรอมเซ็นชื่อรับรองสาํเนาถูกตอง 
               สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัคร พรอมเซน็ช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
               สําเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาหรือผูอุปการะ พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
               สําเนาบัตรประชาชน / ขาราชการ ของผูรับรองรายไดของครอบครัว 
               เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่กรอกไวในใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้เปนความจริงทุก 
ประการโดยยินยอมใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพของครอบครัว และตัวขาพเจาหากตรวจพบวาขอมูล 
บางสวนหรือทั้งหมดเปนเท็จ ขาพเจายินยอมชดใชเงินทุนการศึกษาหรือเงนิอ่ืนๆ ที่ไดรับจากโรงพยาบาลปตตานีทั้งหมด 
 
 
 
    (ลงช่ือ) .......................................................... ผูสมัครขอรับทุน  
     (.....................................................) 
     วันท่ี ............../............../................. 
 
    (ลงช่ือ) ......................................................... บิดา / มารดา หรือผูปกครองของผูสมัคร 
     (....................................................) 
     วันท่ี ............../............../................ 
 
 
 
 

 



 คํารับรองฐานะครอบครัวของผูสมัคร 
                                   

   โดย หนวยงานตนสังกัด สรรพากรเขต นายอําเภอ / ขาราชการตั้งแตระดับ 5 / 
   ผูใหญบาน / กํานัน / อบต.  (ตามแตกรณี) 
 
   (ถาไมมีคํารับรองฐานะครอบครัวของผูสมัคร จะไมไดรับการพิจารณา) 
 
         ผูรบัรอง ชื่อ-นามสกุล .......................................................... ตําแหนง ........................................................ 
    ปจจุบันอยูบานเลขที่ .................. หมูที่ .......... ช่ือหมูบาน .............................. ซอย ......................................... 
    ถนน .........................................  ตําบล ..................................................... อําเภอ ............................................ 
    จังหวัด ......................................  โทรศัพท ................................................  
 
         ไดทราบขอมูลรายละเอียดใบสมัครแลวมีความเห็นเก่ียวกับสภาพฐานะความเปนอยูครอบครัวผูสมัครวา 
 
    ............................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................. 
 
          โดยขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิทุกประการ  
  
                                     ลงชื่อ .......................................................................... ผูรับรอง 
             ( ..................................................................... ) 
      
     ตําแหนง ........................................................................ 
                     (.....................................................................) 
  
 
 
 
 
 
 

                                                      
 



 แผนที่พักตามสําเนาทะเบียนบาน และแผนท่ีพักอาศัยปจจุบัน 
 
 
     แผนที่พักตามสาํเนาทะเบียนบาน 
      
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนที่พักอาศัยปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



              
           

    
   รูปถายภาพบานที่อยูอาศัยและทรัพยสินของครอบครัวผูสมัคร 
  ใหผูสมัครติดรูปภาพตามที่กําหนดดังน้ี (ถามีรูปมากกวานี้ใหสงมาพรอมใบสมัครได) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปที่ 1 สภาพดานหนาบานผูสมัคร คําบรรยาย.......................................................... 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                    รูปที่ 2 สภาพดานขางบานผูสมัคร คําบรรยาย............................................................ 
 
 

                                                           
                         



   
   รูปถายภาพบานที่อยูอาศัยและทรัพยสินของครอบครัวผูสมัคร 
             ใหผูสมัครติดรูปภาพตามที่กําหนดดังน้ี (ถามีรูปมากกวานี้ใหสงมาพรอมใบสมัครได)   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          รูปที่ 3 สภาพภายในบานผูสมัคร คําบรรยาย................................................................. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
           รูปที่ 4 สภาพทรัพยสินตาง ๆ  คําบรรยาย................................................................... 
 
 
 
 
 
 


