
 

 
 

บันทึกข	อตกลงการรับทุนการศึกษา 
โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย� (Mahidol Medical Scholars Program) มหาวทิยาลัยมหิดล 

                                           ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                           วันที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. ........... 
 
  ข�าพเจ�า .............................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา .......................... 
เกิดเม่ือวันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ............. อายุ ......... เลขประจําตัวบัตรประชาชน ....................................... 
อยู%บ�านเลขที่.................................ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................................................
แขวง/ตําบล......................................................เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท.........................................โทรศัพท.เคลื่อนที่..........................................................
ที่อยู%ป1จจุบัน อยู%บ�านเลขที่...................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................
แขวง/ตําบล.................................................เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท.......................................โทรศัพท.เคลื่อนที่..................................................... 
หมายเลขโทรศัพท.ที่ติดต%อได�กรณีเร%งด%วน .................................................. 

มีความประสงค.จะขอรับทุนโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. (Mahidol Medical Scholars Program) 
และเข�าศึกษาตามแผนการศึกษาของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. (Mahidol Medical Scholars Program) โดยมี
วัตถุประสงค.เพื่อต�องการผลิตอาจารย.แพทย. ทันตแพทย. เภสัชกร สัตวแพทย. นักวิจัย ที่มีคุณสมบัติพร�อมทั้งมีความรู� 
ทางวิชาการ มีความสามารถทางการวิจัย และมีความเปEนครูที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณแห%งวิชาชีพ อันเปEนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศต%อไป จึงขอทําบันทึกตกลงให�ไว�กับมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้  
  ข�อ 1 ข�าพเจ�ามีความประสงค.ที่จะเข�าศึกษาตามแผนการศึกษาของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. 
(Mahidol Medical Scholars Program) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ 
        1.1 ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) / ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) /  
เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) / สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) 

 1.2 ศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร.               
ชีวการแพทย. (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร. และระดับดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกําหนดระยะเวลาการ
ให�ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม%เกิน 4 ปO  

 1.3 กลับเข�าศึกษาต%อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) / ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
(ท.บ.) /  เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) / สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ทันที เม่ือสําเร็จการศึกษาตามข�อ 1.2  

ข�อ 2 ในระหว%างที่ข�าพเจ�าศึกษาตามแผนการศึกษาของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. (Mahidol 
Medical Scholars Program) มหาวิทยาลัยมหิดล ตามบันทึกข�อตกลงนี้ ข�าพเจ�าทราบดีในฐานะที่เปEนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ข�าพเจ�าจะตั้งใจและเพียรพยายามอย%างดีที่สุดในการศึกษาเล%าเรียน โดยจะไม%หลีกเลี่ยง ละเลย 
ทอดทิ้ง ยุติ หรือ เลิกการศึกษาก%อนสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. (Mahidol 
Medical Scholars Program) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ข�อ 3 ถ�าข�าพเจ�าไม%ประพฤติ หรือไม%ปฏิบัติตาม ข�อ 1 และ ข�อ 2 ในประการหนึ่งประการใด จนเปEน
เหตุให�มหาวิทยาลัยมหิดลยุติการให�ทุน หรือกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล�วเห็นว%าข�าพเจ�าไม%อาจสําเร็จ
การศึกษาได�ตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดลมีสิทธิ์ระงับซ่ึงทุน และข�าพเจ�าจะต�องคืนเงินทุนที่ได�รับไปให�แก%
มหาวิทยาลัยมหิดล เว�นแต%มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุหนึ่งเหตุใดที่มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล�วเห็นว%าข�าพเจ�าไม%ต�องรับผิด  

          ข�อ 4 ข�าพเจ�าขอให�คําม่ันสัญญาว%า จะพยายามพัฒนาตนเองทั้งร%างกายและจิตใจ เพื่อเปEนบุคคล   
ที่มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ. มีความรอบรู� และสํานึกในการเปEนคนไทยที่ดี ให�เปEนผู�มีคุณธรรมและจริยธรรม 
เหมาะสมกับความเปEนผู�มีความรู�สูงในด�านวิชาชีพ และพร�อมที่จะเข�าร%วมกิจกรรมต%าง ๆ ที่จัดข้ึน ในลักษณะกิจกรรม
นอกหลักสูตรหรือเสริมหลักสูตร 
  ข�อ 5 เม่ือสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. (Mahidol Medical 
Scholars Program) อาจได�รับพิจารณาให�เปEนอาจารย.แพทย./ทันตแพทย./เภสัชกร/สัตวแพทย. ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามความสมัครใจ โดยมิได�มีข�อผูกพันการใช�ทุนแต%ประการใด จากการรับทุนของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. 
(Mahidol Medical Scholars Program) 

  ข�าพเจ�าทราบ และเข�าใจข�อความโดยตลอดของบันทึกข�อตกลงนี้แล�ว จึงลงลายมือชื่อไว�เปEนหลักฐาน 
 

ลงชื่อ ........................................................... นักศึกษาผู�ทําบนัทกึข�อตกลง 

  รับเข	าชั้นป2ท่ี 1 ป2การศึกษา 2564 เป:นต	นไป 
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หนังสือแสดงความยินยอมของผู	ปกครอง 

 

  ข�าพเจ�า ............................................................อายุ ......... ปO เก่ียวข�องเปEน ..................................... 
ของนักศึกษาแพทยศาสตร. / ทนัตแพทยศาสตร. / เภสัชศาสตร. / สัตวแพทยศาสตร. ชื่อ-สุกล....................................... 
........................................................................ อยู%บ�านเลขที่ ........................ตรอก/ซอย................................................ 
ถนน ............................................แขวง/ตําบล .......................................... เขต/อําเภอ ................................................ 
จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณีย............................ โทรศัพท. (บ�าน) ...........................................
โทรศัพท.เคลื่อนที่..................................................ประกอบอาชีพ .................................................................................... 
สถานทีท่ํางาน ................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท. (ที่ทาํงาน) ............................................ โทรศัพท.ที่สามารถติดต%อในกรณีเร%งด%วน ........................................... 
ยินดีให�การสนับสนนุนักศึกษาแพทยศาสตร. / ทันตแพทยศาสตร. / เภสัชศาสตร. / สัตวแพทยศาสตร. 
ชื่อ-สกุล................................................................................................รับทุนเข�าศึกษา ในโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. 
(Mahidol Medical Scholars Program) มหาวิทยาลยัมหิดล และทําบันทึกข�อตกลงนี้ได� 
 
 

                                      ลงชื่อ ............................................................................. ผู�ปกครอง 
                         (............................................................................)   
 
 
                          ลงชื่อ ............................................................................. 
                                                                     (…………………………….………………….………………..)   
                                                                                 รองอธิการบดีฝ[ายการศึกษา 
  
            
                                                          ลงชื่อ ................................................................................ 
                                                                     (.............................................................................)   
                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกข	อตกลงการรับทุนการศึกษา 
โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย� (Mahidol Medical Scholars Program) มหาวทิยาลัยมหิดล 

                                           ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                           วันที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. ........... 
 
  ข�าพเจ�า .............................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา .......................... 
เกิดเม่ือวันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ............. อายุ ......... เลขประจําตัวบัตรประชาชน ....................................... 
อยู%บ�านเลขที่.................................ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................................................
แขวง/ตําบล......................................................เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท.........................................โทรศัพท.เคลื่อนที่..........................................................
ที่อยู%ป1จจุบัน อยู%บ�านเลขที่...................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................
แขวง/ตําบล.................................................เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท.......................................โทรศัพท.เคลื่อนที่..................................................... 
หมายเลขโทรศัพท.ที่ติดต%อได�กรณีเร%งด%วน .................................................. 

มีความประสงค.จะขอรับทุนโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. (Mahidol Medical Scholars Program) 
และเข�าศึกษาตามแผนการศึกษาของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. (Mahidol Medical Scholars Program) โดยมี
วัตถุประสงค.เพื่อต�องการผลิตอาจารย.แพทย. ทันตแพทย. เภสัชกร สัตวแพทย. นักวิจัย ที่มีคุณสมบัติพร�อมทั้งมีความรู� 
ทางวิชาการ มีความสามารถทางการวิจัย และมีความเปEนครูที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณแห%งวิชาชีพ อันเปEนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศต%อไป จึงขอทําบันทึกตกลงให�ไว�กับมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้  
  ข�อ 1 ข�าพเจ�ามีความประสงค.ที่จะเข�าศึกษาตามแผนการศึกษาของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. 
(Mahidol Medical Scholars Program) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ 

 1.1 ศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร.               
ชีวการแพทย. (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร. และระดับดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกําหนดระยะเวลาการ
ให�ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม%เกิน 4 ปN  

 1.2 ศึกษาต%อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) / ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) /  
เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) / สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ทันที เม่ือสําเร็จการศึกษาตามข�อ 1.1  

ข�อ 2 ในระหว%างที่ข�าพเจ�าศึกษาตามแผนการศึกษาของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. (Mahidol 
Medical Scholars Program) มหาวิทยาลัยมหิดล ตามบันทึกข�อตกลงนี้ ข�าพเจ�าทราบดีในฐานะที่เปEนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ข�าพเจ�าจะตั้งใจและเพียรพยายามอย%างดีที่สุดในการศึกษาเล%าเรียน โดยจะไม%หลีกเลี่ยง ละเลย 
ทอดทิ้ง ยุติ หรือ เลิกการศึกษาก%อนสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. (Mahidol 
Medical Scholars Program) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ข�อ 3 ถ�าข�าพเจ�าไม%ประพฤติ หรือไม%ปฏิบัติตาม ข�อ 1 และ ข�อ 2 ในประการหนึ่งประการใด จนเปEน
เหตุให�มหาวิทยาลัยมหิดลยุติการให�ทุน หรือกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล�วเห็นว%าข�าพเจ�าไม%อาจสําเร็จ
การศึกษาได�ตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดลมีสิทธิ์ระงับซ่ึงทุน และข�าพเจ�าจะต�องคืนเงินทุนที่ได�รับไปให�แก%
มหาวิทยาลัยมหิดล เว�นแต%มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุหนึ่งเหตุใดที่มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล�วเห็นว%าข�าพเจ�าไม%ต�องรับผิด  

          ข�อ 4 ข�าพเจ�าขอให�คําม่ันสัญญาว%า จะพยายามพัฒนาตนเองทั้งร%างกายและจิตใจ เพื่อเปEนบุคคล   
ที่มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ. มีความรอบรู� และสํานึกในการเปEนคนไทยที่ดี ให�เปEนผู�มีคุณธรรมและจริยธรรม 
เหมาะสมกับความเปEนผู�มีความรู�สูงในด�านวิชาชีพ และพร�อมที่จะเข�าร%วมกิจกรรมต%าง ๆ ที่จัดข้ึน ในลักษณะกิจกรรม
นอกหลักสูตรหรือเสริมหลักสูตร 
  ข�อ 5 เม่ือสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. (Mahidol Medical 
Scholars Program) อาจได�รับพิจารณาให�เปEนอาจารย.แพทย./ทันตแพทย./เภสัชกร/สัตวแพทย. ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามความสมัครใจ โดยมิได�มีข�อผูกพันการใช�ทุนแต%ประการใด จากการรับทุนของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. 
(Mahidol Medical Scholars Program) 

  ข�าพเจ�าทราบ และเข�าใจข�อความโดยตลอดของบันทึกข�อตกลงนี้แล�ว จึงลงลายมือชื่อไว�เปEนหลักฐาน 
 

ลงชื่อ ........................................................... นักศึกษาผู�ทําบนัทกึข�อตกลง 
 

รับเข	าชั้นป2ท่ี 3 เข	าป2การศึกษา 64 เป8นต	นไป 
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หนังสือแสดงความยินยอมของผู	ปกครอง 

 

  ข�าพเจ�า ............................................................อายุ ......... ปN เก่ียวข�องเปEน ..................................... 
ของนักศึกษาแพทยศาสตร. / ทนัตแพทยศาสตร. / เภสัชศาสตร. / สัตวแพทยศาสตร. ชื่อ-สุกล....................................... 
........................................................................ อยู%บ�านเลขที่ ........................ตรอก/ซอย................................................ 
ถนน ............................................แขวง/ตําบล .......................................... เขต/อําเภอ ................................................ 
จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณีย............................ โทรศัพท. (บ�าน) ...........................................
โทรศัพท.เคลื่อนที่..................................................ประกอบอาชีพ .................................................................................... 
สถานทีท่ํางาน ................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท. (ที่ทาํงาน) ............................................ โทรศัพท.ที่สามารถติดต%อในกรณีเร%งด%วน ........................................... 
ยินดีให�การสนับสนนุนักศึกษาแพทยศาสตร. / ทันตแพทยศาสตร. / เภสัชศาสตร. / สัตวแพทยศาสตร. 
ชื่อ-สกุล................................................................................................รับทุนเข�าศึกษา ในโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. 
(Mahidol Medical Scholars Program) มหาวิทยาลยัมหิดล และทําบันทึกข�อตกลงนี้ได� 
 
 

                                      ลงชื่อ ............................................................................. ผู�ปกครอง 
                         (............................................................................)   
 
 
                          ลงชื่อ ............................................................................. 
                                                                     (…………………………….………………….………………..)   
                                                                                 รองอธิการบดีฝ\ายการศึกษา 
  
            
                                                          ลงชื่อ ................................................................................ 
                                                                     (.............................................................................)   
                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

บันทึกข	อตกลงการรับทุนการศึกษา 
โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย� (Mahidol Medical Scholars Program) มหาวทิยาลัยมหิดล 

                                           ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                           วันที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. ........... 
 
  ข�าพเจ�า .............................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา .......................... 
เกิดเม่ือวันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ............. อายุ ......... เลขประจําตัวบัตรประชาชน ....................................... 
อยู%บ�านเลขที่.................................ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................................................
แขวง/ตําบล......................................................เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท.........................................โทรศัพท.เคลื่อนที่..........................................................
ที่อยู%ป1จจุบัน อยู%บ�านเลขที่...................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................
แขวง/ตําบล.................................................เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท.......................................โทรศัพท.เคลื่อนที่..................................................... 
หมายเลขโทรศัพท.ที่ติดต%อได�กรณีเร%งด%วน .................................................. 

มีความประสงค.จะขอรับทุนโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. (Mahidol Medical Scholars Program) 
และเข�าศึกษาตามแผนการศึกษาของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. (Mahidol Medical Scholars Program) โดยมี
วัตถุประสงค.เพื่อต�องการผลิตอาจารย.แพทย. ทันตแพทย. เภสัชกร สัตวแพทย. นักวิจัย ที่มีคุณสมบัติพร�อมทั้งมีความรู� 
ทางวิชาการ มีความสามารถทางการวิจัย และมีความเปEนครูที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณแห%งวิชาชีพ อันเปEนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศต%อไป จึงขอทําบันทึกตกลงให�ไว�กับมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้  
  ข�อ 1 ข�าพเจ�ามีความประสงค.ที่จะเข�าศึกษาตามแผนการศึกษาของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. 
(Mahidol Medical Scholars Program) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมีกําหนดระยะเวลาการให�ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม%เกิน 4 ปN  

ข�อ 2 ในระหว%างที่ข�าพเจ�าศึกษาตามแผนการศึกษาของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. (Mahidol 
Medical Scholars Program) มหาวิทยาลัยมหิดล ตามบันทึกข�อตกลงนี้ ข�าพเจ�าทราบดีในฐานะที่เปEนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ข�าพเจ�าจะตั้งใจและเพียรพยายามอย%างดีที่สุดในการศึกษาเล%าเรียน โดยจะไม%หลีกเลี่ยง ละเลย 
ทอดทิ้ง ยุติ หรือ เลิกการศึกษาก%อนสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. (Mahidol 
Medical Scholars Program) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ข�อ 3 ถ�าข�าพเจ�าไม%ประพฤติ หรือไม%ปฏิบัติตาม ข�อ 1 และ ข�อ 2 ในประการหนึ่งประการใด จนเปEน
เหตุให�มหาวิทยาลัยมหิดลยุติการให�ทุน หรือกรณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล�วเห็นว%าข�าพเจ�าไม%อาจสําเร็จ
การศึกษาได�ตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดลมีสิทธิ์ระงับซ่ึงทุน และข�าพเจ�าจะต�องคืนเงินทุนที่ได�รับไปให�แก%
มหาวิทยาลัยมหิดล เว�นแต%มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุหนึ่งเหตุใดที่มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาแล�วเห็นว%าข�าพเจ�าไม%ต�องรับผิด 

          ข�อ 4 ข�าพเจ�าขอให�คําม่ันสัญญาว%า จะพยายามพัฒนาตนเองทั้งร%างกายและจิตใจ เพื่อเปEนบุคคล   
ที่มีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ. มีความรอบรู� และสํานึกในการเปEนคนไทยที่ดี ให�เปEนผู�มีคุณธรรมและจริยธรรม 
เหมาะสมกับความเปEนผู�มีความรู�สูงในด�านวิชาชีพ และพร�อมที่จะเข�าร%วมกิจกรรมต%าง ๆ ที่จัดข้ึน ในลักษณะกิจกรรม
นอกหลักสูตรหรือเสริมหลักสูตร 

 ข�อ 6 เม่ือสําเร็จการศึกษาแล�วจะบรรจุในตําแหน%งอาจารย.แพทย. / อาจารย.ทันตแพทย. / อาจารย.
เภสัชกร เพื่อปฏิบัติงานชดใช�ทุนตามสัญญาการเปEนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร. / ทันตแพทย.ศาสตร. /       
เภสัชศาสตร. ในต�นสังกัด หากข�าพเจ�าไม%ปฏิบัติงานชดใช�ทุนหรือปฏิบัติงานชดใช�ทุนไม%ครบกําหนดตามสัญญาที่ให�ไว� 
ข�าพเจ�ายินยอมรับผิดชดใช�เงินให�แก%มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ข�าพเจ�าทราบ และเข�าใจข�อความโดยตลอดของบันทึกข�อตกลงนี้แล�ว จึงลงลายมือชื่อไว�เปEนหลักฐาน 

 
ลงชื่อ ........................................................... นักศึกษาผู�ทําบนัทกึข�อตกลง 
 
 
 
 

 
รับเข	าชั้นป2ที่ 6 เข	าป2การศกึษา 64 เป7นต	นไป 
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หนังสือแสดงความยินยอมของผู	ปกครอง 

 

  ข�าพเจ�า ............................................................อายุ ......... ปN เก่ียวข�องเปEน ..................................... 
ของนักศึกษาแพทยศาสตร. / ทนัตแพทยศาสตร. / เภสัชศาสตร. / สัตวแพทยศาสตร. ชื่อ-สุกล....................................... 
........................................................................ อยู%บ�านเลขที่ ........................ตรอก/ซอย................................................ 
ถนน ............................................แขวง/ตําบล .......................................... เขต/อําเภอ ................................................ 
จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณีย............................ โทรศัพท. (บ�าน) ...........................................
โทรศัพท.เคลื่อนที่..................................................ประกอบอาชีพ .................................................................................... 
สถานทีท่ํางาน ................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท. (ที่ทาํงาน) ............................................ โทรศัพท.ที่สามารถติดต%อในกรณีเร%งด%วน ........................................... 
ยินดีให�การสนับสนนุนักศึกษาแพทยศาสตร. / ทันตแพทยศาสตร. / เภสัชศาสตร. / สัตวแพทยศาสตร. 
ชื่อ-สกุล................................................................................................รับทุนเข�าศึกษา ในโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย. 
(Mahidol Medical Scholars Program) มหาวิทยาลยัมหิดล และทําบันทึกข�อตกลงนี้ได� 
 
 

                                      ลงชื่อ ............................................................................. ผู�ปกครอง 
                         (............................................................................)   
 
 
                          ลงชื่อ ............................................................................. 
                                                                     (…………………………….………………….………………..)   
                                                                                 รองอธิการบดีฝ\ายการศึกษา 
  
            
                                                          ลงชื่อ ................................................................................ 
                                                                     (.............................................................................)   
                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


