
ชื่อทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” 

จ านวน 2 ทุน ทุนละ 60,000 บาท/ปี เป็นทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) 

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

คุณสมบัติผู้สมัครทุน 

1. เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-2 (รหัส 64 – 65) 

2. ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือครอบครัวมีความจ าเป็นทางเศรษฐกิจที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือในการศึกษา
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) 

3. มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.00 (ส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 
ที่ 1 รหัส 65 จะพิจารณาผลการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 

4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัยในการเรียนและการด าเนินชีวิตด้านต่างๆ 

5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว 

 

เงื่อนไขการรับทุน 

1. ตลอดระยะเวลาการรับทุนการศึกษาฯ นักศึกษาต้องพักในหอพักมหาวิทยาลัย 

2. เป็นทุนที่ให้ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ 

 

ระยะเวลาการสมัคร 

 ส่งใบสมัครฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ช่องทางการส่งใบสมัครฯ ดังนี้ 

1. ยื่นใบสมัครฯ ได้ด้วยตนเอง ณ อาคาร B ชั้น 8 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ EMS มาได้ที่ คุณดวงสมร วงค์ลิ่ม  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ เลขที่ 222 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร B ชั้น 8 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต าบลไทยบุรี 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  

หมายเหตุ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 -7547- 7402 (วัน เวลาราชการ) 

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



 

ประเภททุนการศึกษา : ทุนมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา 
ทุน 60,000 บาท/ปี (ตลอดจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)  

ประจ าปกีารศึกษา 2565 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
………………………………………………. 

 

 

1. ชื่อ - สกุล นาย/นางสาว…………………………………………………………...............
วัน เดือน ปีเกิด...…..………...................................................... อายุ……….…….................ปี 
สัญชาติ………………………………….……….เชื้อชาติ……………….……......................
ศาสนา……………………….................................................................................................... 
นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยวิธี       โควตา     โควตาพิเศษ    สอบผ่าน
ทบวงมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาชั้นปีที่…..…................................ รหสันักศึกษา……………..…ส านักวิชาแพทยศาสตร ์
 

2. ภูมิล าเนา
เดิม………………………….………………………….……………………………..….....
โทรศพัท์…………………………............................................................................................. 

 

3. ที่อยู่
ปัจจุบัน…………………………………………………….………………………………...
โทรศพัท์………………………….............................................................................................. 

 

4. ประวัติการศกึษา 

ระดับ สถาบันการศึกษา 
คะแนน
เฉลี่ย 

ทุนการศึกษาหรือ
รางวัลที่เคยไดร้ับใน

ระหวา่งเรียน 
ประถมศึกษา    
มัธยมศึกษาตอนต้น    
มัธยมศึกษาตอนปลาย    
อุดมศึกษา (กรณีเคยศึกษา
มาแล้ว) 

   

 

 

5.   บิดา ชื่อ………………………….……………………(   ) ถึงแก่กรรม       (    ) ยังม ี  
           ชีวิตอยู่   อายุ……..……...ปี 
 อาชีพ   รับราชการ      พนักงานรัฐวิสาหกิจ     บริษัท   

       ต าแหน่ง………………….……………………..…..  
        รายได้เดือนละ……………………………บาท 

      เกษตรกร  ประเภท…………………………………………. 
    โดยเป็น      เจ้าของที่ดิน รวม…………………ไร่  

  เชา่ที่ รวม…………………ไร่   รายได้เดือนละ…….…บาท 
                  คา้ขาย  โดยเป็น      เจ้าของรา้นคา้          หาบเร่          เช่าร้าน    
                                    
ลักษณะสินค้า…………………..…….…. รายได้เดือนละ…….…….…………..….บาท 
   อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………................................. 
รายได้เดือนละ…….…….…………..….บาท สถานที่ที่ตดิต่อ......................................................... 
โทรศพัท์………………………....................................................................................................... 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน……………………………….…....................................................... 
เลขที่บัตรประจ าตัวผู้เสยีภาษ…ี........................................................................................................ 
 
 

ติดรูปถ่าย 
นักศึกษา 

มหาวิทยาลยั 
วลัยลักษณ์ หรือ

ชุดนร. 
(ขนาด 1 น้ิว) 
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6.   มารดา ชื่อ………………………….…………………….…. (   ) ถึงแก่กรรม         
(   ) ยังมชีีวิตอยู่   อายุ………….…ปี 
   อาชีพ   รับราชการ     พนักงานรัฐวิสาหกิจ     บริษัท   
ต าแหน่ง………………….……………………..….. รายได้เดือนละ………………………บาท 

      เกษตรกร  ประเภท…………………………………………. 
    โดยเป็น     เจ้าของที่ดิน รวม…………………ไร่  

 เช่าที ่รวม…………………ไร่   รายได้เดือนละ…….…….บาท 
                 ค้าขาย  โดยเป็น      เจ้าของรา้นคา้           หาบเร่          เช่าร้าน   
ลักษณะสินค้า…………………..…….…. รายได้เดือนละ…….…….…………..….บาท 
   อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………รายได้เดือนละ…….…….…บาท 
 สถานที่ที่ติดต่อได้…………………………………………..................................................

โทรศพัท์………………………............................................................................................ 
 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน……………………………….….เลขที่บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
  ......................................................................................... ...................................................... 
 

7. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
(   )  อยู่ด้วยกัน (    ) หย่า (    ) แยกกันอยู ่
เนื่องจาก…………………………………… 
(   )  บิดาถึงแก่กรรม (    ) มารดาถึงแก่กรรม (    ) อื่น ๆ (ระบุ) 
………………………………………… 
 

8.   พี่น้องร่วมบิดา มารดา มี….……..…คน (นับรวมตัวนักศึกษาด้วย)   ชาย…..……..คน    
     หญิง….……..คน   

ข้าพเจ้าเป็นคนที่………….   มพีี่น้องก าลังศึกษาอยู ่รวม…………..คน คือ 

คนที่ ชื่อ – สกลุ 
เพ
ศ 

อา
ยุ 

สถาบันการศึกษา 
ก าลัง
เรียน
ชั้น 

ได้รับ
ค่าใช้จ่าย
เดือนละ 

       
       
       
       

 

9.   พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้ว รวม……………..คน คือ 

คนที่ ชื่อ – สกลุ 
เพ
ศ 

สถานภา
พ 

จ านว
นบุตร 

อา
ยุ 

วุฒิ 
การศึกษ

า 

สถานที่ท างาน/
อาชีพ 

รายได้
/เดือน 
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10.   พี่น้องที่ไม่ได้ศึกษาหรอืไม่ได้ประกอบอาชีพ 

คนที่ ชื่อ – สกลุ อายุ จบการศึกษาชั้น ขณะน้ีก าลังท าอะไร 

     
     
     
บิดา มารดา/ผู้อุปการะของขา้พเจ้าและมีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลอุปการะทั้งสิน้ 
จ านวน…………...คน ระบุได้
ดังนี้คือ…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……..... 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..….. 
11.  ผู้อุปการะนอกเหนือจากบิดา มารดา (    )  ม ี   (    )   ไม่ม ี
 อาชีพ   รับราชการ     พนักงานรัฐวิสาหกิจ     บริษัท   

       ต าแหน่ง………………….……………………..…..............  
 รายได้เดือนละ............................................................................................. บาท 

      เกษตรกร  ประเภท…………………………………………. 
    โดยเป็น     เจ้าของที่ดิน รวม…………………ไร่  

 เช่าที ่รวม…………………ไร่    
  รายได้เดือนละ…….…….…………..….บาท 

                  คา้ขาย  โดยเป็น     เจ้าของร้านค้า           หาบเร่          เช่าร้าน    
                                   ลักษณะสินค้า…………………..…….….............  
    รายได้เดือนละ…….…….…………..….บาท 
   อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………………… 
   รายได้เดือนละ…….…….…………..….บาท 
 สถานที่ที่ติดต่อได้…………………………………………………………………................

โทรศพัท์………………………............................................................................................... 
 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน……………………………….…............................................... 
 เลขที่บัตรประจ าตัวผู้เสยีภาษี……………………………….…............................................... 

มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาโดยเป็น………………………………………............................... 
 

12.  บิดา มารดา/ผู้อุปการะของนักศึกษามีหนี้สินหรือไม่ 
      ไม่มีหนีส้ิน 
         มีหนี้สิน จ านวน…………………บาท  ซึ่งเกิดจาก……………………………….......... 
 

13. ข้าพเจ้าได้รับคา่ใช้จ่ายโดยรวม เดือนละ……………….บาท  (นอกเหนือจากคา่ธรรมเนยีม
การศึกษา) โดยได้รับจาก   
      จากบิดา…………………บาท   จากมารดา…………………บาท 
      กองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา…………………บาท            
         ผู้อุปการะ…………………บาท 

 อื่น ๆ …………………บาท 
 

14. นักศึกษาเคยท างานพิเศษในระหวา่งเรียนหรือหยุดภาคเรียนหรือไม่ 
  เคย ท างานประเภท ………………………………………………….. 
   ได้รับคา่ตอบแทน เดือนละ………………….บาท 
  ไม่เคย  
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15. ประวัติการรับทุนการศกึษา 
      ได้รับกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาของรฐับาล ตั้งแต่ปีการศึกษา…..……………..…. 
    วงเงนิกู้ยืม ปีการศึกษาปัจจุบัน …..……………..….บาท 
       ไม่เคยได้รับกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรฐับาล 
       ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาทั่วไป 
       เคยไดร้ับทุนการศึกษาทั่วไป 
15.1 ชื่อทุน…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….

จ านวนเงิน……………………….…................................บาท 
15.2 ชื่อทุน…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….

จ านวนเงิน…………………………..................................บาท 
15.3 ชื่อทุน…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….

จ านวนเงิน…………………………...................................บาท 
15.4 ชื่อทุน…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….

จ านวนเงิน……………………….….................................บาท 
15.5 ชื่อทุน…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….

จ านวนเงิน…………………………..................................บาท 
 
 

16. นักศึกษาเคยร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยบ้างหรอืไม่ 
เคย  ชื่อกิจกรรม…………………………………….…………….………………. 
ไม่เคย เนื่องจาก…………………………………………………………………… 

17. เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอรับทุนการศึกษา  
(โปรดให้รายละเอียดที่ส าคญั ๆ เกี่ยวกบัประวัติของผู้สมัคร และครอบครัวของผู้สมัครมาก

ที่สุด) 
 ………………………….………………………….………………………….…………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….………………
…………….………………………….……………….………………………….……………
…………….………………………….…………………………….…………………………. 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
………………………….………………………….………………………….……………… 
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   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความที่
ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลยัเป็นเท็จ ข้าพเจา้ยินยอมที่จะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษ หรือเพิก
ถอนทุนตามทีค่ณะกรรมการจดัสรรทุนเหน็สมควร 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………. 
(………………………………………...) 

วันที่……..เดือน………………………พ.ศ.2565 
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แผนที่บ้าน (อย่างละเอียด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


