
 

ประเภททนุการศึกษา : ทนุมลูนิธิทนุแพทยเ์พือ่ปวงประชา 

ทนุ 60,000 บาท/ปี (ตลอดจนจบหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ)  

ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส านักวชิาแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

………………………………………………. 
 

 

1. ช่ือ - สกลุ นาย/นางสาว………………………………………………………….วนั เดอืน ปีเกดิ...…..………อาย…ุ…….…….ปี 

สญัชาต…ิ……………………………….……….เชื้อชาต…ิ…………….…………………….ศาสนา…………………………………… 

นกัศึกษาเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ โดยวธิี       โควตา       โควตาพเิศษ       สอบผ่านทบวงมหาวทิยาลยั 

นกัศึกษาช ัน้ปีที…่..… รหสันกัศึกษา……………..…ส านกัวชิาแพทยศาสตร ์

 

2. ภมูิล าเนาเดิม………………………….………………………….……………………………..………โทรศพัท…์……………………… 

 

3. ที่อยู่ปจัจุบนั…………………………………………………….………………………………………..โทรศพัท…์……………………… 

 

4. ประวตัิการศึกษา 

ระดบั สถาบนัการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 
ทนุการศึกษาหรือรางวลัที่

เคยไดร้บัในระหว่างเรียน 

ประถมศึกษา    

มธัยมศึกษาตอนตน้    

มธัยมศึกษาตอนปลาย    

อดุมศึกษา (กรณีเคยศึกษามาแลว้)    
 

 

5.   บิดา ชื่อ………………………….…………………….….  (    ) ถงึแก่กรรม       (    ) ยงัมชีวีติอยู่   อาย…ุ…..……...ปี 

 อาชีพ   รบัราชการ      พนกังานรฐัวสิาหกจิ     บรษิทั   

       ต าแหน่ง………………….……………………..….. รายไดเ้ดอืนละ……………………………บาท 

      เกษตรกร  ประเภท…………………………………………. 

    โดยเป็น      เจา้ของทีด่นิ รวม…………………ไร่  

  เช่าที ่รวม…………………ไร่   รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

                  คา้ขาย  โดยเป็น      เจา้ของรา้นคา้          หาบเร่          เช่ารา้น    

                                   ลกัษณะสนิคา้…………………..…….…. รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

   อืน่ ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

      สถานทีท่ีต่ดิต่อได…้………………………………………………………………….………………….โทรศพัท…์……………………. 

 เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน……………………………….….เลขทีบ่ตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี……………………………….…. 

 

 

 

 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 

นกัศึกษา 

มหาวทิยาลยั 

วลยัลกัษณ ์หรือชุดนร. 

(ขนาด 1 น้ิว) 
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6.   มารดา ชื่อ………………………….…………………….…. (    ) ถงึแก่กรรม        (    ) ยงัมชีวีติอยู่   อาย…ุ……….…ปี 

 อาชีพ   รบัราชการ     พนกังานรฐัวสิาหกจิ     บรษิทั   

       ต าแหน่ง………………….……………………..….. รายไดเ้ดอืนละ……………………………บาท 

      เกษตรกร  ประเภท…………………………………………. 

    โดยเป็น     เจา้ของทีด่นิ รวม…………………ไร่  

 เช่าที ่รวม…………………ไร่   รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

                 คา้ขาย  โดยเป็น      เจา้ของรา้นคา้           หาบเร่          เช่ารา้น    

                                   ลกัษณะสนิคา้…………………..…….…. รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

   อืน่ ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

 สถานทีท่ีต่ดิต่อได…้………………………………………………………………….………………….โทรศพัท…์……………………. 

 เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน……………………………….….เลขทีบ่ตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี……………………………….…. 
 

7. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

(    )  อยู่ดว้ยกนั (    ) หย่า  (    ) แยกกนัอยู่ เนื่องจาก…………………………………… 

(    )  บดิาถงึแก่กรรม (    ) มารดาถงึแก่กรรม (    ) อืน่ ๆ (ระบุ) ………………………………………… 
 

8.   พี่นอ้งร่วมบิดา มารดา มี….……..…คน (นบัรวมตวันกัศึกษาดว้ย)   ชาย…..……..คน  หญงิ….……..คน   

ขา้พเจา้เป็นคนที…่……….   มพีีน่อ้งก าลงัศึกษาอยู่ รวม…………..คน คือ 

คนที่ ช่ือ – สกลุ เพศ อายุ สถาบนัการศึกษา 
ก าลงั

เรียนชัน้ 

ไดร้บัคา่ใชจ้า่ย

เดือนละ 

       

       

       

       

 

9.   พี่นอ้งท่ีประกอบอาชีพแลว้ รวม……………..คน คือ 

คนที่ ช่ือ – สกลุ เพศ สถานภาพ 
จ านวน

บตุร 
อายุ 

วฒุิ 

การศึกษา 
สถานที่ท างาน/อาชีพ 

รายได/้

เดือน 

         

         

         

 

10.   พี่นอ้งท่ีไม่ไดศึ้กษาหรือไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

คนที่ ช่ือ – สกลุ อายุ จบการศึกษาชัน้ ขณะน้ีก าลงัท าอะไร 

     

     

     

บดิา มารดา/ผูอ้ปุการะของขา้พเจา้และมสีมาชกิในครอบครวัทีต่อ้งดูแลอปุการะท ัง้สิ้น จ านวน…………...คน ระบไุดด้งันี้ 

คือ…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..….  

…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..……… 
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11.  ผูอ้ปุการะนอกเหนือจากบิดา มารดา (    )  ม ี   (    )   ไมม่ ี

 อาชีพ   รบัราชการ     พนกังานรฐัวสิาหกจิ     บรษิทั   

       ต าแหน่ง………………….……………………..….. รายไดเ้ดอืนละ……………………………บาท 

      เกษตรกร  ประเภท…………………………………………. 

    โดยเป็น     เจา้ของทีด่นิ รวม…………………ไร่  

 เช่าที ่รวม…………………ไร่   รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

                  คา้ขาย  โดยเป็น     เจา้ของรา้นคา้           หาบเร่          เช่ารา้น    

                                   ลกัษณะสนิคา้…………………..…….…. รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

   อืน่ ๆ โปรดระบ…ุ………………………………………รายไดเ้ดอืนละ…….…….…………..….บาท 

 สถานทีท่ีต่ดิต่อได…้………………………………………………………………….………………….โทรศพัท…์……………………. 

 เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน……………………………….….เลขทีบ่ตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษี……………………………….…. 

มคีวามสมัพนัธก์บันกัศึกษาโดยเป็น………………………………………. 
 

12.  บิดา มารดา/ผูอ้ปุการะของนักศึกษามีหน้ีสินหรือไม่ 

      ไมม่หีนี้สนิ 

           มหีนี้สนิ จ านวน…………………บาท  ซึง่เกดิจาก……………………………………………………………………………… 
 

13. ขา้พเจา้ไดร้บัค่าใชจ้า่ยโดยรวม เดือนละ……………….บาท  (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) โดยไดร้บัจาก   

      จากบดิา…………………บาท      จากมารดา…………………บาท 

      กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา…………………บาท              ผูอ้ปุการะ…………………บาท 

 อืน่ ๆ …………………บาท 
 

14. นกัศึกษาเคยท างานพเิศษในระหว่างเรียนหรือหยดุภาคเรียนหรือไม่ 

  เคย ท างานประเภท …………………………………………………..ไดร้บัค่าตอบแทน เดอืนละ………………….บาท 

  ไมเ่คย  
 

15. ประวตัิการรบัทนุการศึกษา 

      ไดร้บักองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษาของรฐับาล ตัง้แต่ปีการศึกษา…..……………..…. 

  วงเงนิกูย้มื ปีการศึกษาปจัจุบนั …..……………..….บาท 

       ไมเ่คยไดร้บักองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษาของรฐับาล 

       ไมเ่คยไดร้บัทนุการศึกษาท ัว่ไป 

       เคยไดร้บัทนุการศึกษาท ัว่ไป 

15.1 ชื่อทนุ…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….จ านวนเงนิ……………………….…บาท 

15.2 ชื่อทนุ…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….จ านวนเงนิ………………………….บาท 

15.3 ชื่อทนุ…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….จ านวนเงนิ………………………….บาท 

15.4 ชื่อทนุ…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….จ านวนเงนิ……………………….…บาท 

15.5 ชื่อทนุ…………………………………….…………….ปีการศึกษา………………….จ านวนเงนิ………………………….บาท 
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16. นกัศึกษาเคยร่วมกิจกรรมเพื่อสว่นรวมหรือกจิกรรมอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลยับา้งหรือไม่ 

เคย  ชื่อกจิกรรม…………………………………….…………….…………………………………….……………………………. 

ไมเ่คย เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………………….. 

17. เหตผุลและความจ าเป็นท่ีขอรบัทุนการศึกษา  

(โปรดใหร้ายละเอยีดที่ส าคญั ๆ เกี่ยวกบัประวตัิของผูส้มคัร และครอบครวัของผูส้มคัรมากท่ีสุด) 

 ………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………… 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

………………………….………………………….………………………….…………………………….………………………….………………. 

 

   ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความทีแ่จง้ขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ หากขอ้ความทีข่า้พเจา้ไดใ้หไ้ว ้

ต่อมหาวทิยาลยัเป็นเทจ็ ขา้พเจา้ยนิยอมทีจ่ะใหม้หาวทิยาลยัพจิารณาลงโทษ หรอืเพกิถอนทนุตามทีค่ณะกรรมการ

จดัสรรทนุเหน็สมควร 

 

       ลงชื่อ…………………………………………. 

            (………………………………………...) 

              วนัที…่…..เดอืน………………………พ.ศ.2563 

                ปีการศึกษา 2563 
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แผนที่บา้น (อย่างละเอยีด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” 

จ ำนวน 2 ทุน ทุนละ 60,000 บำท/ปี เป็นทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรแพทยศำสตรศึกษำ (6 ปี) 

คุณสมบัติผู้สมัครทุน 

1. เป็นนักศึกษำแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

2. มีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ 

3. มีควำมประพฤติเรียบร้อย  

เงื่อนไขการรับทุน 

1. ตลอดระยะเวลำกำรรับทุนกำรศึกษำฯ นักศึกษำต้องพักในหอพักมหำวิทยำลัย 

2. เป็นทุนที่ให้ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ 

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

ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ (EMS) 

คุณดวงสมร วงค์ลิ่ม  Tel. 09-8246-5645 หรือ 0-7567-2802 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  เลขที่ 222 ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์  อำคำรวิชำกำร 9 ต ำบลไทยบุรี อ ำเภอท่ำศำลำ 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80160 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 มิถุนายน 2563 พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ 

 


