
 
 
 
 
 
  
 

แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 

ศูนยแ์พทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิิก  โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช 
มลูนิธทิ่านน้อย เปาโรหติย ์และเจา้พระยามขุมนตร ี(อวบ เปาโรหติย)์ 

  ทุนผู้มีรายได้น้อย       ทุนเรียนดี  
 
ชื่อ ………………………………………..................................สกุล …………………..…………………………….. ชั้นปีที่ ……………… 
รหัสนักศึกษา ………………………… ………………………………เบอรโทรศัพท์มือถือ…………………………………………………… 
 
1. ที่อยู่ปัจจุบัน (ภูมิล าเนาเดิม) บ้านเลขท่ี …………….. ตรอก/ซอย ………………………. หมู่ที่ …………………………….. 

ถนน ……………………………. ต าบล/แขวง ..…….……………………….อ าเภอ/เขต….………….………………………………. 
จังหวัด ………………………………………โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………… 
 

2. ที่อยู่ปัจจุบันขณะศึกษาในศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
ก.  หอพักนักศึกษา           ห้องพัก หมายเลข …………………………………………………………. 
ข.  บ้าน  บ้านเลขท่ี ………………………. ตรอก/ซอย ………………………………. ถนน …………………………………….. 
    ต าบล/แขวง ..…….…………….. อ าเภอ/เขต….………………………...........จังหวัด ………………..………..…...........

โทรศัพท์ ………………………………… 
ค.  อื่น ๆ  เช่น  หอพัก  /แมนชั่น/อพาร์ทเม้น..................................................................................................  

3. นับถือศาสนา     พุทธ        อิสลาม       ครสิต์        อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................  
 

4. บิดา ชื่อ …………………………..……………….…… สกุล …………………………..………………… อายุ………………………ป ี
อาชีพ ……………………………………สถานทีท่ างาน ……………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ …………………………….  รายได…้……………………..บาท/เดือน 
            มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม 

5. มารดา ชื่อ ………………………..………… สกุล ………………………………………………………….อายุ……………………..ป ี
อาชีพ ……………………………………..สถานที่ท างาน ………………………………………………….……………………………. 
โทรศัพท์ …………………………….  รายได…้……………………..บาท/เดือน 
            มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม 
 

6. บิดา มารดา    อยู่ด้วยกัน     แยกกันอยู่ด้วยความจ าเป็นด้านอาชีพ 
  หย่าขาดจากกัน    แยกกันอยู่ด้วยสาเหตุอ่ืน ๆ …………………………. 

7. บิดา มารดามีท่ีดินส าหรับท ากสิกรรม   เป็นของตนเอง จ านวน …………………..........ไร่ 
   เช่าผู้อื่นอัตราค่าเช่า…………………..บาท/เดือน 

 
 
           รูปถ่าย 
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ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของบิดา มารดา    เป็นของตนเอง 

   บ้านเช่า อัตราค่าเช่าเดือนละ ………………… บาท 
   อาศัยผู้อื่น (ระบุ) …………………………………. 

8. ผู้อุปการะที่มิใช่บิดา/มารดา (ถ้าเป็นบิดามารดาไม่ต้องกรอกข้อมูล) 
ชื่อ ………………………….……..………… สกุล ……………………………………… อายุ……………ป ี
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น ………………….   มีครอบครัว มีบุตร………คน      โสด 
อาชีพ ……………………………….. สถานที่ท างาน ………………………………………………………. 
โทรศัพท์ …………………………….  รายได…้……………………..บาท/เดือน 
 

9. ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่ …………….…. จ านวนพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ (รวมตัวเองด้วย) …………………. คน 
ชาย …………. คน  หญิง ………… คน  จ านวนพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่ (รวมตัวเองด้วย)…………… คน 
โปรดระบุเกี่ยวกับพ่ีน้องของท่าน รวมตัวท่านเองตามล าดับในตารางนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ
หรือก าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับ 

อาชีพ/รายได้ สถานภาพ  
สมรส/โสด 

จ านวน
บุตร (คน) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

 
 
10. รายรับ – รายจ่าย ของนักศึกษา 

รายรับ ก.  รายได้จากบิดา มารดา เดือนละ …………………. บาท/เดือน (ไม่รวมค่าหน่วยกิต) 
  ข.  รายได้จากผู้อุปการะ  เดือนละ …………………. บาท/เดือน 
  ค.  กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  เดือนละ …………………. บาท/เดือน 
  ง.  กู้ยืมเงินค่าครองชีพ  เดือนละ …………………. บาท/เดือน 

(กรณีบิดา มารดา หรือผู้อุปการะเป็นบุคคลเดียวกันให้ตอบเพียงข้อ ก. หรือ ข. เพียงข้อเดียว) 
รายจ่าย ก.  ค่าอาหาร    เดือนละ …………………. บาท 
  ข.  ค่าอุปกรณ์การเรียนเดือนละ  เดือนละ …………………. บาท 
  ค.  ค่าพาหนะระหว่างที่พัก-มหาวิทยาลัย เดือนละ …………………. บาท 
  ง.  อื่น ๆ    เดือนละ …………………. บาท 
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11. ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นักศึกษาคาดว่าจะพอเหมาะส าหรับตนเอง เฉลี่ยเดือนละ …..……. บาท                              

(ไม่รวมค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา) 
 
12. ครอบครัวประสบปัญหาขาดแคลนเงิน  หรือไม่  อย่างไร

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

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

13. และแก้ไขปัญหาโดยวิธีการใดเมื่อประสบปัญหา หรือขาดแคลนเงิน
............................................................................................................................. .........................................................................
......................................................................................................................................................... .............................................
...................................................................................... ................................................................................................................
............................................................................. ......................................................................................................................... 

14. ประสบปัญหาด้านสุขภาพ – โรคประจ าตัว  ( ) ไม่ม ี ( ) มีระบุ.................................................................................................. 
15. ประสบปัญหาด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน ( ) ไม่ม ี ( ) มีระบุ

............................................................................................................................. .........................................................................  
16. รายละเอียดประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ชื่อ-สกุล  อ.ที่ปรึกษา แผนการเรียน/
สาขาวิชา 

ม.6     
อุดมศึกษา ปี 1     
อุดมศึกษา ปี 2     
อุดมศึกษา ปี 3     
อุดมศึกษา ปี 4     
อุดมศึกษา ปี 5     

 
17. ประวัติการรับทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า      

ชื่อทุนที่ได้รับ ปีพ.ศ. จ านวนเงินทุน บาท/ปี/ครั้ง หมายเหตุ 
    
    
    

 
18. ประวัติการรับทุนเภทอ่ืนๆ  เช่น   

17.1  ทุน ODOD      ไม่ได้รับ        ได้รับ..............................(ระบุจ านวนเงินโดยประมาณท่ีได้รับ / ปี) 
17.2  เงินกองทุน กยศ.   ไม่กู้กยศ.      กู้กยศ...............................(ระบุจ านวนเงินโดยประมาณที่ได้รับ/ ปี) 
17.3  ทุนอ่ืน ๆที่นอกเหนือจากท่ีกล่าวมา ระบุ ชื่อทุนและจ านวนเงินที่ได้รับ......................................................... 
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19. ประวัติการท างานเพ่ือหารายได้พิเศษ      
ชื่อบริษัท/ห้างร้าน/ที่ว่าจ้าง ลักษณะงานที่ท า ระยะเวลาการท างาน จ านวนเงินที่ได้รับ 

    
    
    
    

 
20. ประวัติการร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร-นอกหลักสูตร 

ปีการศึกษา กิจกรรม ลักษณะงานที่ท า/ได้รับมอบหมาย 
   
   
   

21. ความสามารถพิเศษ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................  

22. รางวัลทางด้านการเรียนที่เคยได้รับ หรือรางวัลอื่น ๆที่เคยได้รับ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 

23. หากคณะกรรมการพิจารณาให้ทุน ครั้งนี้ นักศึกษาจะวางแผนการใช้เงินอย่างไร 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
 

24. บุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน ชื่อ-สกุล...........................................................................        
มีความเก่ียวข้องเป็น.......................... ที่อยู่ บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่......................ถนน............................................ 
ต าบล................................................... อ าเภอ .....................................................จังหวัด........................................ ....             
รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์ (บ้าน).................................โทรศัพท์ (มือถือ).............................................. .... 
 



 หน้า 5 

25. ขอให้นักศึกษาชี้แจงทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมัคร ทุนการศึกษา 
 -  รถยนต์   ไม่มี   มี ยี่ห้อ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใช้งาน …….. ป ี
 -  รถจักรยานยนต์   ไม่มี   มี  ยี่ห้อ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใช้งาน …….. ป ี
 -  รถจักรยาน   ไม่มี   มี ยี่ห้อ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใช้งาน …….. ป ี
 -  โทรศัพท์มือถือ   ไม่มี   มี ยี่ห้อ ………………. รุ่น ………..…. อายุการใช้งาน …….. ป ี
 -  อ่ืน ๆ (เครื่องประดับต่าง ๆ) …………………………………………………………………… 
 
 
 
26. เหตุผลความจ าเป็นที่ขอรับทุนการศึกษา  

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

    
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าให้ไว้ เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง  
ข้าพเจ้ายินยอมให้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาตลอด
สภาพการศึกษา ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
ตามเงื่อนไขที่ศูนย์แพทย์ฯก าหนด             

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

                                                                   วันที่ ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน  

หลักฐานเพ่ิมเติมเฉพาะประเภท 
ทุนผู้มีรายได้น้อย ทุนเรียนด ี

1. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่า  
ก าลังศึกษาอยู่ช้ันใด  

2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุน 
3. หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา     

ระบุ เกรดเฉลี่ยของปีท่ีผ่านมาทั้งปี 

1. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่า  
ก าลังศึกษาอยู่ช้ันใด  

2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุน 
3. หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา     

ระบุ เกรดเฉลี่ยของปีท่ีผ่านมาทั้งปี 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถสมัครได้คนละ 1 ประเภททุน  
 
วิธีรับทุนการศึกษา 
         มารับด้วยตนเอง    ขอรับโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ..............................สาขา………………….  
       เลขที่บัญชี  --- 
 
หมายเหตุ 
1. ข้อความใดท่ีนักศึกษาให้ไว้ ปรากฏว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษาตลอดไป 
2. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับผู้สมัคร โดยวิธีอ่ืนก็ได้                         

เพ่ือผลประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาเรื่องจัดสรรทุนเท่านั้น 
3. ใบสมัครขอรับทุนฯ คณะกรรมการฯจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
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ประเภททุนการศึกษาที่นักศึกษาสมัคร 
 
 ทุนเรียนดี 
 ทุนผู้มีรายได้น้อย 

 
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
…...…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 
…...…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 
…...…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 
…...…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 
…...…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 
…...…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 
…...…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
                                 ลงชื่อ …………………………………………………….. 
                                   (.………………………………………………..) 
                                ต าแหน่ง ………………………………………….. 
                              ภาควิชา……………………………………เบอร์โทรศัพท์........................... 
                           วันที่ ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

<< -------ส่วนของฝ่ายกิจการศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ตรวจสอบเอกสารและด าเนินการต่อ----- >> 

 
                                                           ได้ตรวจสอบเอกสารและใบสมัครแล้ว 
 

                                                    ลงชื่อ …………………………………………………….. 
                                                         (..................................................) 
 
                                                          นักวชิาการศึกษา 
                                                         วันที่ ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ………….. 
 
 
 
 
  

 
 

                  ตรวจสอบแล้ว 
 เอกสารครบ      เอกสารไม่ครบ 
 ...............................................นักวิชาการศึกษา 
          ……./.……/……. 
 



 หน้า 8 

 
เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครของรับทุนการศึกษา 

 
 

 

 
ทุนเรียนด ี ทุนผู้มีรายได้น้อย 

คุณสมบัต ิ

1. เป็นนักศึกษาของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 
ช้ันคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

2. เป็นนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ ากว่า 3.00  

3. เป็นนักศึกษาท่ีมีความประพฤตดิี  ปฎิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลยั/ศนูย์แพทย์ฯ 

 

1. เป็นนักศึกษาของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา  
      ช้ันคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 
2. ครอบครัวมรีายได้น้อย  
3. เป็นนักศึกษาท่ีมีความประพฤตดิี  ปฎิบัติตามกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลยั/ศนูย์แพทย์ฯ 
 
 

หลักฐาน 

1. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน 
2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าก าลังศึกษา 

อยู่ช้ันปีใด  
3. หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา    

ระบุ เกรดเฉลี่ยของปีท่ีผ่านมาทั้งปี 
 

1. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน 
2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่าก าลังศึกษา 

อยู่ช้ันปีใด  
3. หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา     

ระบุ เกรดเฉลี่ยของปีท่ีผ่านมาทั้งปี 
 

 
ก าหนดการสมัครและยืน่เอกสารหลักฐาน   วันท่ี ........................................................... 
 
วิธีการสมัคร 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาศูนย์แพทยฯ์รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  มลูนิธิท่านน้อย เปาโรหติย์ และ
เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหติย์)  ทางเว็บไซต์  www.mecnst.com/Medicals/images/ทุน.pdf  หรือ 
www.mecnst.com  

2. หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรบัทุนการศึกษาศูนย์แพทย์ฯรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  มลูนิธิท่านน้อย เปาโรหติย์ และ
เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหติย์) ด้วยตนเอง  ที่ส านักงาน ช้ัน 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินกิ รพ.มหาราช
นครศรีธรรมราช   

3. ส่งเอกสารการสมัคร   หรือ ทางไปรษณีย์  198 ศูนย์แพทยศาสตรศ์ึกษาช้ันคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ถ.ราชด าเนิน 
ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 (ระบุมุมซอง สมัครขอรับทุนการศึกษา)  หรือ ส่งเอกสารการสมคัรที่
ส านักงาน ช้ัน 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 
                          

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  075-340250 ต่อ 4375-6  หรือ 086-4714941 
 
 
 
 

http://www.mecnst.com/Medicals/images/ทุน.pdf
http://www.mecnst/

