
  
 ประวัติส่วนตัว และประวตัิการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                     
1.ข้อมูลส่วนตัว 
 ชื่อ ......................................................... นามสกุล........................................................ ชื่อเล่น.......................... 
อายุ............ปี วัน/เดือน/ปี เกิด........................................... เลขประจ าตัวประชาชน.......................................... 
สัญชาติ......................... เชื้อชาติ............................ ศาสนา................................. ภูมิล าเนาเกิด..........................  
โทรศัพท์..................................... E-mail……………………..………………………… ID LINE………….………….…………… 
 

2. ข้อมูลการศึกษา  
2.1 การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส าเร็จการศึกษาจาก.................................................................... 
 ปีการศึกษา...............................ผลการเรียน...............................  
 

2.2 การศึกษาระดับปริญญาตรี รหัสประจ าตัวนิสิต.....................................................  
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์, ผศ., รศ., ศ.)........................................................................................................  
โทรศัพท์................................................... 
ผลการเรียน  

 

3.ข้อมูลที่อยู่อาศัย  
3.1 ที่อยู่ตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี................... หมู่ที่........... ซอย/ตรอก........................... 
ถนน................................................ แขวง/ต าบล.................................... เขต/อ าเภอ......................................... 
จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์(บ้าน).................................  
 

3.2 ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี................. หมู่ที่........... ซอย/ตรอก............................. ถนน................................... 
แขวง/ต าบล........................................... เขต/อ าเภอ......................................... จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์(บ้าน)................................. โทรศัพท์(มือถือ).......................................  
อาศัยอยู่กับ  บิดามารดา   บิดา   มารดา  อ่ืนๆ.................................. 
ลักษณะที่อยู่อาศัย  บ้านส่วนตัว บ้านเช่า  ห้องเช่า  อ่ืนๆ.................................. 
ค่าใช้จ่ายที่พักอาศัย  ไม่มีค่าใช้จ่าย  มีค่าใช้จ่ายเดือนละ.....................................................  

 

3.3 ชื่อหอพัก/คอนโด กรณีพักอยู่ระหว่างศึกษา.................................................................................................. 
พักอยู่กับ  เพ่ือน จ านวน............คน  พ่ี-น้อง จ านวน............คน  อ่ืนๆ............คน 
มีค่าใช้จ่ายเดือนละ.........................บาท/คน      ค่าน้ า.....................บาท/ห้อง   ค่าไฟ.......................บาท/ห้อง 

ปีการศึกษา 25…….... 25…….... 25…….... 25…….... 25…….... 25…….... 
คะแนนเฉลี่ยสะสม       

 

ติดรูป 



4. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว  

4.1 บิดา ชื่อ-นามสกุล........................................................................   มีชีวิต อายุ...........ปี  ถึงแก่กรรม 
ระดับการศึกษา................................................ อาชีพ...................................... รายได.้...........................บาท/ปี 
ที่อยู่............................................................................................................................. .......................................
โทรศัพท์........................................ สถานที่ท างาน...........................................................................................  
  
4.2 มารดา ชื่อ-สกุล............................................................................   มีชีวิต อายุ...........ปี  ถึงแก่กรรม 
ระดับการศึกษา................................................ อาชีพ...................................... รายได.้...........................บาท/ปี 
ที่อยู่............................................................................................................................. .......................................
โทรศัพท์........................................ สถานที่ท างาน...........................................................................................  
  
4.3 ผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดามารดา) ชื่อ-นามสกุล..................................................................... อายุ.............ปี 
ระดับการศึกษา............................................... อาชีพ..................................... รายได้...............................บาท/ปี 
ที่อยู่............................................................................................................................. .......................................
โทรศัพท์........................................ สถานที่ท างาน...........................................................................................  
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนิสิต โดยเป็น............................... ผู้ปกครองมีบุตรที่ต้องเลี้ยงดูจ านวน...............คน 
 

4.4 สถานภาพครอบครัว  
 บิดามารดาอยู่ด้วยกัน  บิดามารดาหย่าร้างกัน    บิดาถึงแก่กรรม  
มารดาถึงแก่กรรม   บิดามารดาแยกกันอยู่เพราะความจ าเป็นด้านอาชีพ   
อ่ืนๆ............................................. 
 

4.5 จ านวนพี่น้อง  
1. พ่ีน้องร่วมบิดามารดา  ชาย.......................คน หญิง......................คน รวม.....................คน  
2. พ่ีน้องต่างบิดา  ชาย.......................คน หญิง......................คน รวม.....................คน  
3. พ่ีน้องต่างมารดา  ชาย.......................คน หญิง......................คน รวม.....................คน  
4. พ่ีน้องที่อยู่ในความอุปการะของบิดามารดา รวม....................คน 
 
4.6 ข้อมูลพ่ีน้องที่ก าลังศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อ- นามสกุล อายุ ระดับชั้น ชื่อสถานศึกษา/สาขาที่เรียน 

     
     

     

     
 



4.7 ข้อมูลพ่ีน้องส าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพแล้ว และยังไม่ได้ประกอบอาชีพ 
ล าดับที่ ชื่อ- นามสกุล อายุ ชื่อสถานที่ท างาน รายได้/ปี 

     

     
     

     
 

5. ข้อมูลค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา  
นิสิตได้รับเงินค่าใช้จ่ายจาก  บิดา   มารดา    ผู้ปกครอง    ผู้อุปการะ    อ่ืนๆ....................... 
เดือนละ.........................................บาท แบ่งเป็นดังนี้  
 ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว................................บาท   ค่าหนังสืออุปกรณ์การศึกษา.................บาท 
 หอพักของมหาวิทยาลัย...........................บาท/ภาคเรียน   ค่าหอพักเอกชน....................................บาท  
 ค่าพาหนะเดินทาง.................................................บาท   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.......................................บาท 
 

6. ข้อมูลด้านทุนการศึกษา  
ทุนการศึกษาที่นิสิตเคยได้รับ (เรียงล าดับตามปีการศึกษา) 

ปีการศึกษา ชื่อทุนการศึกษา จ านวนเงิน (บาท) 
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   
   

 
 
 
 



7. เหตุผลและความจ าเป็นที่ควรได้รับทุนการศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

8. การวางแผนการใช้เงิน เม่ือได้รับทุนการศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

9. กิจกรรมระหว่างศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

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

       ผู้ให้ข้อมูล 

สงไฟลมาที่ E-mail : san.medswu@gmail.com 

หรือ Facebook ทุนการศึกษานิสิตคณะแพทยศาสตร มศว 
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