
แฟ้มประวัติข้อมูลนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มศว 
รหัสประจ าตัวนิสิต 

……………………..………………………… 
 
ประวัติข้อมูลส่วนตัว (นิสติ/เจ้าหน้าที่) 
 
1. ชื่อ.................................................. นามสกุล................................................ ชื่อเล่น....................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด....................................... อายุ...............ปี          
เชื้อชาติ...................... สัญชาติ........................... ศาสนา...............................................................           
โรคประจ าตัว………………………………….………… 
แพ้ยา…………………………………………………..…… 
ภูมิล าเนา    อ าเภอ/เขต................................. จังหวัด.................................... 
สถานศึกษาเดิม......................................................... อ าเภอ/เขต............................. จังหวดั............................... 
E-mail : ………………………………………………………………………… 
Line ID : ………………………………………………………………………. 
สิทธิการรักษา 
 สปสช (30 บาท) ศูนย์การแพทย์ฯ  
 สปสช (30 บาท) รพ.ต ารวจ 
 สปสช (30 บาท) รพ.อื่น ๆ ระบุ ……………………………………..……….. 
 อ่ืน ๆ ……………………………………………….. 

2. ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
ชื่อหอพัก/คอนโด/บ้านเลขท่ี............................................... ซอย..................................... ถนน………………..……. 
ต าบล/แขวง....................................... อ าเภอ/เขต........................................... จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน................................................. มือถือ......................................... 
3. ประวัติครอบครัว 
1. ชื่อ-สกุลบิดา............................................................................................. ............................... อายุ.............ป ี
สถานภาพ    มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม   ที่อยู่............................................................................................
โทรศัพท์............................... อาชีพ............................................. รายได้ประมาณเดือนละ .........................บาท  
สถานที่ท างาน................................................................................................................................................. ......   
2. ชื่อ-สกุลมารดา.................................................................................................................... ......อายุ..............ปี 
สถานภาพ    มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม   ที่อยู่............................................................................................
โทรศัพท์............................... อาชีพ............................................. รายได้ประมาณเดือนละ .........................บาท  
สถานที่ท างาน................................................................................................................................................. ......   

 

 

 

รูปถ่าย 



3. สถานภาพการสมรส  อยู่ด้วยกัน      แยกกันอยู่      หย่าร้าง      อ่ืน (ระบุ)…………………… 
4. จ านวนพี่น้อง..................คน  ชาย..........คน  หญิง.................คน  นิสิตเป็นคนที่................ 

4.1 ชื่อ-สกุล........................................................................ ............................... อายุ.....................ปี 
ระดับการศึกษา.................................. สถานศึกษา/สถานที่ท างาน........................................................ 
4.2 ชื่อ-สกุล........................................................................ ............................... อายุ.....................ปี 
ระดับการศึกษา.................................. สถานศึกษา/สถานที่ท างาน........................................................ 
4.3 ชื่อ-สกุล........................................................................ ............................... อายุ.....................ปี 
ระดับการศึกษา.................................. สถานศึกษา/สถานที่ท างาน........................................................ 

5. ชื่อผู้ติดต่อใกล้ชิดที่นิสิตสะดวกในการให้ติดต่อ (กรณีไม่ใช่บิดา/มารดา) ………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์…………………….………. มีความสัมพันธ์กับนิสิต โดยเกี่ยวข้องเป็น................................................... 
 
ข้อมูลด้านการศึกษา การขอทุน และภาวะสุขภาพ 
1. ประวัติการขอทุนการศึกษา 

 กองทุนกู้ยืม กยศ./กรอ.   
 ทุนภายในคณะ ระบุ……………………………………….…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 ทุนภายนอกคณะ ระบุ…………………..………………………………………………………………………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 อ่ืน ๆ ระบุ ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. ประวัติการฉีดวัคซีน 

วัคซีน 
สถานะภูมิคุ้มกัน ลงวันที่ฉีด 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 

Tdap (dT) บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน  
(1 เข็มทุกช่วงอายุ 10 ปี) 

     ไม่จ าเป็น  
ต้องตรวจระดับ
ภูมิคุ้มกันก่อนฉีด
วัคซีน 

MMR หัด คางทูม หัดเยอรมัน  
(ฉีดกระตุ้นอย่างน้อย 1 เข็ม) 

     

Varicella: สุกใส  
(เคยเป็นโรคมาก่อนและไม่จ าเป็นต้องฉีด) 

     ควร  
ตรวจเลือดหา
ภูมิคุ้มกันก่อนฉีด Hepatitis B: ไวรัสตับอักเสบบี      

Influenza: ไข้หวัดใหญ่       
 

 
 

ชื่อ-สกุล ................................................................................ 



3. ปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย 
 โรคประจ าตัว 

o ไม่มี  
o มี กรุณาระบุรายละเอียด………………………………………………………….. 

 

 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 
น้ าหนักตัว .................... .................... .................... .................... .................... .................... 

ส่วนสูง .................... .................... .................... .................... .................... .................... 

BMI .................... .................... .................... .................... .................... .................... 
 

ชื่อ – สกุล ............................................................................ 
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