
ประกาศการขอรบัทุนการศึกษา นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตร ี

สำหรับผู้ขอรับทุนรายใหม ่

 

คุณสมบัติ/ข้อปฏิบัติ ผู้ขอรบัทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

1. เป็นผู้มีปญัหาทางเศรษฐกิจ/ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

2. เป็นผู้ไม่เคยสมัครขอรับทุนการศึกษา จากคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 

3. นักศึกษาที่มีสทิธ์ิกู้เงิน กรอ.  กยศ.  ต้องใช้สิทธ์ิในการกู้ยืมเงินร่วมกบัขอรบัทุนจากคณะแพทยศาสตร์ โดย

คณะฯ จะพิจารณาวงเงินกู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือพจิารณายกเลิกการกูเ้งินในภายหลัง  หากไม่ใช้สทิธ์ิ

ยื่นกู้ คณะฯจะไม่พิจารณาจัดสรรทุน  ซึ่งนักศึกษา สามารถติดตามข้อมูลการกูเ้งิน กรอ.  กยศ. ได้ทางเว็ป

ไซด์ กองพัฒนานกัศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

4. บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ แนบหนังสือรับรองรายได้ เป็นหลักฐาน 

5. ผู้ประกอบธุรกจิที่มรีายได้เกิน 50,000 บาท/เดือน  แนบหลกัฐานการชำระภาษี 

6. ผู้ขอรบัทุนการศึกษา ที่มีทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้วบางส่วน ต้องแจ้งรายละเอียดในใบสมัครด้วย 

7. นักศึกษาจะต้องไมม่ีและไม่นำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในระหว่างการศึกษา 

8. นักศึกษาแพทย์ที่ได้รบัทุนการศึกษา ควรพักอาศัยที่บ้านส่วนตัวหรือหอพักมหาวิทยาลัย/หอพกัที่คณะ

แพทยศาสตร์ จัดให้เท่านั้น 

9. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่ควรแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น มรีถยนต์ใช้ส่วนตัว  มีอุปกรณ์

เครื่องใช้/เครื่องประดับ ราคาแพง เป็นต้น 

10. ผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ให้ข้อมลูเป็นเท็จ  จะไม่ได้รบัการจัดสรรทุนการศึกษา/ระงบัการรับทุนการศึกษา

ทันทีที่คณะฯ ตรวจสอบได ้

11. การช่วยเหลือทุนการศึกษา เป็นนโยบายของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นความ

ช่วยเหลือร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง-คณะแพทยศาสตร์-นักศึกษา  จึงขอให้นักศึกษาให้ข้อมลูทีเ่ป็นความ

จริง เพื่อความสะดวกในการดูแลนกัศึกษาได้อย่างเหมาะสมที่สุด 
12.  ผู้ขอรับทุน ต้องแนบเอกสารมาด้วยดังนี ้

12.1  สำเนาบัตรประชาชน         
12.2   สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ SCB ม.อ. หรือ e-passbook 
12.3  แบบฟอร์มยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชี ดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซด์งานกิจการนักศึกษาฯคณะแพทย์ฯ 

13. ผู้สมัครขอรับทุน  สามารถส่งใบสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565  

     ที่ e-mail : sangdao.tin@hotmail.com 

14. นักศึกษาขอรับทราบผลการพิจารณาจัดสรรทุน ได้ตาม e-mail  :  sangdao.tin@hotmail.com 
หรือ โทร พี่แสงดาว  089 8765677     ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565  ในวัน เวลา ราชการ  

-----งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะแพทย์ฯ---- 

 

mailto:sangdao.tin@hotmail.com


 

           ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร ์

ตอนท่ี 1   

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)........................................สกุล.............................................รหสันักศึกษา............ ................. 

สาขา (   )แพทยศาสตร์  (   )กายภาพบำบัด  (   )รังสเีทคนิค    (   ) เวชปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ช้ันปทีี่................ 

ปีการศึกษา................................ 

เข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธี   (   )โครงการวิจัย     (   )กสพท.     (   )แพทย์ชนบท    (   )แพทย์ปฏิรูป  

(   ) โครงการภาษาอังกฤษ   (    ) อื่นๆ…………………………………………………………………………………. 

สำเร็จการศึกษาช้ัน ม.6 จากโรงเรียน..................................................................จังหวัด.................. ......................... 

ผลการเรียนเฉลี่ยช้ันมัธยมปลาย............................ 

ผลการเรียนทีผ่่านมา (กรณีเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป 

ช้ันปีที่ 1  ดัชนีสะสม.................ช้ันปีที 2  ดัชนีสะสม..................... ช้ันปีที่ 3  ดัชนีสะสม.................ช้ันปีที 4   

ดัชนีสะสม.....................ช้ันปีที่ 5  ดัชนีสะสม................. 

นักศึกษาพัก  (   )หอพักมหาวิทยาลัย..................(   )หอพักคณะแพทย์ฯ.....................(   )หอนอก....................... . 

ราคาห้องพัก........................บาท/ปี/ภาคการศึกษา โทรศัพท์หอพกั.................................. 

โทรศัพท์นกัศึกษา............................................E-mailนักศึกษา................................................................................. 

บิดาช่ือ.................................................................อายุ................ปปีระกอบอาชีพ   (    )รับราชการ/พนักงานของรัฐ 

(    )รัฐวิสาหกิจ    (    )ลูกจ้างเอกชน/บริษัท     (    )เจ้าของธุรกจิ    (    )อื่น........................................................ 

 ............................................................รายได้บิดาเฉลี่ย/เดือน....................................โทรศัพท์................................. 

มารดาช่ือ..............................................................อายุ................ปีประกอบอาชีพ   (    )รับราชการ/พนักงานของรฐั 

(    )รัฐวิสาหกิจ    (    )ลูกจ้างเอกชน/บริษัท     (    )เจ้าของธุรกจิ    (    )อื่นๆ...................................................... 

 .........................................................รายได้มารดาเฉลี่ย/เดอืน....................................โทรศัพท์................................. 

สถานภาพ บิดา มารดา (   )อยู่ด้วยกัน   (   )แยกกันอยู่ด้วยการประกอบอาชีพ   (   )หย่า/แยกกันอยู่ 

กรณี บิดา มารดา แยกกันอยู่/หย่า   นักศึกษามีผู้อุปการะทางการเงิน คือ ................................................................ 

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

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

ที่อยู่ของ บิดา มารดา บ้านเลขที.่...................ซอย................................ถนน...........................ตำบล.......................... 

อำเภอ..............................จงัหวัด......................................(   )ทาวน์เฮ้าส์.........ช้ัน   (   )บ้านเดี่ยว   (   )ห้องแถว 

เป็น (   )บ้านของตนเอง ยังอยู่ในช่วงผอ่นชำระ (ระบุช่วงเวลาที่เริ่มซื้อ..........ป)ี ราคา...............................บาท  

ผ่อนชำระเดือนละ.........................บาท ต้องชำระไปเป็นระยะเวลาอีก..................ปี 

      (   )บ้านเช่า เดือนละ................................บาท   (   )อื่นๆ................................................................................. 
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    ติดรูปถ่าย 1-2” 



ผู้อุปการะทางการเงิน (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา)........................................................................................................... 

อาชีพ....................................................เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เป็น.......................................... .................................. 

ให้การอปุการะเป็นค่าใช้จ่าย (   )ค่าธรรมเนียมการเรียน.............................บาท/ปี/เทอม   

                                   (   )ค่าใช้จ่ายรายเดือน............................บาท/เดอืน (   )ค่าหอพัก......................บาท 

       (   )ค่าใช้จ่ายอื่นๆ........................................................................................................  

บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง มีที่ดินเป็นของตนเองจำนวน............ไร่ เป็นสวนยาง...........ไร่ สวนผลไม.้...................ไร่ 

ที่นา............ไร่ อื่นๆ.............................................  สวนดังกล่าว ใช้ประกอบอาชีพเอง/ให้เช่า....................... ............ 

ที่บ้านของนักศึกษามีเครือ่งอำนวยความสะดวกคือ (ระบ)ุ................................................................... ....................... 

พาหนะที่ใช้ในครอบครัว รถยนต์..................คัน  รถจักรยานยนต์.................กี่คัน 

นักศึกษามีพี่น้อง(รวมนักศึกษาด้วย)................คน 

ลำดับที ่ ระดับการศึกษา อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้

      

      

      

      

      

 

ตอนท่ี 2 

หนี้สินรวมของบิดา มารดา(สถาบันการเงินและนอกระบบ)....................บาท  

รายได้รวมของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง.......................................บาท 

เงินเก็บของครอบครัว...................................................................บาท 

รายจ่ายของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตร จำนวน..........คน  

- คนที่ 1 ปีละ.....................บาท  - คนที่ 2  ปีละ....................บาท 

- คนที่ 3 ปีละ.....................บาท  - คนที่ 4  ปลีะ....................บาท 

2. ค่าใช้จ่ายรายเดือนบุตร จำนวน................คน 

- คนที่ 1 เดือนละ................บาท  - คนที่ 2  เดือนละ..............บาท 

- คนที่ 3 เดือนละ................บาท  - คนที่ 4  เดือนละ..............บาท 

3. ค่าเช่าหอพักของบุตร 

- คนที่ 1 เดือนละ................บาท  - คนที่ 2  เดือนละ..............บาท 

- คนที่ 3 เดือนละ................บาท  - คนที่ 4  เดือนละ..............บาท 
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4. ค่าธรรมเนียมการใช้โทรศัพท์ ของบิดา/มารดา รวม.............บาท 

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับบุตร............................................................................................................ 

6. กรณีเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระบุค่าใช้จ่ายรวมในการเรียนพิเศษหรือติวในระดบัช้ันมัธยมปลาย  

รวม....................................บาท 

7. ค่าใช้จ่ายในการผ่อนบ้าน.........................................บาท/เดอืน 

8. ค่าใช้จ่ายในการผ่อนรถ...........................................บาท/เดอืน 

9. ค่ารักษาพยาบาล................................................................................. ........................................... 

10. สิทธิในการรักษาพยาบาล................................................... 

11. ค่าใช้จ่ายกรมธรรม์ประกันภัย..........ฉบับ....................บาท/ป ี

12. ค่าน้ำมันรถ.........................................................บาท/เดือน 

13. ค่าใช้จ่ายอื่นๆของครอบครัว 

- ค่าน้ำ......................บาท/เดอืน    - ค่าไฟ..................บาท/เดือน 

- ค่าส่งเสีย ปู่  ย่า  ตา  ยาย ........................................บาท/เดือน 

- อื่นๆ..................................................................................... 

ตอนท่ี 4  

กรณีทางบ้านประกอบธุรกจิแล้วประสบปัญหา กรุณาให้ข้อมูลรายไดร้ายจ่ายกอ่นและหลงัประสบปัญหา 

โดยละเอียด...................................................................................................................................... ...................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนท่ี 5     (    )  ขอทุนเฉพาะช่วง COVID-19       (    ) ขอทุนระยะยาว.....................ปี 

ความต้องการการช่วยเหลือของนกัศึกษา  

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน..........................................บาท/ปี 

2. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (นักศึกษาขอรับทุน อนญุาตให้หอพกัที่คณะแพทยจ์ัดสรรให้

เท่านั้น)...........................................บาท/ปี 

3. ค่าใช้จ่ายรายเดือน.............................บาท/เดือน 

4. อื่นๆ.......................................................................................... 

หากไม่ได้รบัทุนการศึกษา  บิดา มารดา/ผู้ปกครอง  จะจัดการเรือ่งค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษา อย่างไร

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

............................................................................................................................. ............................................... 
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ค่าใช้จ่ายที่บิดา มารดา/ผูป้กครอง สามารถสง่เสียนักศึกษาได้โดยไม่เดือดร้อนและไม่ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบัน

การเงินอื่นๆอกี(เฉพาะตัวนักศึกษา) 



1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน..........................................บาท/ปี 

2. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา..............................................บาท/ปี 

3. ค่าใช้จ่ายรายเดือน.............................บาท/เดือน 

หากนักศึกษา มีทุนการศึกษาอื่นบางส่วนอยู่แล้ว  กรุณาแจง้รายละเอียด 

1. ช่ือทุน............................................จำนวนเงิน...................บาท/ปี 

เงื่อนไขการรับทุน....................................................................... 

2. ช่ือทุน............................................จำนวนเงิน...................บาท/ปี 

3. เงื่อนไขการรับทุน....................................................................... 

ช่องทางการติดต่อผูป้กครองของนกัศึกษา ที่สะดวกทีสุ่ดคือ 

1. ช่ือ...........................................โทรศัพท์.......................... 2. ช่ือ..............................โทรศัพท.์......................... 

 

ตอนท่ี 6 

ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการขอรับการพจิารณาทุนการศึกษา (กรุณาให้ข้อมลูโดยละเอียด) 

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

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้า……………………………………………………………… ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จากคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุญาตให้คณะแพทยศาสตร์ใช้ข้อมูลส่วนตัว ที่ข้าพเจ้าให้แก่คณะแพทยศาสตร์  

ทั้งจากที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการสัมภาษณ์ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ของ 

คณะแพทยศาสตร์ สืบไป 

 

          ลงช่ือนักศึกษาผู้ขอรับทุน...................................................................... 

 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อมลูข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ 

          ลงช่ือผู้ปกครอง…………………………………............................................. 


