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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนเปรมดนตร ี

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยหิดล

ประวัติส่วนตัว 

1. ชื่อ-สกุล.......................................................................................................... ............................................
2. ประเภททุนการศึกษาท่ีเสนอขอรับการสนับสนุน

 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีที่โดดเด่น 
 ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 

3. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
 เป็นนักเรียน หรือนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในวิทยาลัย 

ดุริยางคศิลป์เรียบร้อยแล้ว 

 นักเรียน หรือนักศึกษาปัจจุบัน รหัสประจ าตัวนักศึกษา.........................................ชัน้ปี............... 
 ผู้สมัครเป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เคยกระท าผิดวินัยและกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 
 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทอ่ืน ๆ ของวิทยาลัย 

4. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน

เลขที่.................................ตรอก/ซอย.....................................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................................จังหวดั.......................................................................
รหัสไปรษณีย์...................................... โทรศัพท์...................................................... ..................................... 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ท่านเคยได้รับทุนการศึกษาหรือไม่  

 ไม่เคย 
 เคย แต่ปัจจุบันไม่ได้รับแล้ว (โปรดระบุประเภท)................................................................. ........... 
 เคยและปัจจุบันยังได้รับอยู่ (โปรดระบุประเภท)........................................................................ .... 

6. ประวัติครอบครัว
6.1 สถานภาพสมรสของบิดามารดา
 อยู่ร่วมกัน  แยกกันอยู่   หย่า  บิดา/มารดา ถึงแก่กรรม 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................................... 
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6.2 ชื่อ/สกุลของบิดามารดา หรือ ผู้อุปการะ  

 ชื่อ-สกุล บิดา................................................................................................................................  
อาชีพ..............................................................รายได้ต่อเดือน............................................ ............  

 ชื่อ-สกุล มารดา............................................................................................................................  
อาชีพ..............................................................รายได้ต่อเดือน..................... ...................................  

 กรณีมีผู้อุปการะแทนบิดามารดา  
ชื่อ-สกุล ผู้อุปการะ.................................................................................................. ......................  
อาชีพ..............................................................รายได้ต่อเดือน........................................................  

6.3 จ านวนพี่น้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้สมัคร).....................คน ชาย...................คน หญงิ....................คน  
7. กิจกรรม/ความถนัด/งานอดิเรก  

 กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
วัน/เดือน/ปี ท่ีท า กิจกรรมที่ท า ต าแหน่งหน้าที่ที่ไดร้ับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 ความถนัด/ความสามารถพิเศษและงานอดิเรก 

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

................................................................................. ............................................................................................  
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8. เป้าหมาย และความคาดหวังในการศึกษา  

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

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

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

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

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

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

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

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

หากผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในด้านต่าง ๆ โดยสมัครใจตลอด
ปีการศึกษา 2564 เป็นจ านวนทั้งสิ้น …………………..ชั่วโมง โดยมีลักษณะกิจกรรม ดังนี้  

 ช่วยงานวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   
 อ่ืน ๆ    …………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอัน
เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุนการศึกษาท่ีได้รับคืนทั้งหมดให้แก่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทาลัยมหิดล 

 

ข้าพเจ้าขอรับรอง ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริง  
 
 

................................................................... ผู้ขอรับทุนฯ  
(................................................................)  
วันที่............/.........................../................ 
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หลักฐานประกอบการสมัคร 
 
ยื่นเอกสารได้ที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร) 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 ส าเนาหลักฐานผลการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
 ส าเนาหนังสือตอบรับเข้าศึกษาในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 ฉบับ กรณีเป็น

นักเรียน หรือนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เรียบร้อยแล้ว 

 เอกสารผลงานความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี จ านวน 1 ชุด (กรณีขอรับทุนประเภทผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษทางดนตรีที่โดดเด่น) 

 เอกสารน าเสนอสาเหตุที่ต้องขอรับทุนการศึกษา ปัญหาต่าง ๆ และความคาดหวังในการศึกษา จ านวน 1 
ชุด (กรณีขอรับทุนประเภทผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา) 

 
 

  
 
 

................................................................... ผู้ขอรับทุนฯ  
(................................................................)  
วันที่............/.........................../................ 

 
 
 
 
 



 
หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง/อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ประกอบการสมัครขอรบัทุนการศึกษาจากกองทุนเปรมดนตรี 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยหิดล 

 

 

ข้าพเจ้า..................................................................................................................... .....................................  

เป็น  ผู้ปกครอง     อาจารย์ที่ปรึกษา 

ของ นาย/นางสาว........................................................................................ รหัสประจ าตัว........................................  

ขอรับรองว่าผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์  

๑. มีผลการเรียนได้ในลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด................................................................................. ....................  

๒. ความเห็นอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
.................................................................................................................... ................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (...........................................................)  

วันที่ ......../ ........................... /............. 



 

เอกสารน าเสนอ สาเหตุที่ตอ้งขอรับทุนการศึกษา (กรณีขอรับทุนประเภทผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา) หน้าท่ี 1 
 

เอกสารน าเสนอ 
สาเหตุที่ต้องขอรับทุนการศึกษา ปัญหาต่าง ๆ และความคาดหวังในการศึกษา  

(กรณีขอรับทุนประเภทผู้ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา) 

ประกอบการเสนอขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนเปรมดนตรี 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยหิดล 

 

บรรยายสาเหตุที่ต้องขอรับทุนการศึกษา ปัญหาต่าง ๆ และความคาดหวังในการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

เอกสารน าเสนอ สาเหตุที่ตอ้งขอรับทุนการศึกษา (กรณีขอรับทุนประเภทผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา) หน้าท่ี 2 
 

 

ประวัติการท างานพิเศษ  
วัน/เดือน/ปี ท่ีท า ลักษณะงาน หน่วยงาน/บริษัทท่ีจ้าง ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรอง ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริง  
 
 

................................................................... ผู้ขอรับทุนฯ  
(................................................................)  
วันที่............/.........................../................ 

 




