“เรียนดี ดนตรี กีฬา”

ติดรูป
ขนาด 1 นิ้ว

ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๔

ประเภททุน  ทุนเรียนดี  ทุนดนตรี  ทุนกีฬา  ทุนความสามารถพิเศษอื่น ..........................................
สาขาที่เลือก (โปรดระบุ) .................................................. วัน/เดือน/ปี (ที่สมัคร) .............................................
ข้อมูลเบื้องต้น
ประวัติส่วนตัว
๑.ชื่อ (นาย , นางสาว) ........................................... สกุล .................................................. ชื่อเล่น ..................................
วัน/เดือน/ปี (เกิด) ................................................... สัญชาติ .................. เชื้อชาติ .................. ศาสนา ..........................
โทรศัพท์ ................................... มือถือ ..................................... E-Mail..........................................................................
บิดา ชื่อ .................................................... สกุล ................................................. อาชีพ ..............................................
มารดา ชื่อ .................................................... สกุล ................................................. อาชีพ ..............................................
สถานะครอบครัว  อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่  หย่าร้าง  บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม
ประวัติการศึกษา
๒.สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๓ ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม (โปรดระบุ) .................................................
โรงเรียน .................................................................................................................... ........................................................
ที่อยู่ ตำบล ............................................... อำเภอ ..........................................จังหวัด .....................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ .................... หมู่ที่ ............ ตรอก-ซอย ................................ ถนน ....................................
ตำบล ............................... อำเภอ ..................................... จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ .....................
คำรับรองผู้สมัคร
กระผม/ดิฉัน มีความสนใจและประสงค์ที่จะขอรับทุนการศึกษา ประเภททุน ........................... โดยได้ทำความเข้าใจใน
ระเบียบการเป็นอย่างดี และได้กรอกข้อมูลต่างๆ ตามความเป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้การสมัครเป็นไปโดยความสมัครใจ อีกทั้ง
ผู้ปกครองรับรู้และให้การสนับสนุนในการขอรับทุนในครั้งนี้
ลงชื่อ..................................................... ผู้ปกครอง
(...........................................................)

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

คำรับรองของสถานศึกษา
ข้าพเจ้า ชื่อ ....................................... นามสกุล .................................. ได้พิจารณาคุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษา
แล้วเห็นว่า ผู้ขอรับทุน มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ได้กำหนดไว้และเห็นสมควรให้ได้รับทุนการศึกษาตามที่ระบุไว้ต่อไป

ลงชื่อ ...................................................... ผู้รับรอง
(...............................................................)
ตำแหน่ง..........................................................
วันที่............. เดือน...................... พ.ศ. .............

หลักฐานแนบใบสมัครประเภททุน โรงเรียนเป้าหมาย
(สำหรับเจ้าหน้าทีร่ ับสมัคร)
❑ รูปถ่าย 1 นิ้ว
1 รูป
❑ ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (GPA) 1 ฉบับ
❑ หนังสือรับรองความประพฤติ
1 ฉบับ
❑ สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
1 ฉบับ
❑ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
1 ฉบับ

รายละเอียดการขอสมัครนักเรียนทุนโรงเรียนเป้าหมาย “เรียนดี ดนตรี กีฬา”
คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุนฯ
1. สำเร็จการศึกษา ม.3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ทุน
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPA) “ไม่น้อยกว่า 2.50 ทุนเรียนดี”
หรือ “ไม่น้อยกว่า 2.00 ทุนดนตรีและทุนกีฬา” สำหรับทุนดนตรีและทุนกีฬา จะต้องผ่านการทดสอบ
ทักษะความสามารถประกอบการพิจารณาการรับทุน จากคณะกรรมการคัดเลือกของวิทยาลัย
3. การขอทุนทุกประเภท จะต้องเลือกเรียนในสาขาที่กำหนดไว้เท่านั้น (ดูได้จากระเบียบการสมัครทุนฯ)
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ
การพ้นสภาพ
1. ประเภททุนเรียนดี มีผลการเรียน ต่ำกว่า 2.50 หรือ มีผลการเรียนเป็น 0, ร, มส. ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งในแต่ละภาคเรียน
2. ประเภททุนดนตรี ทุนกีฬา ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของงานดนตรี หรือ งานกีฬา
3. ทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของวิทยาลัย
4. ปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
5. มีคะแนนพฤติกรรมต่ำกว่า 50% ในแต่ละภาคเรียน
หมายเหตุ : กรณีนักเรียนยื่นสมัครนักเรียนทุนโรงเรียนเป้าหมาย“เรียนดี ดนตรี กีฬา”และยื่นขอกองทุนให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมกันแล้วได้รับการอนุมัติ ให้สละสิทธิ์นักเรียนทุนโรงเรียนเป้าหมาย
สิ่งที่ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องรับทราบ
1. ทุนเรียนดี ดนตรี กีฬา รับจำกัดเพียง 100 ทุนเท่านั้น รับสมัครตั้งแต่ มกราคม 64 ถึง 31 มีนาคม 64
กรณีมีผู้สมัครครบ 100 ทุนก่อนกำหนดเวลาทางวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทุนทันที
และนักเรียน สามารถสมัครเรียนได้ในกรณีทั่วไป
2. ผู้ขอรับทุนฯ ทุกประเภท ต้องกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารแนบในการสมัครทุน ครบถ้วน
สมบูรณ์ ก่อนนำส่งที่วิทยาลัย ในกรณีใบสมัครไม่สมบูรณ์วิทยาลัย จะปฏิเสธการรับสมัครทุนทุกกรณี
3. การส่งเอกสารใบสมัครทุน ส่งด้วยตนเอง / หรือส่งทางไปรษณีย์มายังวิทยาลัย กรณีส่งทางไปรษณีย์จะต้อง
ส่งเอกสารทุนไม่เกิน 15 มีนาคม 64 ยึดตามตราประทับของไปรษณีย์
4. การพิจารณาได้รับทุนเรียน จะพิจารณาจากการส่งใบสมัครและแนบเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมอื่น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในระเบียบขอรับทุน ในวันที่ส่งใบสมัคร
การพิจารณาทุนดนตรีและกีฬา จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถ กำหนดการทดสอบทุนดนตรีและกีฬา
สามารถอ่านได้จาก ระเบียบทุนดนตรี และระเบียบทุนกีฬา ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.usp.ac.th
ผู้ประสานงาน
นายธีระวัฒน์ แหละหมัด โทรศัพท์ 084-8551780
ฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ 074-246227 , 074-357547 – 8 ภายในเบอร์ 0 , 13
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 406 ถนนธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ระเบียบการสมัครนักเรียนทุนโรงเรียนเป้าหมาย ประเภท “เรียนดี ดนตรี กีฬา”
ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
1.สาขาวิชาที่ผู้สมัครสามารถขอทุนการศึกษาได้มีดังนี้
1.1 การบัญชี
1.2 การตลาด
1.3 การท่องเที่ยว
1.4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.5 ภาษาต่างประเทศ
1.6 โลจิสติกส์
2.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครนักเรียนทุนฯ
2.1 กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
2.2 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (GPA) 2.50 เป็นต้นไป สำหรับผู้ประสงค์ขอทุนเรียนดี
2.3 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (GPA) 2.00 เป็นต้นไป สำหรับผู้ประสงค์ขอทุนดนตรี / ทุนกีฬา
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
2.5 มีความรัก และมีความสนใจต่อการศึกษาสายอาชีพ
2.6 การขอทุนจะต้องเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ได้ระบุไว้เท่านั้น
3.คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครรับทุนโรงเรียนเป้าหมาย “ดนตรี”
3.1 เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี (เล่นเครื่องดนตรี/ร้องเพลง) ตามประเภทของทุนฯ ที่กำหนด
3.2 มีเกียรติบัตรการประกวดเวทีระดับจังหวัด ภาค ระดับประเทศ (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
4.คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครรับทุนโรงเรียนเป้าหมาย “กีฬา”
4.1 เป็นผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาตามประเภท “กรีฑา เปตอง บาสเก็ตบอล”
4.2 มีเกียรติบัตรการแข่งขันในระดับจังหวัด ภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
5.สิทธิพิเศษที่ได้รับจากทุนโรงเรียนเป้าหมาย “เรียนดี ดนตรี กีฬา”
5.1 ฟรีค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดปีการศึกษา
5.2 ได้รับสิทธิตามนโยบายการศึกษาที่รัฐบาลกำหนด
5.3 เฉพาะทุน “ดนตรี และ กีฬา” มีเสื้อทีม ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง สำหรับการเข้าร่วมการประกวด
แข่งขัน ในแต่ละรายการที่วิทยาลัยส่งเข้าร่วม

6.เอกสารประกอบการสมัครนักเรียนทุนโรงเรียนเป้าหมาย “เรียนดี ดนตรี กีฬา”
6.1 ใบสมัครทุนโรงเรียนเป้าหมาย “เรียนดี ดนตรี กีฬา” จะต้องกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย พร้อมมีลายเซ็น
รับรองของผู้สมัคร ผู้ปกครอง และผู้บริหารสถานศึกษาเดิม
6.2 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
6.3 ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (GPA) จำนวน 1 ฉบับ
6.4 หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6.7 สำเนาเกียรติบัตร การประกวด/แข่งขันในระดับจังหวัด ภาค ประเทศ หรือนานาชาติ
กรณีสมัครทุนดนตรี หรือทุนกีฬา
7.การยื่นความจำนงขอสมัครนักเรียนทุนโรงเรียนเป้าหมาย “เรียนดี ดนตรี กีฬา”
7.1 ขอแบบฟอร์มสมัครนักเรียนทุนโรงเรียนเป้าหมาย “เรียนดี ดนตรี กีฬา” ได้ที่ งานแนะแนว
หรือดาวน์โหลดได้ผ่านทาง http://www.usp.ac.th
7.2 กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน
นำส่งที่วิทยาลัย ในกรณีใบสมัครไม่สมบูรณ์วิทยาลัยจะปฏิเสธการรับสมัครทุนฯทุกกรณี.
7.3 การยื่นใบสมัครนักเรียนทุนฯ ยื่นด้วยตนเองที่ห้องรับสมัคร (ในเวลาราชการ) หรือส่งทางไปรษณีย์
จ่าหน้าซอง งานรับสมัครวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เลขที่ 406 ถนนธรรมนูญวิถี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 กรณี ส่งทางไปรษณีย์จะต้องส่งใบสมัครทุนฯ และ
เอกสารหลักฐาน ไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2564 ยึดตราประทับของไปรษณีย์
7.4 รับสมัครตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 *รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ทุน*
กรณีมีผู้สมัครผ่านการพิจารณาคัดเลือกครบตามจำนวนก่อนวลาที่กำหนด วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ปิดรับสมัครนักเรียนทุนโรงเรียนเป้าหมาย “เรียนดี ดนตรี กีฬา” ทันที โดยนักเรียน
สามารถสมัครเรียนได้ในกรณีทั่วไป
7.4 การพิจารณาผู้สมัครนักเรียนทุนเป้าหมาย “เรียนดี ดนตรี กีฬา”
7.4.1 คุณสมบัติผู้สมัคร ใบสมัคร และเอกสารหลักฐาน
7.4.2 สำหรับผูส้ มัครนักเรียนทุนเป้าหมาย “ดนตรี และ กีฬา” จะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
หากผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนฯทั้ง “เรียนดี ดนตรี กีฬา” วิทยาลัยฯจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์นักเรียนทุนฯ โดย ลงทะเบียนชำระค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุน
จำนวนเงิน 2,050 บาท (รายการค่าใช้จ่ายจะชี้แจงวันลงทะเบียน)
8.ปฏิทินนักเรียนทุนเป้าหมายประเภท “เรียนดี ดนตรี กีฬา”
8.1 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ***รับสมัครนักเรียนทุนฯ “เรียนดี ดนตรี”
8.2 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ***รับสมัครนักเรียนทุนฯ “กีฬา”
8.3 วันที่ 3 เมษายน 2564 ***คัดเลือกนักเรียนทุนฯ “ดนตรี”
8.4 วันที่ 20 เมษายน 2564 ***คัดเลือกนักเรียนทุนฯ “กีฬา”

ข้อควรรู้ กรณีนักเรียนยื่นขอสมัครนักเรียนทุนเป้าหมายฯ ทุกประเภท และประสงค์ ยื่นขอ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา
(กยศ.) แล้วได้รับการอนุมัติเป็นผู้กู้ กยศ. จะต้องยกเลิกสิทธิ์นักเรียนทุนฯ ทันที
ผู้ประสานงาน
ทุนเรียนดี ติดต่อ นายธีระวัฒน์ แหละหมัด เบอร์มือถือ 084-8551780
ทุนดนตรี ติดต่อ นายจิรศักดิ์ บูรธิการ เบอร์มือถือ 085-8945984
ทุนกีฬา ติดต่อ นายอนันต์ศิษฏ์ สายตรง เบอร์มือถือ 081-5993453

ฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ 074-246227 , 074-357547 – 8 ภายในเบอร์ 0 , 13
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 406 ถนนธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

