ประกาศโรงเรีย นศตูล วิท ยา จังหวัด สตูล
เรื่อง การรับสมัครและดำเนิบการคัดเลือกนักเรียบเพื่อรับหุนการสีกษา “ภูมิทายาท”
ประจำปีการสีกษา ๒๕๖๐
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ดำเนินการโครงการทุนการศึกษา “ภูม ทิ ายาท”
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยการจัดสรรทุนการสีกษาให้กบั นักเรียนในเขตพัฒ นาเฉพาะกิจจังหวัดซายแดนภาคใด้ทเ่ี ข้าเรียน
ในโรงเรียนของรัฐและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้จดั สรรทุนการศึกษา “ภูม ทิ ายาท” ปีการศึกษา
๒๕๖๐ ให้กบั นักเรียนในสังกัดสำนักงาบเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ และมอบหมายให้โรงเรียนในเขตพืน้ ที่
ดำเนิน การคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ทนุ การศึกษาภูมทิ ายาท กลุม่ ที่ ๒ (ม.ด้น) และกลุม่ ที่ ๓ (ม.ปลาย)
โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล มิความประสงค์จะรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกนักเรียบเพือ่ รับ
ทุนการศึกษา "ภูม ทิ ายาท”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับขัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และขัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

©. คุณศมนัติจองผู้มีสิทธึ๋สมัครเข้ารับหุน
©.© ระดับ'ขั้นมัธยมศึกษาตอบต้น
๑.๑.๑ รับนักเรียนทีจ่ บขัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ใบโรงเรียนของรัฐและเอกซนเข้าเรียบในขัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในโรงเรียนของรัฐทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแต่ละเขตคัดเลือกให้ได้รบั จัดสรรทุนจนจบขัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
๓ เป็นทุนการศึกษาต่อเนือ่ ง มุง่ เน้นเพือ่ ส่งเสรีมและพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาใบโรงเรียบสังกัดทัง้ นีเ้ ป็นไปตามความ
ต้องการของแต่ละสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๑.๑.๒ โรงเรียนได้รบ
ั การจัดสรรทุน คัดเลือกนักเรียนโดยเป็นนักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท้ างการ
เรียนดี มีฐานะยากจน ความประพฤติดี หรือมิความสามารถพิเศษเฉพาะด้านตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน (star
challenge) หรือนักเรียนทีไ่ ด้รบั ผลการะทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ให้ได้รบั
ทุบ การศึกษาภูมทิ ายาท เข้าเรียนในโรงเรียนระดับขัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ ๑๕:,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓ ผลการเรียนเฉลีย่ สะสมไม่นอ
้ ยกว่า ๒.๕๐ ทัง้ นีน้ กั เรียนทีเ่ ป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบหรือมี
ความสามารถพิเศษให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของคณะกรรมการบริหารทุนภูมทิ ายาทระดับสถานศึกษา และมีผลการเรียนเฉลีย่
ในรายวิซาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า ๒.๕๐
๑.๑.๔ ผูป
้ กครองนักเรียนมีรายได้ไม่เกิน ๒๐๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๑.๑.๕ กำหนดให้โรงเรียนเดิมของนักเรียน (ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาและครูทป่ี รึกษาหรือครู
ประซำขับ้ ) เป็นผูร้ บั รองผลความประพฤติ รายได้ของครอบครัวและความสามารถพิเศษ

©.๒ ระดับ ชัน้ มัธยมสีก ษาตอบปลาย
๑,๒.๑ รับนักเรียนทีจ่ บชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในโรงเรียนของรัฐและเอกซนเข้าเรียนใบชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ในโรงเรียนของรัฐทีเ่ ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแต่ละเขตคัดเลือกให้ได้รบั จัดสรรทุนจนจบชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
๖ เป็นทุนการศึกษาต่อเนือ่ ง มุง่ เน้นเพือ่ ส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาในโรงเรียบสังกัดทัง้ นีเ้ ป็นไปตามความ
ต้องการของแต่ละสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๑.๒.๒ โรงเรียบไต้รบั การจัดสรรทุน คัดเลือกนักเรียนโดยเป็นนักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธึท๋ างการ
เรียนดี มีฐานะยากจน ความประพฤติดี หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะต้านตามความต้องการของแต่ละโรงเรียน (star
challenge) หรีอนักเรียบทีไ่ ด้รบั ผลการะทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ให้ได้รบั
ทุน การศึกษาภูมทิ ายาท เข้าเรียนในโรงเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๓ ผลการเรียนเฉลีย่ สะสมไม่น อ
้ ยกว่า ๒.<£๐ ทัง้ นีน้ กั เรียนทีเ่ ป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบหรือมี
ความสามารถพิเศษให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของคณะกรรมการบริหารทุนภูมทิ ายาทระดับสถานศึกษา และมีผลการเรียนเฉลีย่
ในรายริซาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า ๒.๕๐
๑.๒.๔ ผูป
้ กครองนักเรียนมีรายได้ไม่เกิน ๒๐๐๐,๐๐๐ บาท/ปี
๑.๒.๕ กำหนดให้โรงเรียนเดิมของนักเรียน (ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาและครูทป่ี รึกษาหรือครู
ประขำชัน้ ) เป็นผูร้ บั รองผลความประพฤติ รายได้ของครอบครัวและความสามารถพิเศษ
๒. ใบสมัคร
ติดต่อรับใบสมัครได้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ได้ทห่ี อ้ งสำนักงานริซาการ โรงเรียนสตูลวิทยา

๓. หลักฐานและการสมัคร
๓.๑ ใบสมัคร
๓.๒ สำเนา ปพ. ๑ (หลักฐานการจบการศึกษา)
๓.๓ รูปถ่ายในเครือ่ งแบบโรงเรียนเดิม ขนาด ๑ นิว้ สำหรับติดใบสมัครจำนวน ๓ รูป
( รูปขาว - ดำ หรือรูปสีหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันทีย่ น่ื ใบสมัคร)
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้านทีม่ ซี อ่ื นักเรียนและโดยผูป้ กครองนักเรียนรับรองสำเนาถูกต้อง
๓.๕ ใบรับรองความประพฤติและใบรับรองรายได้ของบิดา มารดาหรือผูป
้ กครองของนักเรียน
๓.๖ ใบรับ รองความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (กรณีนก
ั เรียนสมัครในกลุม่ ความสามารถพิเศษ
เฉพาะด้านซึง่ ตรงกับความต้องการซองโรงเรียน
๔. สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานริซาการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตัง้ แต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. แต่งกายด้วยเครือ่ งแบบนักเรียนของสถานศึกษาทีก่ ำลังศึกษาอยู่
๕. การสอบดัดเลือก (การสอบข้อ เขียนคิตเป็น คะแนนร้อยละ ๖๐)
สอบคัดเลือกใบวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. รายงานตัวเข้า
ห้องสอบเวลา ๐๘.๓๐ น. เนีอ้ หาริซาทีจ่ ะสอบครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาชัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในรายริซา
วิท ยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ

๔. การสอบสัม ภาษณ์โดยการเยีย่ มบ้าน (คิดเป็น คะแบนร้อยละ ๔©)
นัก เรีย นทีส่ อบผ่า นข้อ เขีย นจะได้ร บั การประเมิน ต่อ ในส่ว นของการสัม ภาษณ ์ โดยจะมี
คณะกรรมการไปสัมภาษณ์และเยีย่ มบ้านนักเรียนในวันที่ ๑๔ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๖๐
๗. กำหนดประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว
๗.๑ ประกาศผลและรายงานตัวใบวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๖๐
๗.๒ มอบตัว วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศน
ศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา หากนักเรียบตามประกาศในข้อที่ ๗.๑ ไม่ดำเนินการตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ถือ'วา่ สละสิทธใน
การรับทุนภูมทิ ายาท
๘. การศอบถามรายละเอีย ดเพิม่ เติม สามารถสอบถามได้ท่ี โทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๗๑-๑๙๔๔
หรือทางเว็ปไซต์ http://w w w .stw .ac.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐

( นายมาโบซ มณีวทิ ย์ )
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา

