
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเงินอุดหนุนภูมิทายาท 

“ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………….. 

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการทุนภูมิทายาท โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ทั้งนี้ทางโรงเรียนสตูลวิทยาได้ดำเนินการรับสมัครสอบ
คัดเลือกระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  สอบคัดเลือกวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  นั้น 

บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกได้พิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนสตูลวิทยาจึงขอประกาศผล
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิทายาท” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ตามบัญชีรายชื่อแนบ
ท้ายประกาศนี ้

ทุนกลุ่ม ๑  ทุนไม่ต่อเนื่อง  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จำนวน ๖ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓ ทุน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓ ทุน 

ทุนกลุ่ม ๒ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๑๑ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี 

ทุนกลุ่ม ๓ ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จำนวน ๑๑ ทุน ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี  

 

ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนภูมิทายาทตัวจริงทั้ง ๓ ประเภททุน มาลงชื่อรายงานตัว  ในวันจันทร์ที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘:๓๐ น. ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนสตูลวิทยา พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
นักเรียน จำนวน ๒ ฉบับ มามอบในวันรายงานตัว 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 
 
 
      (นายอรุณ    โต๊ะหวันหลง)    
              ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 



 
 

บัญชีรายช่ือนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – สกุล ชั้น หมายหตุ 

๑ ๐๐๖ เด็กหญิงปรีดาวรรณ  บุญมณี  ม.๑/๗ ตัวจริง ลำดับที่ ๑  
ทุนกลุ่ม ๒  

๒ ๐๑๑ เด็กชายมีซาล  ยาประจัน  ม.๑/๗ ตัวจริง ลำดับที่ ๒  
ทุนกลุ่ม ๒ 

๓ ๐๐๕ เด็กชายกิตติกร  พันธ์พงษ์ ม.๑/๗ ตัวจริง ลำดับที่ ๓  
ทุนกลุ่ม ๒ 

๔ ๐๑๓ เด็กชายพีรวัส  สุดเหลือ  ม.๑/๙ ตัวจริง ลำดับที่ ๔  
ทุนกลุ่ม ๒ 

๕ ๐๒๗ เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์ทอง ม.๑/๗ ตัวจริง ลำดับที่ ๕  
ทุนกลุ่ม ๒ 

๖ ๐๒๒ เด็กหญิงเราะห์ศิณี  เจ๊ะง๊ะ  ม.๑/๗ ตัวจริง ลำดับที่ ๖  
ทุนกลุ่ม ๒ 

๗ ๐๐๘ เด็กชายชากีรีน  รบบานา  ม.๑/๗ ตัวจริง ลำดับที่ ๗  
ทุนกลุ่ม ๒ 

๘ ๐๐๒ เด็กหญิงตรีรัตน์  สีลาภเกื้อ  ม.๑/๘ ตัวจริง ลำดับที่ ๘  
ทุนกลุ่ม ๒ 

๙ ๐๑๐ เด็กหญิงฐิติกานต์  หลังเมือง  ม.๑/๔ ตัวจริง ลำดับที่ ๙  
ทุนกลุ่ม ๒ 

๑๐ ๐๒๘ เด็กหญิงสุรตา  คงแก้วเคลื่อน ม.๑/๑ ตัวจริง ลำดับที่ ๑๐  
ทุนกลุ่ม ๒ 

๑๑ ๐๐๔ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หลงสามะ  ม.๑/๘ ตัวจริง ลำดับที่ ๑๑  
ทุนกลุ่ม ๒ 

๑๒ ๐๐๙ เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญเตี่ยว  ม.๑/๗ ตัวจริง ลำดับที่ ๑  
ทุนกลุ่ม ๑ 

๑๓ ๐๒๔ เด็กชายอดิษฐ์  ไมมะหาด ม.๑/๘ ตัวจริง ลำดับที่ ๒ 
ทุนกลุ่ม ๑ 

 

-๒- 



 
 

บัญชีรายช่ือนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – สกุล ชั้น หมายหตุ 

๑๔ ๐๒๕ เด็กหญิงชาลิสา  แสงมาศ ม.๑/๔ ตัวจริง ลำดับที่ ๓  
ทุนกลุ่ม ๒  

สำรอง ๑ ๐๑๔ เด็กหญิงอังคณา  ทองย้อย  ม.๑/๖  

สำรอง ๒  ๐๑๕ เด็กหญิงพัชราภา  พนังแก้ว  ม.๑/๖  

สำรอง ๓ ๐๑๖ เด็กหญิงไอย์ริญ  ชะลูด  ม.๑/๔  

สำรอง ๔ ๐๑๗ เด็กหญิงจันทา  บูเก็ม  ม.๑/๖  

สำรอง ๕ ๐๑๒ เด็กชายรุซดีย์  โต๊ะเจ๊ะ  ม.๑/๗  

สำรอง ๖ ๐๑๘ เด็กชายพชรนคร  เพชรจำรัส  ม.๑/๖  

สำรอง ๗ ๐๑๙ เด็กหญิงศิราภรณ์  โอ่เอ่ียม  ม.๑/๖  

สำรอง ๘ ๐๒๖ เด็กหญิงสวรส  บุญมา ม.๑/๗  

สำรอง ๙ ๐๒๓ เด็กชายอับซัล  วาลีดง  ม.๑/๗  

สำรอง ๑๐ ๐๐๗ เด็กหญิงสาวิตรี  แสงจันทร์  ม.๑/๗  

สำรอง ๑๑ ๐๒๑ เด็กชายภูรินัฐ  มุณีแนม  ม.๑/๖  

สำรอง ๑๒ ๐๐๓ เด็กหญิงจิรวดี  ช่วยหนู  ม.๑/๘  

สำรอง ๑๓ ๐๐๑ เด็กชายอนันต์ดา  บาราสัน  ม.๑/๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓- 



 
 

บัญชีรายช่ือนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – สกุล ชั้น หมายหตุ 

๑ ๐๑๕ นางสาวภัณฑิรา ไชยตรี  ม.๔/๑ ตัวจริง ลำดับที่ ๑  
ทุนกลุ่ม ๓  

๒ ๐๑๒ นางสาวเหมือนฝัน บัญชา  ม.๔/๑ ตัวจริง ลำดับที่ ๒  
ทุนกลุ่ม ๓ 

๓ ๐๒๓ นางสาวนฤนาถ ทิพมาตร  ม.๔/๓ ตัวจริง ลำดับที่ ๓  
ทุนกลุ่ม ๓ 

๔ ๐๓๘ นางสาวอัสมา  หลังจิ ม.๔/๘ ตัวจริง ลำดับที่ ๔  
ทุนกลุ่ม ๓ 

๕ ๐๐๑ นางสาวอามีย๊ะ หลงกูนัน  ม.๔/๒ ตัวจริง ลำดับที่ ๕  
ทุนกลุ่ม ๓ 

๖ ๐๐๒ นายฮาดิษ รบบานา  ม.๔/๓ ตัวจริง ลำดับที่ ๖  
ทุนกลุ่ม ๓ 

๗ ๐๐๔ นางสาวศรัญญ่า ส่องสว่าง  ม.๔/๗ ตัวจริง ลำดับที่ ๗  
ทุนกลุ่ม ๓ 

๘ ๐๐๓ นางสาวปรากายมาศ อำไพฤทธิ์  ม.๔/๗ ตัวจริง ลำดับที่ ๘  
ทุนกลุ่ม ๓ 

๙ ๐๑๓ นางสาวจุราลัขณ์ แซ่ลิ่ว  ม.๔/๑ ตัวจริง ลำดับที่ ๙  
ทุนกลุ่ม ๓ 

๑๐ ๐๑๔ นางสาวสิรินดา โกบปุเลา  ม.๔/๑ ตัวจริง ลำดับที่ ๑๐  
ทุนกลุ่ม ๓ 

๑๑ ๐๑๖ นางสาวธัญญาภรณ์ มะลิวรรณ์  ม.๔/๑ ตัวจริง ลำดับที่ ๑๑  
ทุนกลุ่ม ๓ 

๑๒ ๐๒๒ นางสาววิภา จังเเดหวา  ม.๔/๓ ตัวจริง ลำดับที่ ๑  
ทุนกลุ่ม ๑ 

๑๓ ๐๓๙ นางสาวเพ็ญลดา กิ่งวิชิต ม.๔/๓ ตัวจริง ลำดับที่ ๒ 
ทุนกลุ่ม ๑ 

 

-๔- 



 
 

บัญชีรายช่ือนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – สกุล ชั้น หมายหตุ 

๑๔ ๐๑๗ นายเกริกชัย สุวรรคีรี  ม.๔/๑ ตัวจริง ลำดับที่ ๓  
ทุนกลุ่ม ๑  

สำรอง ๑ ๐๓๐ นางสาวอัญชิษฐา ใจสมุทร  ม.๔/๒  

สำรอง ๒  ๐๒๗ นางสาวเกตน์สิรี บัวนุ่ม  ม.๔/๓  

สำรอง ๓ ๐๒๘ นางสาวสุรัยนี ตุกเพชร  ม.๔/๓  

สำรอง ๔ ๐๑๘ นางสาวชลดา พรหมเมศร ์ ม.๔/๑  

สำรอง ๕ ๐๑๙ นางสาวธนาภา มารักษ์  ม.๔/๑  

สำรอง ๖ ๐๔๐ นางสาวปริชญา นิจรันต์ ม.๔/๑  

สำรอง ๗ ๐๓๕ นางสาวณิชานันท ์วงราชสีห์  ม.๔/๔  

สำรอง ๘ ๐๒๕ นางสาวจิรวรรณ ลั่นสิน  ม.๔/๓  

สำรอง ๙ ๐๒๘ นางสาววรนุช ยาดำ  ม.๔/๓  

สำรอง ๑๐ ๐๐๕ นางสาวนอรีซานท ์มีแก้ว  ม.๔/๕  

สำรอง ๑๑ ๐๒๖ นางสาวปัทมาวรรณ ธรรมรัตน์  ม.๔/๓  

สำรอง ๑๒ ๐๓๔ นางสาวลีลาวดี เกลี้ยงประไพ ม.๔/๖  

สำรอง ๑๓ ๐๐๙ นางสาววณิชยา เบ็ญฮาหมาด  ม.๔/๔  

สำรอง ๑๔ ๐๑๐ นางสาวรอซีละห์ ดำดี  ม.๔/๔  

สำรอง ๑๕ ๐๒๔ นางสาวรัชนก หมัดหมาน  ม.๔/๓  

สำรอง ๑๖ ๐๓๓ นายอาฮัจห์ สุขสาคร  ม.๔/๔  

สำรอง ๑๗ ๐๓๒ นางสาวอิราวดี หับหยู่โส๊ะ  ม.๔/๔  

สำรอง ๑๘ ๐๒๐ นางสาวนารีรัตน์ เรืองชัย  ม.๔/๘  

สำรอง ๑๙ ๐๓๗ นางสาวธิดารัตน์ กิมเอ๊ะ  ม.๔/๓  

สำรอง ๒๐ ๐๐๘ นางสาวจานิสตา หมัดอุเส็น  ม.๔/๕  

สำรอง ๒๑ ๐๐๖ นายณัฐวุฒิ ขาวดี  ม.๔/๖  

สำรอง ๒๒ ๐๓๖ นางสาวมัยซูร ดวงตา  ม.๔/๓  

 
 

-๕- 



 
 

บัญชีรายช่ือนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – สกุล ชั้น หมายหตุ 

สำรอง ๒๓ ๐๒๑ นายอาลาวีย์ หมันเส็น  ม.๔/๓  

สำรอง ๒๔ ๐๔๑ นางสาวนูฮา กรมเมือง ม.๔/๓  

สำรอง ๒๕ ๐๐๗ นางสาวรัฐชดา ขุนอินทร์  ม.๔/๔  

สำรอง ๒๖ ๐๓๑ นางสาวนันทิกานต ์จุ้ยช่วย  ม.๔/๔  

สำรอง ๒๗ ๐๑๑ นางสาวสุนิศา แหหนุ่ม  ม.๔/๕  

 
 
 
 
 
 
 
 

-๖- 


