
 
 

 

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 ด้วย สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการทุนภูมิทายาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัด

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ๔ อำเภอ (อำเภอเทพา จะนะ นาทวีและสะบ้าย้อย) ที่มีความประพฤติดี 

เรียนดี มีความสามารถพิเศษ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือขาด

โอกาส ยากจน ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาในแต่ละระดับชั้น  ในการนี้สำนักเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้จ ัดสรรเง ินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕               

(ทุนจัดสรรรายใหม่) ให้กับโรงเรียนสตูลวิทยา จำนวน ๒๘  ทุน ดังนี้  

๑. ทุนกลุ่ม ๑ (ทุน ม.๑ และ ม.๔ ทุนการศึกษาปีเดียว) จำนวน  ๖ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท  

๒. ทุนกลุ่ม ๒ (ทุน ม.ต้น ม.๑ ทุนต่อเนื่อง ๓ ปี ) จำนวน ๑๑ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา 

๓. ทุนกลุ่ม ๓ (ทุน ม.ปลาย ม.๔ ทุนต่อเนื่อง ๓ ปี ) จำนวน ๑๑ ทุน ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนภูมิทายาท 

๑. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ๔ 
อำเภอ (อำเภอเทพา จะนะ นาทวีและสะบ้าย้อย)  

๒. นักเรียนที ่มีความประพฤติดี เรียนดีและยากจน มีความสามารถพิเศษ หรือได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือขาดโอกาส ยากจน 
  ๓. ในปีที่รับเงินอุดหนุนภูมิทายาทไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอ่ืน 

๔. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐  

   ๔.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 

   ๔.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 

๕.บิดา มารดาหรือผู ้ปกครอง (กรณีที ่ไม ่ได้อยู ่ในความอุปการะของบิดามารดา)  มีรายได้ไม่เกิน     

๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี  

๖. คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑ - ๕ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม 

ข้อ ๑ – ๕ จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับเงินอุดหนุน ผลการตัดสินของ คณะกรรมการ

บริหารเงินอุดหนุนภูมิทายาทถือเป็นข้อยุติ 

 



หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินอุดหนุนภูมิทายาท 

๑.นักเรียนทุนกลุ่ม ๑ นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง

โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเรียนดี ยากจน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ 

บาท (ทุนไม่ต่อเนื่อง เป็นทุนปีการศึกษาเดียว) 

๒.นักเรียนทุนกลุ ่ม ๒ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) นักเรียนเข้าเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ทุนละ  

๑๐,๐๐๐ บาท/ปี  (เป็นทุนต่อเนื่อง ๓ ปี) 

๒.๑ รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนของรัฐและเอกชนเข้าเรียนในชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

  ๒.๒ เป็นนักเร ียนที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนดี มีฐานะยากจน ความประพฤติด ี หรือมี

ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน หรือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

  ๒.๓ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนมีรายได้รวมกันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท/ปี 

  ๒.๔ นักเรียนมีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ๔ อำเภอ (อำเภอเทพา จะนะ นาทวี

และสะบ้าย้อย)       

๓. นักเรียนทุนกลุ่ม ๓ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุนละ  

๒๐,๐๐๐ บาท/ปี (เป็นทุนต่อเนื่อง ๓ ปี) 

 ๓.๑ รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนของรัฐและเอกชนเข้าเรียนในชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

  ๓.๒ เป็นนักเร ียนที ่ม ีผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนดี มีฐานะยากจน ความประพฤติด ี หรือมี

ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน หรือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทั้งโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

  ๓.๓ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนมีรายได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี 

  ๓.๔ นักเรียนมีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ๔ อำเภอ (อำเภอเทพา จะนะ  นาทวี

และสะบ้าย้อย)  

การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา 

 การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณา

จากคะแนนสอบ ๕ วิชาหลัก ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และ       

วิชาสังคมศึกษาฯ   

- ๒ - 



วิธีการการรับสมัคร 

 นักเรียนที่สนใจขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทุนภูมิทายาทได้ที่เว็บไซด์โรงเรียน  www.stw.ac.th  

หรือรับเอกสารใบสมัครทุนภูมิทายาทได้ที่ห้องแนะแนวโรงเรียนสตูลวิทยา และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ ตั้งแต่

ว ันที ่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนสตูลวิทยา ติดต่อสอบถาม ครูเกษรา  หัสมา             

โทร ๐๘๕-๘๐๕๐๐๕๙ และ ครูกัตติกา  กรดดำ โทร ๐๘๑-๐๙๙๓๒๘๘  

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน 

๑. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “ภูมิทายาท” ปี การศึกษา ๒๕๖๕ (กรอกข้อความถูกต้อง) 

๒. รูปถ่ายชุดนักเรียนจำนวน ๑ รูป 

๓. ใบแสดงผลการเรียน  

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ 

๔. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของนักเรียน 

๕. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง  

๖. ใบรับรองความประพฤติของนักเรียน  
๗. หนังสือรับรองรายได้ของบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียน  

(รายได้รวมกันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี) 

๘. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้รับรองรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน 

๙. เอกสารสำคัญแสดงในกรณีบิดามารดาหย่าร้าง หรือเสียชีวิต หรือหลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงครอบครัว

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

     (เอกสารฉบับสำเนาให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และลงช่ือให้เรียบร้อย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๓ - 



ปฏิทินดำเนินการรับสมัครทุนการศึกษาภูมิทายาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

 

วัน/เดือน/ปี การปฏิบัติ เวลา สถานที ่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครสอบทุน ๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐ น. - www.stw.ac.th  

- Facebook  
ห้องแนะแนว 

๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
    

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทุน ๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐ น. ห้องแนะแนว 

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐ น. - www.stw.ac.th  
- Facebook  
ห้องแนะแนว 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สอบคัดเลือกนักเรียนทุนภูมิทายาท ม.๑ 
และ ม.๔ 

๑๓:๓๐ – ๑๕:๓๐ น. หอประชุม ๑๐๐ ปี 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนภูมิ
ทายาท 

๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐ น. - www.stw.ac.th  
- Facebook  
ห้องแนะแนว 

   

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

      (นายอรุณ    โต๊ะหวันหลง) 

        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๔ - 


