
 

 

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเสนอช่ือผูสมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ของรัฐบาลคูเวต ประจำป ค.ศ. 2022 - 2023 

-------------------------------------------------------------- 

กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวตไดรับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต
ประจำป ค.ศ. 2022 - 2023 สาขาศาสนศึกษา โดยจัดสรรใหแกนักเรียนไทย จำนวน 5 ทุน และศูนยขับเคลื่อน
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต (ศค.จชต.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหดำเนินการ
คัดเลือกนักเรียนไทยมุสลิมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุนการศึกษาดังกลาว ศูนยขับเคลื่อน
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผูสมัครรับทุนการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวตประจำป ค.ศ. 2022 – 2023  ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัติผูสมัครขอรับทุนการศึกษา เปนผูมีคณุสมบัติ ดังนี้ 
1.1 มีอายุระหวาง 13 - 15 ป โดยนับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 
1.2 สำเร็จการศึกษาปกติในโรงเรียน 6 – 8 ป หรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ

เทียบเทา โดยมีประกาศนียบัตรรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.50 
1.3 เคยศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก หรือภาษาฝรั่งเศส เปนเวลาอยางนอย 4 ป 
1.4 ไมมีประวัติอาชญากรรม โดยมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม 
1.5 มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง และไมเปนผูพิการ 
1.6 ตองมีประวัติการเรียนตอเน่ือง โดยไมเคยถูกใหออก 
1.7 ไมเคยศกึษาในประเทศคเูวตมากอน 
1.8 ไมเปนนักเรยีนไทยที่กำลังศกึษาอยูในประเทศคูเวต 
1.9 มีสัญชาติไทย 

 2. วัน เวลา และการจัดสงใบสมัคร 
       สามารถจัดสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ในระหวางวันที่ 23 มีนาคม – 8 เมษายน 2565  

ทางไปรษณีย ไปยัง กลุมความรวมมือดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ศูนยขับเคลื่อนการศึกษา               
ในจังหวัดชายแดนภาคใต (ศค.จชต.) เลขที่ 62 หมู  1 ตำบลบอทอง อำเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานี 
รหัสไปรษณีย 94170 โดยวงเล็บมุมซอง "สมัครทุนรัฐบาลคูเวตฯ" ทั้งนี ้ ใหส งเอกสารการสมัครฯ 
แบบไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) และจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณียตนทางประทับตรารับฝากเปนวันรับสมัคร และ
เอกสารที่ที่ทำการไปรษณียตนทางประทับตรารับฝากกอนวันท่ี 23 มีนาคม 2565 และหลังวันที่ 8 เมษายน 
2565 จะไมไดรับพิจารณา  
      ทั้งนี ้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดและเอกสารการรับสมัครฯ ทางเว ็บไซตศูนยขับเคลื่อน
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต  https://moe-south.org  ในหัวขอ “ประกาศ/รับสมัคร” และ 
ทางเพจ Facebook “ศึกษาธิการสวนหนา” และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดในวันและเวลา
ราชการ (ภาคเชาเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบาย 13.00 - 16.30น.) หมายเลขโทรศัพท 0 7342 0360 
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 3. เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือก (พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ) 
3.1 ใบสมัครขอรับทุนภาษาอังกฤษ พรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ 

จำนวน 1 ชุด 
3.2 ใบสมัครขอรับทุนภาษาอาหรับ พรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ 

จำนวน ๑ ชุด 
3.3 สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนผลการเรียนระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา 

จำนวน 1 ฉบับ         
3.4 สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ                      
3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
3.6  สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใชงานไมนอยกวา 12 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ        
3.7  หนังสือรับรองความสามารถดานภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอ่ืนๆ (ถามี)      

       หมายเหตุ เอกสารประกอบการสมัครสอบคัดเลือกขางตน ลำดับที่ 3.3 – 3.7 ใหใชเอกสาร
สำเนาจากตนฉบับ โดยไมตองแปลภาษาอื่น  

 4. กำหนดการคัดเลือก  

กำหนดวัน กิจกรรม 
วันท่ี 23 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2565  ประชาสัมพันธ และรับสมัครทางไปรษณีย (EMS) 
วันท่ี 12 เมษายน 2565   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน  
วันท่ี 19 เมษายน 2565   สอบขอเขียนวิชาภาษาอารบิก และภาษาอังกฤษ  
วันท่ี 21 เมษายน 2565   ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

(พรอมเอกสารประกอบการสมัครเพ่ิมเติม) 
วันท่ี 25 เมษายน 2565   สอบสัมภาษณ (ผานระบบ Zoom Cloud Online Meeting) 
วันท่ี 28 เมษายน 2565   ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพ่ือเสนอชื่อผูสมัคร 

รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต
ประจำป ค.ศ. 2022 – 2023 

วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 ผูไดรับการคัดเลือกจัดสงเอกสารประกอบการขอรับ
ทุนการศึกษาฯ ตามประกาศของรัฐคูเวต ไปยังศูนยขับเคลื่อน
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต (ศค.จชต.) 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565   ศค.จชต. จัดสงเอกสารไปยังสำนักความสัมพันธตางประเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 

       ศูนยขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน ภายใน
วันที่ 12 เมษายน 2565   ทางเพจ Facebook “ศึกษาธิการสวนหนา” และเว็บไซตศูนยขับเคลื่อน
การศกึษาในจังหวัดชายแดนภาคใต  https://moe-south.org  ในหัวขอ “ประกาศ/รบัสมัคร”  
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 6. วิธีการสอบคัดเลือก  
     รายละเอียดหลักเกณฑการสอบคัดเลือกและสถานที่จะประกาศใหทราบในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
สอบขอเขียน และรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
     6.1 สอบขอเขียน 

วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 
เวลา 09.00 – 11.00 น. 

 
ภาษาอาหรับ  
ภาษาอังกฤษ  

รวม 100 คะแนน 
70 คะแนน 
30 คะแนน  

              6.2 สอบสัมภาษณ 
วัน เวลาสอบ วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันจันทรที่ 25 เมษายน  2565 
(ผานระบบ Zoom)  
เวลา 09.00 เปนตนไป 

 
ความรูภาษาอาหรับ 
ภาษาอังกฤษ และความรูทั่วไป  

 
รวม 100 คะแนน 

 7. การประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
     ศูนยขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต จะประกาศรายชื่อผู สอบผานขอเขียนและ 
ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยศูนยขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
จะประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนที่มีคะแนนสูงสุด 15 ลำดับแรก ใหเปนผู มีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 
และการสอบสัมภาษณใหเปนไปตามประกาศของศูนยขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 8. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและการยื่นเอกสารสำหรับผูผานการคัดเลือกเพื่อเสนอช่ือ
ผูสมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวตประจำป ค.ศ. 2022 – 2023 
     ศูนยขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเพื่อเสนอ
ชื่อผูสมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวตประจำป ค.ศ. 2022 – 2023 
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผูผานการคัดเลือกตองยื่นเอกสารประกอบการสมัครรับทุนการศึกษา 
ไปยังศูนยขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต (ศค.จชต.) ภายในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2565  ดังนี้ 

8.1 ใบสมัครขอรับทุนภาษาอังกฤษพรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ 
จำนวน 1 ชุด 

8.2 ใบสมัครขอรับทุนภาษาอาหรับพรอมรูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ 
จำนวน ๑ ชุด  

8.3 สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนผลการเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ฉบับ             
8.4 สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ           
8.5 ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น จำนวน 1 ฉบับ (พรอมรับรองการปราศจากโรค 

(AIDS - hepatitis B/C) - pulmonary tuberculosis - syphilis – leprosy)  
8.6 หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ จำนวน 1 ฉบับ             
8.7 สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใชงานไมนอยกวา 12 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ             
8.8 ร ูปถายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร จำนวน 10 รูป (พรอมทั ้งเขียนชื ่อ-สกุล และประเทศ 

หลังรปูถาย) 
8.9 หนังสือรับรองความสามารถดานภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอ่ืนๆ (ถามี) 

/หมายเหตุ ... 
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 หมายเหตุ 1. เอกสารลำดับที่ 8.1 – 8.2 สามารถใชใบสมัครที่ใชยื่นในการสมัครสอบคัดเลือก 
      2. เอกสารลำดับที่ 8.3 – 8.9 กรณีเอกสารประกอบการสมัครรับทุนการศึกษาขางตน 
ที ่มิใชภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษ ผู สมัครขอรับทุนตองแปลเอกสารขางตนเปนภาษาอาหรับ หรือ
ภาษาอังกฤษ (พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ) และตองไปขอรับรองคำแปลภาษาอาหรับจากสำนัก
จุฬาราชมนตร ีและรับรองคำแปลภาษาอังกฤษจากกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ 

 

 ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวตประจำป 
ค.ศ. 2022 – 2023 เปนอำนาจของฝายรัฐคูเวต ซึ่งเปนผูอนมุัติทุนเปนขั้นสุดทาย 
 
 
 
                                                           ศูนยขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต  

                                                                 มีนาคม 2565 


