


 

 

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเสนอช่ือผูสมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ของรัฐบาลคูเวต ประจำป ค.ศ. 2023 - 2024 

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

กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวตไดร ับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวตประจำป                  
ค.ศ. 2023 - 2024 สาขาศาสนศึกษา โดยจัดสรรใหแกนักเรียนไทย จำนวน 1 ทุน และศูนยขับเคลื่อนการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต (ศค.จชต.) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนใน
พื้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหดำเนินการคัดเลือก
นักเรียนไทยมุสลิมที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุนการศึกษาดังกลาว ศูนยขับเคลื ่อนการศึกษา                
ในจังหวัดชายแดนภาคใต จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผูสมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ของรัฐบาลคูเวตประจำป ค.ศ. 2023 – 2024  ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. คุณสมบัติผูสมัครขอรับทุนการศึกษา เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1 มีอายุระหวาง 13 - 15 ปบริบูรณ โดยนับจนถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2566 
1.2 สำเร็จการศึกษาปกติในโรงเรียน 6 – 8 ป หรือสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา 

โดยมีประกาศนียบัตรรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.50 
1.3 เคยศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก หรือภาษาฝรั่งเศส เปนเวลาอยางนอย 4 ป 
1.4 ไมมีประวัติอาชญากรรม โดยมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม 
1.5 มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง และไมเปนผูพิการ 
1.6 ตองมีประวัติการเรียนตอเนื่อง โดยไมเคยถูกใหออก 
1.7 ไมเคยศึกษาในประเทศคูเวตมากอน 
1.8 ไมเปนนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยูในประเทศคูเวต 
1.9 มีสัญชาติไทย 

 2. 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 (ถามี)        
3.7  หนงัสือรับรองความสามารถดานภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอ่ืนๆ (ถามี)      

       หมายเหตุ เอกสารประกอบการสมัครสอบคัดเลือกขางตน ลำดับที่ 3.3 – 3.7 ใหใชเอกสารสำเนา
จากตนฉบับ โดยไมตองแปลภาษาอ่ืน  

/3. การรับสมัคร... 
 



 3. กำหนดการและวิธีการสมัคร 
       ผูสมัครจัดสงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ในระหวางวันที่ 23 กุมภาพันธ –  7 มีนาคม 2566 
ทางไปรษณีย ไปยัง กลุ มความรวมมือดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ศ ูนยข ับเคลื ่อนการศึกษา                  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต (ศค.จชต.) เลขที่ 62 หมู 1 ตำบลบอทอง อำเภอหนองจิก  จังหวัดปตตานีรหัสไปรษณีย 
94170 โดยวงเล็บมุมซอง "สมัครทุนรัฐบาลคูเวตฯ" ทั้งนี้ ใหสงเอกสารการสมัครฯ แบบไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 
และจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณียตนทางประทับตรารับฝากเปนวันรับสมัคร และเอกสารที่ที ่ทำการไปรษณียตนทาง
ประทับตรารับฝากกอนวันที ่23 กุมภาพันธ 2566 และหลัง วันที่ 7 มีนาคม 2566 จะไมไดรับการพิจารณา  
      ท้ังนี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดและเอกสารการรับสมัครฯ ทางเว็บไซตศูนยขับเคลื่อนการศึกษา
ใน จ ั ง ห ว ั ด ช าย แด น ภา ค ใต    https://moe-south.org  ในห ั วข  อ  “ประกาศ/ร ั บสม ั ค ร”  แ ละ 
ทางเพจ Facebook “ศึกษาธิการสวนหนา” และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดในวันและเวลาราชการ 
(ภาคเชาเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบาย 13.00 - 16.30น.) หมายเลขโทรศพัท 0 7342 0360 

   4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน 

       ศูนยขับเคลื ่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต จะประกาศรายชื ่อผู ม ีส ิทธิ ์สอบขอเขียน                 
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566  ทางเพจ Facebook “ศึกษาธิการสวนหนา” และเว็บไซตศูนยขับเคลื่อน
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต  https://moe-south.org  ในหัวขอ “ประกาศ/รับสมัคร”  

 5. กำหนดการคัดเลือก 
วัน/เดือน/ป กิจกรรม 

วันที่ 23 กุมภาพันธ ถึง 7 มีนาคม 2566 รับสมัครทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)  
วันที่ 10 มีนาคม 2566   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน  
วันที่ 17 มีนาคม 2566  สอบขอเขียนวิชาภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ 
วันที่ 23 มีนาคม 2566   ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนและผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

(พรอมเอกสารประกอบการสมัครเพ่ิมเติม) 
วันที่ 30 มีนาคม 2566   สอบสัมภาษณ  
วันที่ 4 เมษายน 2566  ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพ่ือเสนอชื่อผูสมัคร 

รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวตประจำป 
ค.ศ. 2023 – 2024 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ผูไดรับการคัดเลือกจัดสงเอกสารประกอบการขอรับ
ทุนการศึกษาฯ ตามประกาศของรัฐคูเวต ไปยังศูนยขับเคลื่อน
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต (ศค.จชต.) 

 

    ทั ้งนี้  การพิจารณาอนุม ัต ิทุนการศ ึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาลคูเวตประจำป                        
ค.ศ. 2023 – 2024 เปนอำนาจของฝายรัฐคูเวต ซึ่งเปนผูอนุมัติทุนเปนข้ันสุดทาย 

 
 
 
                                                           ศูนยขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต  

                                                                 กุมภาพันธ 2566 




















