-๑(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง
และทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
เรื่อง กำหนดวั น เวลา และสถานที่ ส อบแข่ ง ขั น เพื่ อ รั บ ทุ น รั ฐ บาลตามความต้ อ งการของ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
(มหาชน) และทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
----------------------------------

คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุ คคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับ
ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
และทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ดังต่อไปนี้
กำหนดวัน เวลาสอบทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน เวลาสอบ
วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
ภาคเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

วิชาที่สอบ

ทุนที่สอบ

หน่วยที่สอบ

ภาษาอังกฤษ ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนบริษัท ปตท. สผ.
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ทุนตามความต้องการของ ศอ.บต.

ทุกหน่วย
ทุกหน่วย
ทุกหน่วย
ทุกหน่วย
ทุกหน่วย

คณิตศาสตร์

ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนบริษัท ปตท. สผ.

๐๑๒๐๑๐๑ และ ๐๑๒๐๑๐๓
ทุกหน่วย

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์

ทุกหน่วย

-๒วัน เวลาสอบ

วิชาที่สอบ

ทุนที่สอบ

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
ภาคเช้า
สังคมศึกษา
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
และภาษาไทย ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนบริษัท ปตท. สผ.
ทุนตามความต้องการของ ศอ.บต
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
วิทยาศาสตร์ ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนบริษัท ปตท. สผ.
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
ภาคเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สังคมศึกษา ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์

หน่วยที่สอบ

ทุกหน่วย
ทุกหน่วย
ทุกหน่วย

๐๑๒๐๑๐๑
ทุกหน่วย
๔๑๐๐๐๐๑

ทุกหน่วย
ทุกหน่วย

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ภาษาไทย

ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์

ทุกหน่วย
ทุกหน่วย

วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
ภาคเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

Writing

ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์

๐๑๒๐๑๐๒ และ ๐๑๒๐๑๐๓
๔๑๐๐๐๐๒

วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

Translation

ทุนเล่าเรียนหลวง

๐๑๒๐๑๐๒

-๓สถานที่สอบ
สถานที่สอบ
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันเสาร์ที่ ๑๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ วันจันทร์ที่ ๒๐ และวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
- สอบที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เลขประจำตัวสอบ
๖๕๑๒๐๐๐๐๒
ถึง ๖๕๑๒๐๐๗๐๑

หมายเหตุ : สำหรับห้องสอบและผังที่นั่งสอบแต่ละวิชา ตามรายละเอียดแนบท้าย
ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
๑. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน
และคัดเลือกฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๒. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID – 19) อย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะเข้าสอบ และผู้เข้าสอบทุกคน
ต้องเข้ารับการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย กรณีมีอุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้ เข้ าสอบ เว้ น แต่ จ ะมี ห ลั กฐานแสดงผลการตรวจด้ วยวิ ธี RT - PCR หรื อการใช้ ชุ ดตรวจ ATK ที่ ยื น ยั น ว่ า
ไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง มาแสดงเพื่อเข้าสอบ
๓. อุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบข้อเขียน มีดังนี้
วิชาสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์

วิชาอื่น ๆ

อุปกรณ์และเครื่องเขียน
ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า ยางลบ และปากกา
- ปากกาหมึกสีน้ำเงิน หรือสีดำ
- วงเวียน
- ไม้บรรทัดที่ไม่มีสูตรทางคณิตศาสตร์
- อุปกรณ์ที่ใช้วัดองศาได้ และไม่มีสูตรทางคณิตศาสตร์
ปากกาหมึกสีน้ำเงิน หรือสีดำ

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน
(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(๒) สำเนาระเบี ยนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่ านมา ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จำนวน ๑ ชุด
(๓) หนังสือรับรองความประพฤติ และความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น
หรือผูอ้ ำนวยการโรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑)
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ ชุด
สำหรับ ผู้ส มัครทุ น รัฐบาลตามความต้ องการของศูน ย์อำนวยการบริหารจั ง หวัด ชายแดนภาคใต้
ต้องยื่นเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสูติบัตรหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-๔สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบน
ด้า นขวาของเอกสารทุก ฉบับ และให้บ รรจุเ อกสารดัง กล่า วในซองเอกสารขนาด A4 เขีย นชื่อ -นามสกุล
เลขประจำตัวสอบไว้ที่หน้าซอง และส่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบในการสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ลงชื่อ)

นนทิกร กาญจนะจิตรา
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

