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ประกาศโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

เร่ือง การรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
 และช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4    ประจ าปีการศึกษา 2560 

*********************** 
 ด้วยโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 มีความ
ประสงครั์บสมคัรนกัเรียน ท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ป.6) และมธัยมศึกษาตอนตน้ 
(ม.3)  เพื่อคดัเลือกเขา้เป็นนกัเรียนทุนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2560  โดยมีรายละเอียด
การรับสมคัรดงัน้ี  

ทุนเรียนดี 
 

1. รายละเอยีดทุนการศึกษา 
เป็นทุนการศึกษาท่ีมอบใหแ้ก่นกัเรียน เม่ือเขา้มาเรียนท่ีโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม และสามารถสอบ

ไดค้ะแนนดีในแต่ละชั้นปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียน ท่ีมีผลการเรียนดี ใหมี้ความ
ภาคภูมิใจเป็นเกียรติประวติัแก่ตวัเองและวงศต์ระกลู เป็นขวญัและก าลงัใจใหมี้ความมุ่งมัน่ ตั้งใจศึกษาไป
ตลอดจนจบการศึกษา รวมทั้งยงัเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนคนอ่ืนๆ เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเน่ือง ทุนละ 
2,000 บาท/ปีการศึกษา 

: ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1    จ านวน   2  ทุน 
: ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4    จ านวน   5  ทุน 

2. คุณสมบัตผู้ิขอรับทุน 
1. มีผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4-6  หรือระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  ไม่

ต ่ากวา่ 3.50  
2. กรณีเกรดเฉล่ียสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3.00  และมีความสามารถโดดเด่นทางดา้น

วชิาการท่ีเป็นท่ีประจกัษร์ะดบัจงัหวดั ระดบัภาค หรือระดบัชาติ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ทุนการศึกษา 

3. ไม่เคยติด 0    ร   มส.   มผ.   ในวชิาใดวชิาหน่ึง 
4. มีความประพฤติดีและไม่เคยกระท าผดิระเบียบของโรงเรียน 

3. เง่ือนไขเมื่อได้รับทุน 
1. ตอ้งเรียนจนจบหลกัสูตรของโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 
2. เม่ือไดรั้บทุนแลว้ จะตอ้งรักษาเกรดเฉล่ียสะสมในขณะท่ีศึกษาในแต่ละเทอมไม่ต่่ากวา่ 3.00 กรณี

เกรดเฉล่ียสะสมไม่ถึง 3.00 จะถูกระงบัทุนในเทอมนั้น และจะไดรั้บทุนอีกคร้ัง เม่ือท าเกรดเฉล่ียสะสมไดถึ้ง 
3.00 ตามเกณฑ์ 
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ทุนคนเก่งศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์ 
1. รายละเอยีดทุนการศึกษา 

ทุนคนเก่งศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นทุนการศึกษาท่ีมอบใหแ้ก่นกัเรียน ท่ีมีความสามารถดา้นศิลปะ 
ดนตรี ดุริยางค ์นาฏศิลป์ และสามารถสร้างช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียนในระดบัจงัหวดั ระดบัประเทศ อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนใหมี้ความภาคภูมิใจเป็นเกียรติประวติัแก่ตวัเองและวงศต์ระกลู เป็นขวญั
และก าลงัใจใหมี้ความมุ่งมัน่ ตั้งใจศึกษาไปตลอดจนจบการศึกษา รวมทั้งยงัเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนคน
อ่ืนๆ เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเน่ือง ทุนละ 2,000 บาท/ปีการศึกษา 

: ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1    จ านวน   1  ทุน 
: ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4    จ านวน   2  ทุน 

2. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
1. เป็นนกัเรียนท่ีมีความสามารถดา้นศิลปะ ดนตรี ดุริยางค ์นาฏศิลป์ 
2. มีเกรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
2. เป็นผูมี้ระเบียบวนิยั  มีจรรยาบรรณและความประพฤติเรียบร้อย 
3. มีวฒิุภาวะเหมาะสม  สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขการรับทุนการศึกษา 

3. ขั้นตอนในการสมัคร 
1. ผูข้อรับทุนทุกคนจะตอ้งท าการสมคัรเขา้เป็นนกัเรียนโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 
2. ทดสอบความสามารถดา้นศิลปะ ดนตรี ดุริยางค ์นาฏศิลป์ 
3. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกนกัเรียนทุนในโครงการ 

4. เง่ือนไขเมื่อได้รับทุน 
1. ตอ้งเรียนจนจบหลกัสูตรของโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 
2. เม่ือไดรั้บทุนแลว้ จะตอ้งเป็นตวัแทนของโรงเรียน และเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  
3. รักษาเกรดเฉล่ียสะสมในขณะท่ีศึกษาในแต่ละเทอมไม่ต ่ากวา่ 2.00  กรณีเกรดเฉล่ียสะสมไม่ถึง 

2.00 จะถูกระงบัทุนในเทอมนั้น และจะไดรั้บทุนอีกคร้ัง เม่ือท าเกรดเฉล่ียสะสมไดถึ้ง 2.00 ตามเกณฑ์ 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมคัรขอรับทุนการศึกษา 
5. รูปถ่าย ขนาด 1.5 น้ิว หรือ 2  น้ิว  จ  านวน 1 รูป  (ติดใบสมคัร) 
2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) 
4. หนงัสือรับรองความประพฤติ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือส าเนาเกียรติบตัร 
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การรับสมัคร 
1. นกัเรียนขอรับใบสมคัรท่ีงานแนะแนวของโรงเรียนท่ีนกัเรียนก าลงัศึกษาอยู ่หรือสามารถดาวน์โหลดใบ 
    สมคัรไดท่ี้ เวป็ไซต ์ http://www.kwk.ac.th   
2. นกัเรียนสามารถเลือกสมคัรประเภทเรียนดีหรือความสามารถพิเศษ ประเภทใดประเภทหน่ึงเท่านั้น  และ 
    ส่งใบสมคัรท่ีงานแนะแนวโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม  
 

ก าหนดการรับสมัคร 

วนั เดือน ปี รายการกจิกรรม 
1 ก.พ.- 31 พ.ค. 60 รับสมคัรนกัเรียนทุนโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 

1 มิ.ย. 60 คณะกรรมการคดัเลือกนกัเรียนทุนโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 
2 มิ.ย. 60 ประกาศผลการคดัเลือกนกัเรียนทุนโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 

 
 

ประกาศการคัดเลือก 
1. ประกาศผลการคดัเลือก วนัท่ี  2 มิถุนายน 2560 
2. ติดประกาศผลการคดัเลือกท่ีบอร์ดหนา้ห้องวชิาการ อาคาร 4  และบอร์ดแนะแนว (บอร์ดอนุสรณ์รุ่น) 
    โรงเรียนขุนตาลวทิยาคม 
3. ประกาศทางเวป็ไซต ์ http://www.kwk.ac.th 
 

ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1  เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

  ประกาศ ณ วนัท่ี  6  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2560 
 
 

(นายสมบูรณ์  พนูภิญโญยศ) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม 
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