
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อรบัทุนการศึกษาจากองคก์ารบริหารส่วนตําบลสะเอะ ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๕ 
-------------------------------------------------------- 

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ   ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจหน้าที่ใน

การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา ๕๐ (๗) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๓๖๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒      
เรื่อง หลักเกณฑ์การต้ังงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และตามที่คณะกรรมการฯได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับ
ทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พร้อมกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการดําเนินการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้  

๑.  ทุนที่สมัคร   
 ๑.๑  เป็นทุนการศึกษาเฉพาะผู้ที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หรือ 

อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านั้น   จํานวน   ๑  ทุน 
 ๑.๒  ค่าใช้จ่ายสําหรับทุนการศึกษา  กําหนดให้เบิกจ่ายได้เฉพาะค่าเล่าเรียน หรือ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบํารุง หรือค่าหน่วยกิต  ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากําหนด แต่ไม่เกินปีละ  
๓๓,๐๐๐ บาท 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  (๑)  เป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 
  (๒)  บิดา  มารดา หรือผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 
  (๓) เป็นเด็กยากจนหรือด้อยโอกาส โดยผ่านความเห็นชอบของประชาคม 
  (๔) ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆของรัฐ 
  (๕) ผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมา ต้องไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐ 
  (๖)  เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
  (๗) ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
                           /(๘) หากเป็นนัก... 
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  (๘)  หากเป็นนักศึกษาที่ กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)          
ให้นําสําเนา ใบเสร็จรับเงินที่สถาบันการศึกษารับรองมาแสดงด้วย  หากไม่มีจะไม่ได้รับการพิจารณา 

  (๙)  ในการสมัครคัดเลือก  ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า                
มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสาร
และหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติทันที และในกรณีที่ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครเป็นเท็จ จะต้องถูกดําเนินการทางกฎหมายตาม
ควรแก่กรณีต่อไป  

๓.  การรับสมัครคัดเลือก 
 ๓.๑  วัน  เวลา  สถานที่ 
  -   ข อ รั บ ใ บ ส มั ค ร   ณ  ที่ ทํ า ก า ร อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล ส ะ เ อ ะ                

ต้ังแต่วันที่  ๒๑ – ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เวลาราชการ) หรือดาวน์โหลด      
ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ (www.sa-ae.go.th) 

  - การย่ืนใบสมัคร  ให้ย่ืนใบสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เวลาราชการ) ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ  ทั้งนี้ การกรอก      
ใบสมัครให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง 

๔.  เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
 ๔.๑  ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖ เดือน จํานวน 

๑  รูป 
  ๔.๒  หนังสือรับรองจากประชาคมหมู่บ้าน  

 ๔.๓ ใบรายงานผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการ
เรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  จํานวน  ๑ ชุด 
 ๔.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาหรือ

ผู้ปกครองของผู้ขอรับทุน  จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๖ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา  จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๗  ใบรับรองแพทย์  จํานวน  ๑ ชุด 
 ๔.๘ หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์แนะแนวจาก

สถาบันการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โดยแนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของอาจารย์ผู้รับรอง 
 ๔.๙  เอกสารอื่นๆ เช่น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ช่ือสกุล (กรณีที่ช่ือตัวหรือชื่อสกุลไม่ตรงกัน) 

เป็นต้น (ถ้ามี) 
 ๔.๑๐ เอกสารที่ถ่ายสําเนาทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง 
     /๓.๓ ในการสมัคร.... 
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 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) 
 องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกใน     

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ หรือ
ทาง www.sa-ae.go.th 

      ๖. วัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์ 
กําหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลสะเอะ อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวจักถือว่าผู้ขอรับทุนไม่ประสงค์จะเข้า
รับการคัดเลือก 

      ๗. ประกาศผลการคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ จะประกาศผลการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธ์ิได้รับ 

ทุนการศึกษา ในวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตําบล
สะเอะ หรือทาง www.sa-ae.go.th 
 

      ๘. การรายงานตัว 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาและผู้ปกครอง ให้มารายงานตัวเพื่อยืนยัน 

การขอรับทุนตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หากผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
ไม่มารายงานตัวตามกําหนด จักถือว่าสละสิทธ์ิ 

      ๙. การรับทุนการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะจะปฐมนิเทศ/มอบทุนการศึกษา ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2554  

ณ สถานที่ที่กําหนด (แจ้งให้ทราบภายหลัง) 

      ๑๐. การขอยื่นรับทุนการศึกษา 
๑๐.๑ ขอรับทุนและยื่นแบบฟอร์มเบิกจ่ายรับทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วน 

ตําบลสะเอะ และนําใบเสร็จรับเงินจากสถาบันการศึกษามาเบิกจ่ายจากองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 
๑๐.๒ ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะค่า 

เล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษา หรือค่าหน่วยกิต ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากําหนด แต่ไม่เกินปีละ       
๓๓,๐๐๐  บาท 

       ๑๑. การเพิกถอนการให้ทุน 
องค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้รับทุนหาก 

เข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 
          /๑๑.๑ หลีกเลี่ยง... 
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๑๑.๑ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การปฐมนิเทศยกเว้นมีเหตุจําเป็น หรือเจ็บป่วย 
และ มีหลักฐานรับรอง 

๑๑.๒ มีความประพฤติเสื่อมเสียในทุกกรณี 
๑๑.๓ คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร 
๑๑.๔ ไม่ต้ังใจศึกษาหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางไปศึกษา 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๖  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
 

   (นายมะกรี    ยูโซ๊ะ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสะเอะ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมคัรคัดเลอืกนักเรียน นกัศึกษา และผูด้้อยโอกาส 
เพื่อรบัทุนการศึกษาจากองคก์ารบริหารส่วนตําบลสะเอะ  

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
************************** 

 
1.  ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................. สัญชาติ.................. 
 เชื้อชาติ............... ศาสนา............................. เกิดวันที่............ เดือน........................... พ.ศ. .............. 
 ปัจจุบันอายุ...................ปี 
 ช่ือบิดา....................................................... อาชีพ............................................................................ 
 ช่ือมารดา..................................................... อาชีพ........................................................................... 
๒. มีพ่ีน้องทั้งหมด...............คน เป็นคนที่....................  
 ให้ระบุข้อมูลเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในระบบการศึกษาในระดบัช้ันมัธยมศึกษาขึ้นไป (ตามลําดับ) 

คนที ่ ชื่อ-สกุล 
ปัจจุบันกําลังศึกษา 

ในระดบั/ชั้นป/ีสาขาวิชา/คณะ/สถานศึกษา 
............. .................................................... .......................................................................... 
............. .................................................... .......................................................................... 
............. .................................................... .......................................................................... 
............. .................................................... .......................................................................... 
............. .................................................... .......................................................................... 

 
๓. อยู่บ้านเลขที่.......... หมู่ที่........ ตําบลสะเอะ อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โทรศัพท์........................... 
๔. สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว................ หมู่ที่............... ตําบลสะเอะ อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 
 โทรศัพท์.......................................................... 
๕. การศึกษาก่อนหน้าปัจจุบัน.........................................จากโรงเรียน/สถาบัน......................................... 
๖.  ปัจจุบันกําลังศึกษาในระดับ (ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี).......................................... ช้ันปีที่............ สาขา

วิชา.......................... คณะ................................. สถาบันการศึกษา............................................ 
๗.  เกรดเฉลี่ยปีการศึกษาที่ผา่นมา 
 - ภาคเรียนที่ ๑ …………………………………..…  
๘. ผลงาน ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม คือ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 



-๒- 
 

๙. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ได้แนบหลกัฐานเพื่อขอรับการ
คัดเลือกฯมาพร้อมใบสมคัร ดังนี้ 
  (     )   รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ติดใบสมัคร)  จํานวน  ๑  รูป 
  (     )   สําเนาใบรายงานผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือสําเนาระเบียนแสดงผล
การเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา   จํานวน   ๑   ฉบับ 
  (     )   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร จํานวน ๑  ฉบับ 
  (     ) สําเนาทะเบียนของผู้สมัคร จํานวน ๑  ฉบับ 
  (     )   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา มารดา จํานวน ๑  ฉบับ 
  (     ) สําเนาทะเบียนของบิดา มารดา จํานวน ๑  ฉบับ 
  (     )   สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
  (     )   ใบรับรองแพทย์ จํานวน ๑ ฉบับ 
  (     ) หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
  (     )   หนังสือรับรองจากประชาคมหมู่บ้าน จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (     ) อ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ช่ือสกุล (กรณีที่ช่ือตัวหรือชื่อสกุลไม่ตรงกัน) เป็นต้น 
 
 
      (ลงชื่อ).........................................................ผู้สมัครขอรับทนุการศึกษา 
              (........................................................) 
                ย่ืนใบสมัครวันที่............ เดือน................................... พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


