
 
 

ประกาศโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
เรื่อง   เกณฑ์การรับทุนประเภทต่างๆ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

************************************************** 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ก าหนดรายละเอียดของเกณฑ์การรับทุนประเภท

ต่างๆ ตลอดจนคุณสมบัติและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทราบและปฏิบัติดังนี้ 
๑. ประเภททุนเรียนดี (เพชรสตรีเศรษฐบุตร) 

๑.๑ ทุนเฉลี่ยสะสมยอดเยี่ยม  (GPAX) 
สิทธิประโยชน์ 

๑. ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จะได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บเงินระดมทรัพยากรหรือเงินบ ารุงการศึกษา
อื่นใด ตลอด  ๑  ปีการศึกษา (๒  ภาคการศึกษา) 

๒. เมื่อเล่ือนช้ันในระดับช้ันสูงขึ้น ต้องรักษาสถานภาพผลการเรียนเฉล่ียต่อปีไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  จึงมี
สิทธิ์รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง แต่หากผลการเรียนน้อยกว่าท่ีก าหนด ให้ถือว่าพ้นสภาพการรับ
ทุนการศึกษานี้ 

๓. ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (แสดงผลการเรียนเฉล่ีย ม.๑ – ม.๓) ม.๕ และ
ม.๖ ( เฉล่ียแต่ละป ี) 

คุณสมบัติ 
๑. เป็นนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  ต้ังแต่ช้ัน  ม.๑-ม.๓  (ครบท้ัง ๖ ภาคเรียน)  

และแสดงความประสงค์ในการศึกษาต่อระดับ  ม.๔  ท่ีโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญเท่านั้น 
๒. เป็นนักเรียนช้ัน ม.๓ ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ม.๑-ม.๓ ถึงภาคเรียนท่ี ๑ (รวม ๕ ภาคเรียน) 

ไม่น้อยกว่า  ๓.๗๕ 
การรักษาสภาพ 

๑. เป็นทุนต่อเนื่องท่ีต้องรักษาระดับผลการเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ และ ๕ 

๑.๒ ทุนเรียนดียอดเยี่ยมระดับชั้น 
สิทธิประโยชน์ 

๑. ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา  จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
คุณสมบัติ 

๑. เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒-๖ 
๒. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม  ๑  ปี  (๒  ภาคเรียน)  ในระดับช้ันสูงสุด ซึ่งอาจมีได้มากกว่า  ๑  คน  

(กรณีท่ีคะแนนเท่ากัน) 
 



๑.๓ ทุนเรียนดีคณิตศาสตร์ 
สิทธิประโยชน์ 

๑. ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา  ทุนละ  ๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
คุณสมบัติ 

๑. เป็นนักเรียนเฉพาะช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  และ  ๖  เท่านั้น (ทุกห้องทุกแผนการเรียน)  
๒. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม  ๒  ปี  (๔  ภาคเรียน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ และ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๕)  ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ทุกรายวิชา  ไม่น้อยกว่า  ๓.๗๕ 
๓. นักเรียนต้องยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาเท่านั้น 

๑.๔ ทุนเรียนดีภาษาไทย 
สิทธิประโยชน์ 

๑. ได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษา  ทุนละ  ๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
คุณสมบัติ 

๑. เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  และ  ๖  เท่านั้น (ทุกห้องทุกแผนการเรียน)  
๒. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม  ๒  ปี  ( ๔  ภาคเรียน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๒ และ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๕ )  ในกลุ่มสาระภาษาไทย ทุกรายวิชา  ไม่น้อยกว่า  ๓.๗๕ 
๓. นักเรียนต้องยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาเท่านั้น   

๒. ทุนขาดแคลน 

๒.๑ ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 
สิทธิประโยชน์ 

๑. ได้รับเงินทุนการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ ๒,๐๐๐  บาท  มัธยมศึกษาตอนปลาย  
๓,๐๐๐  บาท  พิจารณาจบส้ินในแต่ละปีไม่ต่อเนื่อง 

คุณสมบัติ 
๑. ประพฤติดี  อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน  ต้ังใจเรียน  ไม่มีประวัติเสียด้านพฤติกรรมต่างๆ         

ในโรงเรียน  ( หรือมีบันทึกไม่เกิน  ๓  ครั้ง ) 
๒. ครอบครัวมีรายได้รวมกันไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาทต่อเดือน 
๓. เป็นนักเรียนท่ีอยู่ในความปกครองของผู้ปกครองท่ีไม่ใช่บิดา-มารดา  หรือก าพร้า  บิดา-มารดา  หรือ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
๔. เป็นนักเรียนท่ีอยู่ในความปกครองของบิดามารดา แต่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวสูง มีรายได้น้อย 

ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง 

 

 



๓. ทุนปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษา 
สิทธิประโยชน์ 
๑. นักเรียนได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย งบเงิน

อุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
๒. นักเรียนได้จัดสรรเงิน ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อคน 
๓.   นักเรียนยากจนพิเศษจะได้จัดสรรเงิน ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อคน และได้รับการฝึกอบรมอาชีพ 

 จากทางโรงเรียน ๕๐๐ บาทต่อปีการศึกษา 
คุณสมบัติ 
๑. เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
๒. รายได้ครอบครัว ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อป ี

๔. ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
สิทธิประโยชน์ 
๑. ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพรายเดือนๆ ละ  ๑,๘๐๐  บาท    

ตลอด  ๑  ปีการศึกษาท่ีกู้ยืม 
คุณสมบัติ 
๑. เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ  
๒. รายได้ผู้ปกครอง  รวมกันไม่เกิน  ๓๖๐,๐๐๐  บาท/ป ี
๓. มีผลการเรียนดี  (เกรดเฉล่ียรวมปีท่ีผ่านมาไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐)  ไม่ติด  ๐, ร, มผ. และ มส.  มีความ

ประพฤติดี  
๔. ยื่นค าร้องขอกู้ได้เฉพาะภาคแรกของปีการศึกษาเท่านั้น ในภาคเรียนท่ี ๒ ไม่สามารถยื่นค าร้องขอ

กู้ยืมรายใหม่ได้ 
๕. นักเรียนท่ีได้รับอนุมัติการกู้ยืมได้แล้ว ในภาคเรียนท่ี ๒ ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์เพื่อแสดงว่ามีความ

ประสงค์จะกู้ต่อเนื่องพร้อมพิมพ์ใบลงทะเบียนส่งเป็นหลักฐานท่ีงานแนะแนวโดยไม่ต้องท าสัญญาใหม่ 
 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี     กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายเกษม   วิจิโน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 


