
 
 

 

 

  
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
เร่ือง  ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

------------------------------ 
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ มีควำมตระหนัก

และเห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำ จึงจัดหำทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีมี
ควำมมุ่งมั่นและต้ังใจศึกษำเล่ำเรียน ได้เข้ำถึงโอกำส ควำมเสมอภำค และได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ เกิดกำรเรียนรู้
ด้ำนวิชำกำร คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนเพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระผู้ปกครองและ
ครอบครัว ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ โรงเรียนได้จัดสรรทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียน ดังนี้ 

 
๑. ทุนแรกเข้า ทุนละ ๓,๘๐๐ บำท (ไม่จ ำกัดจ ำนวน) เพื่อเป็นค่ำระดมทรัพยำกร ในภำคเรียนท่ี ๑   

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ ส ำหรับนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
     ๑.๑  เป็นนักเรียนแรกเข้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ในภำคเรียนท่ี ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ ท่ีมี   

                    เกรดเฉล่ียสะสมในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๔ - ๖  ต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป 
               ๑.๒  เป็นนักเรียนแรกเข้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ในภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ ท่ีมี 
                      เกรดเฉล่ียสะสมในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ - ๓  ต้ังแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 

     ๑.๓  มีควำมขยัน มุ่งมั่น ต้ังใจในกำรศึกษำเล่ำเรียน 
     ๑.๔  เป็นผู้มีควำมประพฤติเรียบร้อยและได้รับกำรรับรองจำกสถำนศึกษำเดิม 

 
  ๒.  ทุนเรียนดี  แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
       ๒.๑  ประเภทที่ ๑  ทุนละ ๓,๘๐๐ บำท ต่อภำคเรียน เพื่อเป็นค่ำระดมทรัพยำกร ส ำหรับนักเรียนท่ีมี 
                       คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
     ๒.๑.๑  เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ถึง ๖  ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแต่ละภำคเรียน 

                       ต้ังแต่ ๓.๕๐  ขึ้นไป  
                        ๒.๑.๒  ไม่มีผลกำรเรียนท่ีเป็น “๐” “ร” “มส” “มผ” เมื่อประกำศผลกำรเรียนแต่ละภำคเรียน 
     ๒.๑.๓  มีควำมประพฤติเรียบร้อย ได้รับกำรรับรองจำกครูท่ีปรึกษำ 
     ๒.๑.๔  มีคะแนนควำมประพฤติไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐ คะแนน 
      ๒.๒  ประเภทที่ ๒  ทุนละ ๒,๔๐๐ บำท ต่อภำคเรียน เพื่อเป็นค่ำระดมทรัพยำกร ส ำหรับนักเรียนท่ีมี 
                       คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๑  เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ถึง ๖ ท่ีมีเกรดเฉล่ียสะสมแต่ละภำคเรียน     
          ต้ังแต่  ๓.๒๕  ถึง  ๓.๔๙   

     ๒.๒.๒  ไม่มีผลกำรเรียนท่ีเป็น  “๐” “ร” “มส” “มผ” เมื่อประกำศผลกำรเรียนแต่ละภำคเรียน 
     ๒.๒.๓  มีควำมประพฤติเรียบร้อย ได้รับกำรรับรองจำกครูท่ีปรึกษำ 
     ๒.๒.๔  มีคะแนนควำมประพฤติไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐ คะแนน 



๒ 

 

  ๓.  ทุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล  แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
     ๓.๑ ประเภท ๑ (ทุน ๑๐๐%) จ ำนวน ๒๘ ทุน  ทุนละ ๓,๘๐๐ บำท ต่อภำคเรียน เพื่อเป็นค่ำระดม 
           ทรัพยำกร ส ำหรับนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

             ๓.๑.๑  เป็นนักเรียนท่ีมีทักษะและควำมสำมำรถด้ำนกีฬำฟุตบอลหรือฟุตซอล ใน ๓ รุ่นอำยุ ดังนี้ 
                       ๑) รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๔ ปี  จ ำนวน  ๑๐ ทุน 
              ๒) รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๖ ปี  จ ำนวน  ๑๐ ทุน 
              ๓) รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๘ ปี  จ ำนวน  ๘ ทุน 
                    ๓.๑.๒  ผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกีฬำฟุตบอลหรือฟุตซอลจำกคณะกรรมกำรของโรงเรียน 
                    ๓.๑.๓  เป็นผู้มีวินัย ขยัน อดทน มีควำมรับผิดชอบในกำรฝึกซ้อม ได้รับกำรคัดเลือกจำกผู้ฝึกสอน 
                    ๓.๑.๔  มีควำมประพฤติเรียบร้อย สำมำรถปรับตัวและอยูร่่วมกันกับผู้อื่นได้  
                      ๓.๑.๕  มีคะแนนควำมประพฤติไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐ คะแนน 

     ๓.๒ ประเภท ๒ (ทุน ๕๐%) จ ำนวน ๒๘ ทุน  ทุนละ ๑,๙๐๐ บำท ต่อภำคเรียน เพื่อเป็นค่ำระดมทรัพยำกร   
            ส ำหรับนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

             ๓.๒.๑  เป็นนักเรียนท่ีมีทักษะและควำมสำมำรถด้ำนกีฬำฟุตบอลหรือฟุตซอลใน ๓ รุ่นอำยุ ดังนี้ 
                       ๑) รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๔ ปี  จ ำนวน  ๑๐ ทุน 
              ๒) รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๖ ปี  จ ำนวน  ๑๐ ทุน 
              ๓) รุ่นอำยุไม่เกิน ๑๘ ปี  จ ำนวน  ๘ ทุน 
                    ๓.๒.๒  ผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกีฬำฟุตบอลหรือฟุตซอลจำกคณะกรรมกำรของโรงเรียน 
                    ๓.๒.๓  เป็นผู้มีวินัย ขยัน อดทน มีควำมรับผิดชอบในกำรฝึกซ้อม ได้รับกำรคัดเลือกจำกผู้ฝึกสอน 
                    ๓.๒.๔  มีควำมประพฤติเรียบร้อย สำมำรถปรับตัวและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้  
                      ๓.๒.๕  มีคะแนนควำมประพฤติไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐ คะแนน 

 
๔.  ทุนโครงการลูกแก้วนาคา จ ำนวน ๒๗ ทุน  ทุนละ ๑๕,๐๐๐  บำท  ตลอดปีกำรศึกษำ เพื่อเป็นค่ำระดม 
     ทรัพยำกรและค่ำกิจกรรมส่งเสริมวิชำกำรต่ำง ๆ  ส ำหรับนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
     ๔.๑ เป็นนักเรียนทุน โครงกำรลูกแก้วนำคำ เดิมเม่ือปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  
     ๔.๒ เป็นผู้มีควำมขยัน มุ่งมั่น ต้ังใจในกำรศึกษำเล่ำเรียน  ไม่มีผลกำรเรียนท่ีเป็น “๐” “ร” “มส” “มผ”  
           เมื่อประกำศผลกำรเรียนแต่ละภำคเรียน 
     ๔.๓ มีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอำสำ 
     ๔.๔ เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ และสำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบวินัยของหอพักและโรงเรียนได้ 
     ๔.๕ สำมำรถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
     ๔.๖ มีคะแนนควำมประพฤติไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐ คะแนน  

            
 
 
 



๓ 

 

๕. ทุน ๑๓๐ ปี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  จ ำนวน  ๒๑ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บำท ต่อภำคเรียน เป็นทุนต่อเนื่อง  
    ๓ ปีกำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ – ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๘) เพื่อเป็นค่ำระดมทรัพยำกร ส ำหรับนักเรียน 
    ท่ีมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

          ๕.๑  เป็นนักเรียนแรกเข้ำในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖   
                     จ ำนวน ๑๒ ทุน  
              ๕.๒  เป็นนักเรียนแรกเข้ำในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖   
                     จ ำนวน ๙ ทุน  

    ๕.๓  เป็นนักเรียนท่ีมีควำมประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียรในกำรเรียน มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  
           จริยธรรม มีจิตอำสำ  พร้อมได้รับกำรพัฒนำท้ังคุณธรรมและวิชำกำร 

              ๕.๔  ครอบครัวมีฐำนะยำกจน ขำดทุนทรัพย์ หรือขำดโอกำสในกำรศึกษำ หรือขำดบุพกำรี หรืออยู่ใน 
                     อุปกำระของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปกำระมีฐำนะยำกจน 
        ๕.๕  ได้รับกำรคัดเลือกและรับรองจำกโรงเรียนเดิม 
              ๕.๖  ระหว่ำงศึกษำท่ีโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ต้องมีคะแนนควำมประพฤติไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐ คะแนน 

 

๖. ทุนการศึกษาอื่น ๆ จำก บุคคล, กลุ่มบุคคล, มูลนิธิ, สมำคม, หน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนต่ำง ๆ 
    เพื่อเป็นค่ำระดมทรัพยำกร ส ำหรับนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
    ๖.๑  เป็นนักเรียนท่ีมีควำมประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียรในกำรเรียน มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม     
           จริยธรรม มีจิตอำสำ  พร้อมได้รับกำรพัฒนำท้ังคุณธรรมและวิชำกำร 

              ๖.๒  ครอบครัวมีฐำนะยำกจน ขำดทุนทรัพย์ หรือขำดโอกำสในกำรศึกษำ หรือขำดบุพกำรี หรืออยู่ใน 
                     อุปกำระของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปกำระมีฐำนะยำกจน 

    ๖.๓  มีคะแนนควำมประพฤติไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐ คะแนน  
           จ ำนวนทุนของ “ทุนกำรศึกษำอื่น ๆ” อำจเป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ให้ทุน   
 
           ท้ังนี้  สิทธิในกำรได้รับทุนกำรศึกษำ นักเรียนจะมีสิทธิ์ได้รับทุนกำรศึกษำ เพียงคนละ ๑ ประเภท และ
สิทธิในกำรพิจำรณำกำรให้ทุนเป็นสิทธิของคณะกรรมกำรท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง เท่ำนั้น     

 
ประกำศ  ณ  วันท่ี ๒๓ มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
 
 

(นำยเขษมชำติ  อำรีมิตร) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 


