
 
 
 
 
 

 

ประกาศเกียรติคุณ 
นักเรียนที่ได้รับทุน “หนูรักเซนต์ฟรังฯ” ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2564 

 
ตามที่ทางสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์  ได้มีนโยบายร่วมมือกับโรงเรียน  เพื่อสร้าง

แรงจูงใจให้นักเรียนมีความรักความผูกพันกับสถาบัน โดยร่วมในโครงการ “หนูรักเซนต์ฟรังฯ”  ด้วยการให้ทุนการศึกษา
จำนวน  5  ทุน  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  90  ขึ้นไป และไม่ได้ไปสมัครสอบโรงเรียน
อ่ืน ให้ได้รับทุนจากสมาคมฯ ในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  รวมทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ3 
ซึ่งสามารถรักษาสภาพของทุนไว้ได้ตามข้อกำหนดดังนี้ 

1) นักเรียนต้องรักษาระดับผลการเรียนให้ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.00  ขึ้นไปในแต่ละภาคเรียน           
หากภาคเรียนใดนักเรียนมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกำหนดถือว่าสิ้นสุดการรับทุน 

2) ปฏิบัติตนตามจิตตารมณ์ของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอร์ ชาร์ตร และกฎระเบียบของโรงเรียน 
3) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายนอกตามความถนัดเพื ่อเพิ ่มศักยภาพของตนเองและ         

เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
ดังนั้นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุน จำนวน 13 คน ดังมรีายชื่อดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
1. เด็กหญิงสร้อยสุรีย์     นามบุตร  ม.1/1  
2. เด็กหญิงสัณห์ศศิมณฑ์ เมธินาพิทักษ ์  ม.1/3  
3. เด็กหญิงชนาธร         โสภาจิตต์วัฒนะ  ม.1/1  
4. เด็กหญิงสุพิชชา     ศรีกฤษณพล  ม.1/2  
5. เด็กหญิงรมิดา     พันธุ์ภักด ี  ม.1/3  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
1.   เด็กหญิงณิชชากัญญ์   แสงทองสุก  ม.2/1  
2.   เด็กหญิงอาภารัตน์    มณีวงศ ์  ม.2/1  
3.   เด็กหญิงสิรินภา    เรืองโชติ  ม.2/2  
4.   เด็กหญิงพิมพ์อัปสร   โฉลกคงถาวร  ม.2/1  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
1. เด็กหญิงปานชีวา    ประสงค ์  ม.3/1  
2. เด็กหญิงกนกกร    ไตรตรงสัตย์  ม.3/2   
3. เด็กหญิงชญาภา    ฤทธิเดช  ม.3/3  
4. เด็กหญิงวิธาวีร์    วัชรปริยพัฒน์  ม.3/3  

 
  



 
 
 
 
 

 

ประกาศเกียรติคุณ 
นักเรียนที่ได้รับทุน “หนูรักเซนต์ฟรังฯ” ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
ตามที่โรงเรียนมีนโยบายสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาต่อระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยให้ ทุนหนูรักเซนต์ฟรังฯ จำนวน  3  ทุน  แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไปจะได้ทุนเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายฟรี 100 เปอร์เซ็นต์ หากมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  85.00 - 89.99 
เปอร์เซนต์ จะได้ทุนเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายฟรี 80 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ต้องเป็นนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 1 – 3 คนแรก
และไม่ได้ไปสมัครสอบโรงเรียนอื่น  รวมทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ6 ซึ่งสามารถรักษาสภาพของทุนไว้ได้ตาม
ข้อกำหนดดังนี้ 

ในกรณีท่ีได้รับทุนหนูรักเซนต์ฟรังฯ นักเรียนจะต้องรักษาสถานภาพของทุนไว้ได้ตามข้อกำหนดดังนี้ 
1) นักเรียนต้องรักษาระดับผลการเรียนให้ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.00 ขึ ้นไปในแต่ละภาคเรียน          

หากภาคเรียนใดนักเรียนมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกำหนดถือว่าสิ้นสุดการรับทุน 
2) ปฏิบัติตนตามจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และกฎระเบียบของโรงเรียน 
3) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายนอกตามความถนัดเพื ่อเพิ ่มศักยภาพของตนเองและ         

เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
สำหรับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุน  จำนวน 7 คน  ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ทุนเรียนฟรี 100 เปอร์เซ็นต์    จำนวน 3 ทุน 
1. เด็กหญิงนิชาภา   ไชยสุริยานุฑิต  ม.4/1  
2. เด็กหญิงปพิชญา   กรุณามัยวงศ์  ม.4/1  
3. เด็กหญิงณปภา   เต็มจิตตปลื้ม  ม.4/1  

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

ทุนเรียนฟรี 100 เปอร์เซ็นต์    จำนวน 2 ทุน 
1. นางสาวณิชกานต์   ปูนพันธุ์ฉาย  ม.5/1  
2. นางสาวธนพร   อ่อนจันทร์  ม.5/2  

ทุนเรียนฟรี 80 เปอร์เซ็นต์    จำนวน 1 ทุน 
   นางสาวพัทธ์ธีรา   ศรีปัญจพงษ์  ม.5/1  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ทุนเรียนฟรี 100 เปอร์เซ็นต์    จำนวน 1 ทุน 
นางสาววรัชยา   อาภาแจ่มจรัส  ม.6/1  

 
 



 
 
 
 
 

 

ประกาศเกียรติคุณ 
นักเรียนที่ได้รับทุน “พระเมตตา” ระดับชั้นมธัยมศกึษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 
ตามที่โรงเรียนมีนโยบายสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาต่อระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยการให้ทุนพระเมตตา จำนวน  10  ทุน  แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งเป็น 
- ทุนเรียนฟรี 80 เปอร์เซ็นต ์สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนรวม 5 ภาคเรียนของมัธยมศึกษาตอนต้น      

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85.00 - 89.99 เปอร์เซ็นต์ 
- ทุนเรียนฟรี 70 เปอร์เซ็นต ์สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนรวม 5 ภาคเรียนของมัธยมศึกษาตอนต้น      

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80.00 - 84.99 เปอร์เซ็นต์  
โดยพิจารณาจากลำดับคะแนนรวม 5 ภาคเรียนของนักเรียนที ่มีคะแนนสูงสุดในลำดับที ่ 4 ลงมา  

จำนวน 10 ทุน และไม่ได้ไปสมัครสอบโรงเรียนอ่ืน  
ในกรณีท่ีได้รับทุนพระเมตตา นักเรียนจะต้องรักษาสถานภาพของทุนไว้ตามข้อกำหนด ดังนี้ 

1) นักเรียนต้องรักษาระดับผลการเรียนให้ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00  ขึ้นไปในแต่ละภาคเรียน          
หากภาคเรียนใดนักเรียนมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกำหนดถือว่าสิ้นสุดการรับทุน 

2) ปฏิบัติตนตามจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และกฎระเบียบของโรงเรียน 
3) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภายนอกตามความถนัดเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและ         

เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
สำหรับในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุน  จำนวน 9 คน  ดังนี้ 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

ทุนเรียนฟรี 80 เปอร์เซ็นต์      จำนวน 2 ทุน 
1. เด็กหญิงอรณัญช์     พัฒนาประทีป  ม.4/1  
2. เด็กหญิงขวัญข้าว     จันทเขตต์  ม.4/2  

ทุนเรียนฟรี 70 เปอร์เซ็นต์      จำนวน 7 ทุน 
1. เด็กหญิงศุภกานต์     พิบูลสถาพร  ม.4/2  
2. เด็กหญิงกรณิศ     บุญเพ็ชร  ม.4/3  
3. เด็กหญิงวรนิษฐา     วงศ์ชัยสุริยะ  ม.4/2  
4. เด็กหญิงกชพร     เนียวกุล  ม.4/1  
5. เด็กหญิงปุณิกา     จิโรชนธ์ิกุล  ม.4/1  
6. เด็กหญิงอรุณรัตน์     สิทธิศักดิ์สวัสดิ์  ม.4/1  
7. เด็กหญิงประวีณ์นุช  ภู่พงศ์พานิช  ม.4/2  

 
 


