
ปฏิทินรับนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2566 
 

ประเภท 
รับจ านวน 

(คน) 
รับสมัคร สอบคัดเลือก 

ประกาศผลและ
รายงานตัว 

มอบตัว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (จ านวน 280 คน) 
รอบโควตา 

ทุนการศึกษา 
“ลูกแก้ว เรียนดี มีวินัย”  

20 13 – 24 ก.พ. 2566 - 28 ก.พ. 2566 4 มี.ค. 2566 

ทุนการศึกษา “ลูกแก้ว 
เรียนดี มีความสามารถ”  

15 13 – 24 ก.พ. 2566 - 28 ก.พ. 2566 4 มี.ค. 2566 

ท่ัวไป  13 – 24 ก.พ. 2566 - 28 ก.พ. 2566 4 มี.ค. 2566 
รอบทั่วไป (ตามปฏิทินของ สพฐ. ก าหนด) 

ท่ัวไป  11 - 15 มี.ค. 2566 25 มี.ค. 2566 29 มี.ค. 2566 1 เม.ย. 2566 
ความสามารถพิเศษ  11 - 12 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2566 1 เม.ย. 2566 

รอบยื่นความจ านง 
ยื่นความจ านง  29 มี.ค. – 4 เม.ย. 

2566 
- 7 เม.ย. 2566 8 เม.ย. 2566 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (จ านวน 160 คน) 
รอบโควตา (นักเรียนม.3 รร.บางแก้วประชาสรรค์) 

ทุนการศึกษา 
“ลูกแก้ว เรียนดี มีวินัย” 

20 6 – 17 ก.พ. 2566 - 22 ก.พ. 2566 4 มี.ค. 2566 

ทุนการศึกษา “ลูกแก้ว 
เรียนดี มีความสามารถ” 

15 6 – 17 ก.พ. 2566 - 22 ก.พ. 2566 4 มี.ค. 2566 

ท่ัวไป  6 – 17 ก.พ. 2566 - 22 ก.พ. 2566 4 มี.ค. 2566 

รอบโควตา 
ท่ัวไป  13 – 24 ก.พ. 2566 - 28 ก.พ. 2566 4 มี.ค. 2566 

รอบทั่วไป (ตามปฏิทินของ สพฐ. ก าหนด) 
ท่ัวไป  11 - 15 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2566 2 เม.ย. 2566 

ความสามารถพิเศษ  11 - 12 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2566 17 มี.ค. 2566 2 เม.ย. 2566 
รอบยื่นความจ านง 

ยื่นความจ านง  29 มี.ค. – 4 เม.ย. 
2566 

- 7 เม.ย. 2566 8 เม.ย. 2566 

 
 



หมายเหตุ 
ม.1 รับสมัคร 3 ประเภท 
 1. ทุนการศึกษา “ลูกแก้ว เรียนดี มีวินัย” ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ 3.75 ขึ้นไป (รอบโควตา) 
 2. ทุนการศึกษา “ลูกแก้ว เรียนดี มีความสามารถ” ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป 
(ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา) (รอบโควตา และรอบท่ัวไปตามปฏิทินของ สพฐ.) 
 3. ท่ัวไป (รอบโควตา และรอบท่ัวไปตามปฏิทินของ สพฐ.) 
ม.4 รับสมัคร 3 ประเภท 
 1. ทุนการศึกษา “ลูกแก้ว เรียนดี มีวินัย” ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ต้ังแต่ 3.75 ขึ้นไป 
(รอบโควตา) 
 2. ทุนการศึกษา “ลูกแก้ว เรียนดี มีความสามารถ” ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ต้ังแต่ 2.50 
ขึ้นไป (ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา) (รอบโควตา และรอบท่ัวไปตามปฏิทินของ 
สพฐ.) 
 3. ท่ัวไป (รอบโควตา และรอบท่ัวไปตามปฏิทินของ สพฐ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรับสมัครนักเรยีนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 
 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ 
      ก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2565 
 1.2 กรณีนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 
      1.2.1 ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ ได้แก่ 
    - ต าบลบางแก้ว 
    - ต าบลเทพารักษ์ 
    - ต าบลส าโรงเหนือ 
    - ต าบลบางพลีใหญ่ 
       1.2.2 ต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือปู่ ย่า ตา ยาย ท่ีเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านท่ีมี 
     หลักฐานสิทธิอยู่อย่างชัดเจน 
       1.2.3 ต้องอยู่อาศัยอย่างน้อย 2 ปีนับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2566 
       1.2.4 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการมากกว่า 2 ปี 
 1.3 กรณีนักเรียนความสามารถพิเศษ มี 5 ประเภท รับจ านวน 15 คน ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเภทความสามารถพิเศษ จ านวนที่รับ 
1 ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) 3 
2 ด้านดนตรีไทย (ร้อง, เล่นดนตรี) 3 
3 ด้านดนตรีสากล (ร้อง, เต้น, เล่นดนตรี) 3 
4 ด้านนาฏศิลป์ (ร าไทย) 3 
5 ด้านกีฬา 3 

 

 1.4 อายุไม่เกิน 15 ปี 
 1.5 สถานภาพโสด 
 1.6 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
2. หลักฐานการสมัคร (ฉบับที่ถ่ายเอกสารต้องชัดเจน) 
 2.1 ใบสมัครของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 
 2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ให้น าฉบับจริงมาแสดงพร้อมฉบับถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา 
      ถูกต้องจ านวน 1 ชุด 
 2.3 หลักฐานการจบการศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองก าลังศึกษาอยู่ใน 
      ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป (แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน) 
 2.5 หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองจากโรงเรียน, เกียรติบัตร (กรณีท่ีสมัคร 
      สอบความสามารถพิเศษ) 



 2.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือ, ใบเปล่ียนนามสกุล ฯลฯ 
 หมายเหตุ 1. เอกสารทุกฉบับให้น าฉบับจริงมาแสดงพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนา 
         ถูกต้อง 
      2. ในวันสมัคร ให้ผู้ปกครองน านักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรับสมัครนักเรยีนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 
 
1. จ านวนนักเรียนที่รับสมัคร 
 รับสมัคร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์และนักเรียนท่ัวไป จ านวน 4 
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน จ านวน 160 คน 
 1.1 นักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ประเภทโควตา จ านวน 130 คน  
      โดยใช้คะแนนเฉล่ีย 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 
 1.2 นักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอื่น ๆ และโรงเรียนเดิม ท่ีใช้คะแนนในการสอบคัดเลือก  
          จ านวน 30 คน 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือ 
      ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2.2 อายุไม่เกิน 18 ปี 
 2.3 สถานภาพโสด 
 2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
3. หลักฐานการสมัคร (ฉบับที่ถ่ายเอกสารต้องชัดเจน) 
 3.1 ใบสมัครของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 
 3.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ให้น าฉบับจริงมาแสดงพร้อมฉบับถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา 
      ถูกต้องจ านวน 1 ชุด 
 3.3 หลักฐานการจบการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า (ปพ.1:บ) หรือหลักฐานแสดงผล 
      การเรียน (ปพ.1:บ) 5 ภาคเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
 3.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป (แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน) 
 3.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือ, ใบเปล่ียนนามสกุล ฯลฯ 
 หมายเหตุ 1. เอกสารทุกฉบับให้น าฉบับจริงมาแสดงพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนา 
         ถูกต้อง 
     2. ในวันสมัคร ให้ผู้ปกครองน านักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง 
4. แผนการเรียน 

 4.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
          - ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75  
          - ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียนเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
2.75 
 4.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เทคโนโลยี) 
          - ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75  
          - ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียนเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
2.75 



 4.3 แผนการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน  
          - ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
 4.4 แผนการเรียนธุรกิจทั่วไปและการโรงแรม 
          - ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 
 4.5 แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
          - ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00  
          - ผลการเรียนเฉล่ีย เฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โควตาทุนการศึกษา “ลูกแก้ว เรียนดี มีวินัย” รุ่นท่ี 3 
ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา) 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ทุนการศึกษา “ลูกแก้ว เรียนดี มีวินัย” รุ่นที่ 3 ประเภททุนเรียนดี 
  1. ทุนการศึกษาท่ีโรงเรียนมอบให้ เป็นทุนการศึกษามอบให้นักเรียนท่ีเรียนดี โดยนักเรียนจะ
ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนละ 2,500 บาท   
  2. นักเรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี มีวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ 
หมายเหตุ 
 นักเรียนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน ให้ได้ผลการเรียนเฉลี่ยต้ังแต่ 3.50 
ขึ้นไป จึงจะได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) [หาก
ภาคเรียนใดนักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 3.50 จะไม่ได้รับทุนการศึกษาในภาคเรียนนั้น] 
  
คุณสมบัติของผู้รับทุน 
 1. เป็นนักเรียนท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2565 
 2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ 3.75 ขึ้นไป 
 3. นักเรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี มีวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ 
 
หลักฐานการสมัคร 
 1. ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ. 1) ท่ีมีผลการเรียนระดับช้ัน ป.4 และ ป.5 
 2. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว      จ านวน 1 รูป 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โควตาทุนการศึกษา “ลูกแก้ว เรียนดี มีความสามารถ” รุ่นท่ี 3 
ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2566  
(รอบโควตา และรอบท่ัวไปตามปฏิทินของ สพฐ.) 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ทุนการศึกษา “ลูกแก้ว เรียนดี มีความสามารถ” รุ่นที่ 3 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
  1. ทุนการศึกษาท่ีโรงเรียนมอบให้ เป็นทุนการศึกษามอบให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนละ 2,500 บาท   
  2. นักเรียนท่ีได้รับทุนต้องได้รับการประเมินระหว่างปีการศึกษา  โดยพิจารณาจากการร่วม
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และมีการพัฒนาทักษะฯอย่างสม่ าเสมอ 
  3. นักเรียนท่ีได้รับทุนต้องฝึกซ้อมทักษะฯ ในวันเวลาท่ีครูผู้ควบคุมก าหนด 
  4. นักเรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติท่ีดี มีวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ 
หมายเหตุ 
 นักเรียนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียนให้ได้ผลการเรียนเฉลี่ยต้ังแต่ 2.50
ขึ้นไป จึงจะได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) [หาก
ภาคเรียนใดนักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 จะไม่ได้รับทุนการศึกษาในภาคเรียนนั้น] 
 
คุณสมบัติของผู้รับทุน 
 1. เป็นนักเรียนท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2565 
 2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.50 ขึ้นไป 
 3. เป็นนักเรียนท่ีมีความสามรถทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
 4. นักเรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี มีวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ 
 5. ผู้ปกครองให้ความยินยอมท่ีจะสนับสนุน ส่งเสริมด้านด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
 
หลักฐานการสมัคร 
 1. ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ. 1) ท่ีมีผลการเรียนระดับช้ัน ป.4 และ ป.5 
 2. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว      จ านวน 1 รูป 
 3. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน 1 ฉบับ 

 
 
 



โควตาทุนการศึกษา “ลูกแก้ว เรียนดี มีวินัย” รุ่นท่ี 3 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2566 (รอบโควตา) 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ทุนการศึกษา “ลูกแก้ว เรียนดี มีวินัย” รุ่นที่ 3 ประเภท ทุนเรียนดี 
  1. ทุนการศึกษาท่ีโรงเรียนมอบให้ เป็นทุนการศึกษามอบให้นักเรียนท่ีเรียนดี โดยนักเรียนจะ
ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนละ 2,500 บาท   
  2. นักเรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี มีวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ 
หมายเหตุ 
 นักเรียนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน ให้ได้ผลการเรียนเฉลี่ยต้ังแต่ 3.50 
ขึ้นไป จึงจะได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) [หาก
ภาคเรียนใดนักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 3.50 จะไม่ได้รับทุนการศึกษาในภาคเรียนนั้น] 
  
คุณสมบัติของผู้รับทุน 
 1. เป็นนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ในปีการศึกษา 2565 
 2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ 3.75 ขึ้นไป 
 3. นักเรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี มีวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ 
 
หลักฐานการสมัคร 
 1. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว      จ านวน 1 รูป 
 2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 3. หนังสือรับรองความประพฤติของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  จ านวน 1 ฉบับ 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โควตาทุนการศึกษา “ลูกแก้ว เรียนดี มีความสามารถ” รุ่นท่ี 3  
(ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา) 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2566 
(รอบโควตา และรอบท่ัวไปตามปฏิทินของ สพฐ.) 

 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ทุนการศึกษา “ลูกแก้ว เรียนดี มีความสามารถ” รุ่นที่ 3 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา 
  1. ทุนการศึกษาท่ีโรงเรียนมอบให้ เป็นทุนการศึกษามอบให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนละ 2,500 บาท   
  2. นักเรียนท่ีได้รับทุนต้องได้รับการประเมินระหว่างปีการศึกษา  โดยพิจารณาจากการร่วม
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และมีการพัฒนาทักษะฯอย่างสม่ าเสมอ 
  3. นักเรียนท่ีได้รับทุนต้องฝึกซ้อมทักษะฯ ในวันเวลาท่ีครูผู้ควบคุมก าหนด 
  4. นักเรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติท่ีดี มีวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ 
หมายเหตุ 
 นักเรียนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียนให้ได้ผลการเรียนเฉลี่ยต้ังแต่ 2.50
ขึ้นไป จึงจะได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) [หาก
ภาคเรียนใดนักเรียนได้ผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.50 จะไม่ได้รับทุนการศึกษาในภาคเรียนนั้น] 
 
คุณสมบัติของผู้รับทุน 
 1. เป็นนักเรียนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์และนักเรียนท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ในปีการศึกษา 2565 
 2. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.50 ขึ้นไป 
 3. เป็นนักเรียนท่ีมีความสามรถทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
 4. นักเรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี มีวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ 
 5. ผู้ปกครองให้ความยินยอมท่ีจะสนับสนุน ส่งเสริมด้านด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
 
หลักฐานการสมัคร 
 1. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว      จ านวน 1 รูป 
 2. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 3. หนังสือรับรองความประพฤติของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  จ านวน 1 ฉบับ 
 4. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน 1 ฉบับ 


