
 

ที่ ธศ 49 /2565 
         7  พฤศจิกายน  2565 

 
เรื่อง การได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแบบต่อเนื่อง 
 

เรียน ผู้ปกครองเด็กหญิงณิชา   อินทร์จันทร์ ช้ัน ป.6/1 
 

เนื่องด้วยโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดให้มีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ เรียนดีมีความประพฤติดี เรียบร้อย เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ปี) โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มี
คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 โดยคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องละ 3 คน 

 

นักเรียนที่ได้รับทุนนี้จะต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนธีรศาสตร์เท่านั้น ผู้ที่ไปศึกษาต่อที่อื่นจะไม่มีสิทธ์ิในการรับทุนนี้         
ทุนที่ได้รับคือ ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 1,650 บาท  (ปีละ 3,300 บาท)  

 

นักเรียนที่ไดร้ับทุนต่อเนื่องจะต้องรักษาระดับผลการเรียนและความประพฤติตามที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี ้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน 
2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย 

 

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับ   เด็กหญิงณิชา  อินทร์จันทร์   เป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี 
เรียบร้อย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอท่านแจ้งความประสงค์การรับทุนดังกล่าว ที่ห้องการเงิน โดยติดต่อ คุณครูกุสุมนิภา 
พิทักษ์สินธ์ุ    ภายในวันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(บาทหลวงมงคล   จันทรสุขสันต์) 
ผู้ทำการแทนผูร้ับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ใบตอบรับส่งให้ครปูระจำชั้นภายในวันศุกร์ ท่ี  18  พฤศจิกายน  2565 

 
ข้าพเจ้า………………….………………………………………………...............ผูป้กครองของ เด็กหญิงณิชา   อินทร์จันทร์  ช้ัน ป.6/1 

  ประสงค์รบัทุนการศึกษา และจะมาพบครูกสุุมนิภา  พิทักษ์สินธ์ุ ทีห่้องการเงินภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

  ไม่ประสงค์รบัทุน เนื่องจาก……………………………….......................................................................................................... 
    

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ปกครองนักเรียน 



 

 ที่ ธศ 49 /2565 
         7  พฤศจิกายน  2565 

 
เรื่อง การได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแบบต่อเนื่อง 
 

เรียน ผู้ปกครองเด็กหญิงสิตานนั   ผลพิทักษ์ ช้ัน ป.6/1 
 

เนื่องด้วยโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดให้มีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ เรียนดีมีความประพฤติดี เรียบร้อย เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ปี) โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มี
คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 โดยคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องละ 3 คน 

 

นักเรียนที่ได้รับทุนนี้จะต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนธีรศาสตร์เท่านั้น ผู้ที่ไปศึกษาต่อที่อื่นจะไม่มีสิทธ์ิในการรับทุนนี้         
ทุนที่ได้รับคือ ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 1,650 บาท  (ปีละ 3,300 บาท)  

 

นักเรียนที่ไดร้ับทุนต่อเนื่องจะต้องรักษาระดับผลการเรียนและความประพฤติตามที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี ้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน 
2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย 

 

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับ   เด็กหญิงสิตานัน   ผลพิทักษ์ เป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี 
เรียบร้อย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอท่านแจ้งความประสงค์การรับทุนดังกล่าว ที่ห้องการเงิน โดยติดต่อ คุณครูกุสุมนิภา 
พิทักษ์สินธ์ุ    ภายในวันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(บาทหลวงมงคล   จันทรสุขสันต์) 
ผู้ทำการแทนผูร้ับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ใบตอบรับส่งให้ครปูระจำชั้นภายในวันศุกร์ ท่ี  18  พฤศจิกายน  2565 

 
ข้าพเจ้า………………….………………………………………………...............ผูป้กครองของ เด็กหญิงสิตานัน   ผลพิทักษ์ ช้ัน ป.6/1 

  ประสงค์รบัทุนการศึกษา และจะมาพบครูกสุุมนิภา  พิทักษ์สินธ์ุ ทีห่้องการเงินภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

  ไม่ประสงค์รบัทุน เนื่องจาก……………………………….......................................................................................................... 
    

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ปกครองนักเรียน 



 

ที่ ธศ 49 /2565 
         7  พฤศจิกายน  2565 

 
เรื่อง การได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแบบต่อเนื่อง 
 

เรียน ผู้ปกครองเด็กชายรณกร   พูนทวีสิน ช้ัน ป.6/1 
 

เนื่องด้วยโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดให้มีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ เรียนดีมีความประพฤติดี เรียบร้อย เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ปี) โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มี
คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 โดยคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องละ 3 คน 

 

นักเรียนที่ได้รับทุนนี้จะต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนธีรศาสตร์เท่านั้น ผู้ที่ไปศึกษาต่อที่อื่นจะไม่มีสิทธ์ิในการรับทุนนี้         
ทุนที่ได้รับคือ ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 1,650 บาท  (ปีละ 3,300 บาท)  

 

นักเรียนที่ไดร้ับทุนต่อเนื่องจะต้องรักษาระดับผลการเรียนและความประพฤติตามที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี ้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน 
2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย 

 

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับ    เด็กชายรณกร   พูนทวีสิน เป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี 
เรียบร้อย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอท่านแจ้งความประสงค์การรับทุนดังกล่าว ที่ห้องการเงิน โดยติดต่อ คุณครูกุสุมนิภา 
พิทักษ์สินธ์ุ    ภายในวันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(บาทหลวงมงคล   จันทรสุขสันต์) 
ผู้ทำการแทนผูร้ับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ใบตอบรับส่งให้ครปูระจำชั้นภายในวันศุกร์ ท่ี  18  พฤศจิกายน  2565 

 
ข้าพเจ้า………………….………………………………………………...............ผูป้กครองของ เด็กชายรณกร   พูนทวีสิน ช้ัน ป.6/1 

  ประสงค์รบัทุนการศึกษา และจะมาพบครูกสุุมนิภา  พิทักษ์สินธ์ุ ทีห่้องการเงินภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

  ไม่ประสงค์รบัทุน เนื่องจาก……………………………….......................................................................................................... 
    

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ปกครองนักเรียน 



 

ที่ ธศ 49 /2565 
         7  พฤศจิกายน  2565 

 
เรื่อง การได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแบบต่อเนื่อง 
 

เรียน ผู้ปกครองเด็กหญิงชนาพร   น้ำใจสุข ช้ัน ป.6/2 
 

เนื่องด้วยโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดให้มีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ เรียนดีมีความประพฤติดี เรียบร้อย เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ปี) โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มี
คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 โดยคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องละ 3 คน 

 

นักเรียนที่ได้รับทุนนี้จะต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนธีรศาสตร์เท่านั้น ผู้ที่ไปศึกษาต่อที่อื่นจะไม่มีสิทธ์ิในการรับทุนนี้         
ทุนที่ได้รับคือ ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 1,650 บาท  (ปีละ 3,300 บาท)  

 

นักเรียนที่ไดร้ับทุนต่อเนื่องจะต้องรักษาระดับผลการเรียนและความประพฤติตามที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี ้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน 
2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย 

 

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับ   เด็กหญิงชนาพร   น้ำใจสุข เป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี 
เรียบร้อย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอท่านแจ้งความประสงค์การรับทุนดังกล่าว ที่ห้องการเงิน โดยติดต่อ คุณครูกุสุมนิภา 
พิทักษ์สินธ์ุ    ภายในวันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(บาทหลวงมงคล   จันทรสุขสันต์) 
ผู้ทำการแทนผูร้ับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ใบตอบรับส่งให้ครปูระจำชั้นภายในวันศุกร์ ท่ี  18  พฤศจิกายน  2565 

 
ข้าพเจ้า………………….………………………………………………...............ผูป้กครองของ เด็กหญิงชนาพร   นำ้ใจสุข ช้ัน ป.6/2 

  ประสงค์รบัทุนการศึกษา และจะมาพบครูกสุุมนิภา  พิทักษ์สินธ์ุ ทีห่้องการเงินภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

  ไม่ประสงค์รบัทุน เนื่องจาก……………………………….......................................................................................................... 
    

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ปกครองนักเรียน 



 

ที่ ธศ 49 /2565 
         7  พฤศจิกายน  2565 

 
เรื่อง การได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแบบต่อเนื่อง 
 

เรียน ผู้ปกครองเด็กหญิงสุจดาพรรณ   บำรุงรักษ์ ช้ัน ป.6/2 
 

เนื่องด้วยโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดให้มีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ เรียนดีมีความประพฤติดี เรียบร้อย เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ปี) โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มี
คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 โดยคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องละ 3 คน 

 

นักเรียนที่ได้รับทุนนี้จะต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนธีรศาสตร์เท่านั้น ผู้ที่ไปศึกษาต่อที่อื่นจะไม่มีสิทธ์ิในการรับทุนนี้         
ทุนที่ได้รับคือ ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 1,650 บาท  (ปีละ 3,300 บาท)  

 

นักเรียนที่ไดร้ับทุนต่อเนื่องจะต้องรักษาระดับผลการเรียนและความประพฤติตามที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี ้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน 
2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย 

 

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับ   เด็กหญิงสุจดาพรรณ   บำรุงรักษ์ เป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติ
ดี เรียบร้อย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอท่านแจ้งความประสงค์การรับทุนดังกล่าว ที่ห้องการเงิน โดยติดต่อ คุณครูกุสุมนิภา 
พิทักษ์สินธ์ุ    ภายในวันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(บาทหลวงมงคล   จันทรสุขสันต์) 
ผู้ทำการแทนผูร้ับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ใบตอบรับส่งให้ครปูระจำชั้นภายในวันศุกร์ ท่ี  18  พฤศจิกายน  2565 

 
ข้าพเจ้า………………….………………………………………………...............ผูป้กครองของ เด็กหญิงสุจดาพรรณ   บำรุงรักษ์ ช้ัน ป.6/2 

  ประสงค์รบัทุนการศึกษา และจะมาพบครูกสุุมนิภา  พิทักษ์สินธ์ุ ทีห่้องการเงินภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

  ไม่ประสงค์รบัทุน เนื่องจาก……………………………….......................................................................................................... 
    

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ปกครองนักเรียน 



 

ที่ ธศ 49 /2565 
        7  พฤศจิกายน  2565 

 
เรื่อง การได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแบบต่อเนื่อง 
 

เรียน ผู้ปกครองเด็กหญิงพิมนภัทร   นิลวรรณา ช้ัน ป.6/2 
 

เนื่องด้วยโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดให้มีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ เรียนดีมีความประพฤติดี เรียบร้อย เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ปี) โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มี
คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 โดยคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องละ 3 คน 

 

นักเรียนที่ได้รับทุนนี้จะต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนธีรศาสตร์เท่านั้น ผู้ที่ไปศึกษาต่อที่อื่นจะไม่มีสิทธ์ิในการรับทุนนี้         
ทุนที่ได้รับคือ ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 1,650 บาท  (ปีละ 3,300 บาท)  

 

นักเรียนที่ไดร้ับทุนต่อเนื่องจะต้องรักษาระดับผลการเรียนและความประพฤติตามที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี ้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน 
2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย 

 

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับ   เด็กหญิงพิมนภัทร   นิลวรรณา เป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี 
เรียบร้อย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอท่านแจ้งความประสงค์การรับทุนดังกล่าว ที่ห้องการเงิน โดยติดต่อ คุณครูกุสุมนิภา 
พิทักษ์สินธ์ุ    ภายในวันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(บาทหลวงมงคล   จันทรสุขสันต์) 
ผู้ทำการแทนผูร้ับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ใบตอบรับส่งให้ครปูระจำชั้นภายในวันศุกร์ ท่ี  18  พฤศจิกายน  2565 

 
ข้าพเจ้า………………….………………………………………………...............ผูป้กครองของ เด็กหญิงพิมนภัทร   นิลวรรณา ช้ัน ป.6/2 

  ประสงค์รบัทุนการศึกษา และจะมาพบครูกสุุมนิภา  พิทักษ์สินธ์ุ ทีห่้องการเงินภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

  ไม่ประสงค์รบัทุน เนื่องจาก……………………………….......................................................................................................... 
    

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ปกครองนักเรียน 



 

ที่ ธศ 49 /2565 
         7  พฤศจิกายน  2565 

 
เรื่อง การได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแบบต่อเนื่อง 
 

เรียน ผู้ปกครองเด็กชายวงศ์วริศ   นิกรถา ช้ัน ป.6/2 
 

เนื่องด้วยโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดให้มีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ เรียนดีมีความประพฤติดี เรียบร้อย เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ปี) โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มี
คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 โดยคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องละ 3 คน 

 

นักเรียนที่ได้รับทุนนี้จะต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนธีรศาสตร์เท่านั้น ผู้ที่ไปศึกษาต่อที่อื่นจะไม่มีสิทธ์ิในการรับทุนนี้         
ทุนที่ได้รับคือ ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 1,650 บาท  (ปีละ 3,300 บาท)  

 

นักเรียนที่ไดร้ับทุนต่อเนื่องจะต้องรักษาระดับผลการเรียนและความประพฤติตามที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี ้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน 
2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย 

 

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับ    เด็กชายวงศ์วริศ   นิกรถา  เป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี 
เรียบร้อย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอท่านแจ้งความประสงค์การรับทุนดังกล่าว ที่ห้องการเงิน โดยติดต่อ คุณครูกุสุมนิภา 
พิทักษ์สินธ์ุ    ภายในวันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(บาทหลวงมงคล   จันทรสุขสันต์) 
ผู้ทำการแทนผูร้ับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ใบตอบรับส่งให้ครปูระจำชั้นภายในวันศุกร์ ท่ี  18  พฤศจิกายน  2565 

 
ข้าพเจ้า………………….………………………………………………...............ผูป้กครองของ เด็กชายวงศ์วริศ   นิกรถา ช้ัน ป.6/2 

  ประสงค์รบัทุนการศึกษา และจะมาพบครูกสุุมนิภา  พิทักษ์สินธ์ุ ทีห่้องการเงินภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

  ไม่ประสงค์รบัทุน เนื่องจาก……………………………….......................................................................................................... 
    

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ปกครองนักเรียน 



 

ที่ ธศ 49 /2565 
         7  พฤศจิกายน  2565 

เรื่อง การได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแบบต่อเนื่อง 
 

เรียน ผู้ปกครองเด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา   ทองนุ่ม   ช้ัน ป.6/3 
 

เนื่องด้วยโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดให้มีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ เรียนดีมีความประพฤติดี เรียบร้อย เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ปี) โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มี
คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 โดยคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องละ 3 คน 

 

นักเรียนที่ได้รับทุนนี้จะต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนธีรศาสตร์เท่านั้น ผู้ที่ไปศึกษาต่อที่อื่นจะไม่มีสิทธ์ิในการรับทุนนี้         
ทุนที่ได้รับคือ ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 1,650 บาท  (ปีละ 3,300 บาท)  

 

นักเรียนที่ไดร้ับทุนต่อเนื่องจะต้องรักษาระดับผลการเรียนและความประพฤติตามที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี ้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน 
2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย 

 

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับ   เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา   ทองนุ่ม   เป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี 
เรียบร้อย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอท่านแจ้งความประสงค์การรับทุนดังกล่าว ที่ห้องการเงิน โดยติดต่อ คุณครูกุสุมนิภา 
พิทักษ์สินธ์ุ    ภายในวันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(บาทหลวงมงคล   จันทรสุขสันต์) 
ผู้ทำการแทนผูร้ับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ใบตอบรับส่งให้ครปูระจำชั้นภายในวันศุกร์ ท่ี  18  พฤศจิกายน  2565 

 
ข้าพเจ้า………………….………………………………………………...............ผูป้กครองของ เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา   ทองนุ่ม   ช้ัน ป.6/3 

  ประสงค์รบัทุนการศึกษา และจะมาพบครูกสุุมนิภา  พิทักษ์สินธ์ุ ทีห่้องการเงินภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

  ไม่ประสงค์รบัทุน เนื่องจาก……………………………….......................................................................................................... 
    

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ปกครองนักเรียน 
 



 

ที่ ธศ 49 /2565 
         7  พฤศจิกายน  2565 

เรื่อง การได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแบบต่อเนื่อง 
 

เรียน ผู้ปกครองเด็กหญิงวรกานต์   จิตตรง ช้ัน ป.6/3 
 

เนื่องด้วยโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดให้มีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ เรียนดีมีความประพฤติดี เรียบร้อย เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ปี) โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มี
คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 โดยคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องละ 3 คน 

 

นักเรียนที่ได้รับทุนนี้จะต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนธีรศาสตร์เท่านั้น ผู้ที่ไปศึกษาต่อที่อื่นจะไม่มีสิทธ์ิในการรับทุนนี้         
ทุนที่ได้รับคือ ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 1,650 บาท  (ปีละ 3,300 บาท)  

 

นักเรียนที่ไดร้ับทุนต่อเนื่องจะต้องรักษาระดับผลการเรียนและความประพฤติตามที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี ้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน 
2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย 

 

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับ   เด็กหญิงวรกานต์   จิตตรง เป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี 
เรียบร้อย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอท่านแจ้งความประสงค์การรับทุนดังกล่าว ที่ห้องการเงิน โดยติดต่อ คุณครูกุสุมนิภา 
พิทักษ์สินธ์ุ    ภายในวันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(บาทหลวงมงคล   จันทรสุขสันต์) 
ผู้ทำการแทนผูร้ับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ใบตอบรับส่งให้ครปูระจำชั้นภายในวันศุกร์ ท่ี  18  พฤศจิกายน  2565 

 
ข้าพเจ้า………………….………………………………………………...............ผูป้กครองของ เด็กหญิงวรกานต์   จิตตรง ช้ัน ป.6/3 

  ประสงค์รบัทุนการศึกษา และจะมาพบครูกสุุมนิภา  พิทักษ์สินธ์ุ ทีห่้องการเงินภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

  ไม่ประสงค์รบัทุน เนื่องจาก……………………………….......................................................................................................... 
    

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ปกครองนักเรียน 
 



 

ที่ ธศ 49 /2565 
         7  พฤศจิกายน  2565 

 
เรื่อง การได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแบบต่อเนื่อง 
 

เรียน ผู้ปกครองเด็กชายณัฐกิตต์   เหมือนช้าง ช้ัน ป.6/3 
 

เนื่องด้วยโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดให้มีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ เรียนดีมีความประพฤติดี เรียบร้อย เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ปี) โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มี
คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 โดยคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องละ 3 คน 

 

นักเรียนที่ได้รับทุนนี้จะต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนธีรศาสตร์เท่านั้น ผู้ที่ไปศึกษาต่อที่อื่นจะไม่มีสิทธ์ิในการรับทุนนี้         
ทุนที่ได้รับคือ ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 1,650 บาท  (ปีละ 3,300 บาท)  

 

นักเรียนที่ไดร้ับทุนต่อเนื่องจะต้องรักษาระดับผลการเรียนและความประพฤติตามที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี ้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน 
2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย 

 

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับ   เด็กชายณัฐกิตต์   เหมือนช้าง เป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี 
เรียบร้อย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอท่านแจ้งความประสงค์การรับทุนดังกล่าว ที่ห้องการเงิน โดยติดต่อ คุณครูกุสุมนิภา 
พิทักษ์สินธ์ุ    ภายในวันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(บาทหลวงมงคล   จันทรสุขสันต์) 
ผู้ทำการแทนผูร้ับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ใบตอบรับส่งให้ครปูระจำชั้นภายในวันศุกร์ ท่ี  18  พฤศจิกายน  2565 

 
ข้าพเจ้า………………….………………………………………………...............ผูป้กครองของ เด็กชายณัฐกิตต์   เหมือนชา้ง ช้ัน ป.6/3 

  ประสงค์รบัทุนการศึกษา และจะมาพบครูกสุุมนิภา  พิทักษ์สินธ์ุ ทีห่้องการเงินภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

  ไม่ประสงค์รบัทุน เนื่องจาก……………………………….......................................................................................................... 
    

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ปกครองนักเรียน 



 

ที่ ธศ 49 /2565 
         7  พฤศจิกายน  2565 

 
เรื่อง การได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแบบต่อเนื่อง 
 

เรียน ผู้ปกครองเด็กชายศิราภัทร   บุญประเสริฐ ช้ัน ป.6/4 
 

เนื่องด้วยโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดให้มีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ เรียนดีมีความประพฤติดี เรียบร้อย เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ปี) โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มี
คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 โดยคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องละ 3 คน 

 

นักเรียนที่ได้รับทุนนี้จะต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนธีรศาสตร์เท่านั้น ผู้ที่ไปศึกษาต่อที่อื่นจะไม่มีสิทธ์ิในการรับทุนนี้         
ทุนที่ได้รับคือ ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 1,650 บาท  (ปีละ 3,300 บาท)  

 

นักเรียนที่ไดร้ับทุนต่อเนื่องจะต้องรักษาระดับผลการเรียนและความประพฤติตามที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี ้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน 
2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย 

 

โรงเรียนธีรศาสตร์จงึขอแสดงความยินดีกับ   เด็กชายศิราภัทร   บุญประเสริฐ เป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี 
เรียบร้อย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอท่านแจ้งความประสงค์การรับทุนดังกล่าว ที่ห้องการเงิน โดยติดต่อ คุณครูกุสุมนิภา 
พิทักษ์สินธ์ุ    ภายในวันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(บาทหลวงมงคล   จันทรสุขสันต์) 
ผู้ทำการแทนผูร้ับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ใบตอบรับส่งให้ครปูระจำชั้นภายในวันศุกร์ ท่ี  18  พฤศจิกายน  2565 

 
ข้าพเจ้า………………….………………………………………………...............ผูป้กครองของ เด็กชายศิราภัทร   บุญประเสรฐิ ช้ัน ป.6/4 

  ประสงค์รบัทุนการศึกษา และจะมาพบครูกสุุมนิภา  พิทักษ์สินธ์ุ ทีห่้องการเงินภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

  ไม่ประสงค์รบัทุน เนื่องจาก……………………………….......................................................................................................... 
    

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ปกครองนักเรียน 



 

ที่ ธศ 49 /2565 
         7  พฤศจิกายน  2565 

 
เรื่อง การได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแบบต่อเนื่อง 
 

เรียน ผู้ปกครองเด็กชายถกลเกียรติ   ลิ้มศฤงคาร ช้ัน ป.6/4 
 

เนื่องด้วยโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดให้มีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ เรียนดีมีความประพฤติดี เรียบร้อย เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ปี) โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มี
คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 โดยคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องละ 3 คน 

 

นักเรียนที่ได้รับทุนนี้จะต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนธีรศาสตร์เท่านั้น ผู้ที่ไปศึกษาต่อที่อื่นจะไม่มีสิทธ์ิในการรับทุนนี้         
ทุนที่ได้รับคือ ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 1,650 บาท  (ปีละ 3,300 บาท)  

 

นักเรียนที่ไดร้ับทุนต่อเนื่องจะต้องรักษาระดับผลการเรียนและความประพฤติตามที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี ้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน 
2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย 

 

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับ   เด็กชายถกลเกียรติ   ลิ้มศฤงคาร เป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติ
ดี เรียบร้อย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอท่านแจ้งความประสงค์การรับทุนดังกล่าว ที่ห้องการเงิน โดยติดต่อ คุณครูกุสุมนิภา 
พิทักษ์สินธ์ุ    ภายในวันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(บาทหลวงมงคล   จันทรสุขสันต์) 
ผู้ทำการแทนผูร้ับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ใบตอบรับส่งให้ครปูระจำชั้นภายในวันศุกร์ ท่ี  18  พฤศจิกายน  2565 

 
ข้าพเจ้า………………….………………………………………………...............ผูป้กครองของ เด็กชายถกลเกียรติ   ลิ้มศฤงคาร ช้ัน ป.6/4 

  ประสงค์รบัทุนการศึกษา และจะมาพบครูกสุุมนิภา  พิทักษ์สินธ์ุ ทีห่้องการเงินภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

  ไม่ประสงค์รบัทุน เนื่องจาก……………………………….......................................................................................................... 
    

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ปกครองนักเรียน 



 

ที่ ธศ 49 /2565 
         7  พฤศจิกายน  2565 

 
เรื่อง การได้รับทุนการศึกษาเรียนดีแบบต่อเนื่อง 
 

เรียน ผู้ปกครองเด็กชายนภนต์   สมทัด ช้ัน ป.6/4 
 

เนื่องด้วยโรงเรียนธีรศาสตร์ จัดให้มีโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ เรียนดีมีความประพฤติ ดี เรียบร้อย เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (3 ปี) โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มี
คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 โดยคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องละ 3 คน 

 

นักเรียนที่ได้รับทุนนี้จะต้องศึกษาต่อที่โรงเรียนธีรศาสตร์เท่านั้น ผู้ที่ไปศึกษาต่อที่อื่นจะไม่มีสิทธ์ิในการรับทุนนี้         
ทุนที่ได้รับคือ ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ 1,650 บาท  (ปีละ 3,300 บาท)  

 

นักเรียนที่ไดร้ับทุนต่อเนื่องจะต้องรักษาระดับผลการเรียนและความประพฤติตามที่โรงเรียนกำหนด  ดังนี ้
1. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ทุกภาคเรียน 
2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย 

 

โรงเรียนธีรศาสตร์จึงขอแสดงความยินดีกับ   เด็กชายนภนต์   สมทัด เป็นนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี  
เรียบร้อย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอท่านแจ้งความประสงค์การรับทุนดังกล่าว ที่ห้องการเงิน โดยติดต่อ คุณครูกุสุมนิภา 
พิทักษ์สินธ์ุ    ภายในวันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกายน  2565 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(บาทหลวงมงคล   จันทรสุขสันต์) 
ผู้ทำการแทนผูร้ับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรศาสตร ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ใบตอบรับส่งให้ครปูระจำชั้นภายในวันศุกร์ ท่ี  18  พฤศจิกายน  2565 

 
ข้าพเจ้า………………….………………………………………………...............ผูป้กครองของ เด็กชายนภนต์   สมทัด ช้ัน ป.6/4 

  ประสงค์รบัทุนการศึกษา และจะมาพบครูกสุุมนิภา  พิทักษ์สินธ์ุ ทีห่้องการเงินภายในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

  ไม่ประสงค์รบัทุน เนื่องจาก……………………………….......................................................................................................... 
    

ลงช่ือ……………………………………………………ผู้ปกครองนักเรียน 


