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ประกาศโรงเรียนมงฟอร�ตวิทยาลัย 
ท่ี 7 / 2561 

เรื่อง การมอบรางวัลนักเรียนดีเด"น 
................................... 

 
โดยท่ีเป
นการสมควร เพ่ือให�การมอบรางวันนักเรียนดีเด�นมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน$สูงสุดแก�

นักเรียน  อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 39 มาตรา 40 แห�งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 
แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2554 และตราสารจัดต้ังโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย พุทธศักราช 2553 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ข�อ 27 ข�อ 28 โรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย จึงให�ออกประกาศข้ึนไว� ดังต�อไปนี้ 

 
ข%อ 1 ประเภทนักเรียนดีเด�น มีดังนี้  

1.1 ด�านเรียนดี  
1.1.1  รางวัลเรียนดีประจําป? (Annual Outstanding Achievement  Certificate) 
1.1.2  รางวัลเรียนดี 3 ป?ติดต�อกัน (Honor Certificate) 
1.1.3  รางวัลผู�เป
นเลิศด�านการเรียน (Academic Excellence Award) 

1.2 ด�านความประพฤติดีเด�น  
1.3 ด�านกิจกรรมดีเด�น  

1.3.1  ห�องสมุด  
1.3.2  ประชาสัมพันธ$  
1.3.3  ดนตรี  
1.3.4  กีฬา  
1.3.5  ลูกเสือจราจร  
1.3.6  นักศึกษาวิชาทหาร จราจร  
1.3.7  พิธีกร  
1.3.8  การแสดง  
1.3.9  กรรมการห�องเรียน  
1.3.10  กิจกรรมทางศาสนา  
1.3.11  กิจกรรมทางวิชาการ 
1.3.12  คณะกรรมการนักเรียน 
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1.4 ด�านผู�สร�างชื่อเสียงให�แก�โรงเรียนโดยได�รับรางวัลชนะเลิศ ทางวิชาการและกิจกรรม ใน
ระดับประเทศข้ึนไป 

 
 ข%อ 2  โรงเรียนจะมอบรางวัลเรียนดีประจําป( (Annual Outstanding Achievement  

Certificate) ให�กับนักเรียน ชั้น ม. 1 – ม. 6 ท่ีมีคุณสมบัติครบทุกข�อ ดังนี้ 
2.1 รับการประเมินผลในโรงเรียนตลอด  1  ป?การศึกษา 
2.2 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00           รางวัลเรียนดี ระดับดีเยี่ยม 

 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.75 – 3.99        รางวัลเรียนดี ระดับดีมาก 
 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 – 3.74        รางวัลเรียนดี ระดับดี 
 

ข%อ 3 โรงเรียนจะมอบรางวัลเรียนดี 3 ป(ติดต"อกัน (Honor Certificate)  ให�กับนักเรียนชั้น ม. 3 และ 
ม. 6 ท่ีมีคุณสมบัติครบทุกข�อ ดังนี้ 

3.1 รับการวัดผลประเมินผลในโรงเรียนตลอด 3 ป?การศึกษา 
3.2 เป
นนักเรียนชั้น ม.3 หรือ ม.6  

3.2.1  เป
นนักเรียนชั้น ม.3 และได�รับรางวัลเรียนดี ในชั้น ม.1 – ม.3 ติดต�อกัน 3 ป? 
3.2.2  เป
นนักเรียนชั้น ม.6 และได�รับรางวัลเรียนดี ในชั้น ม.4 – ม.6 ติดต�อกัน 3 ป? 

 
ข%อ 4 โรงเรียนจะมอบรางวัลผู%เปDนเลิศด%านการเรียน (Academic Excellence Award) ให�กับ

นักเรียนชั้น ม. 6 ท่ีมีคุณสมบัติครบทุกข�อ ดังนี้ 
4.1  เป
นนักเรียนโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย ตลอด 3 ป?การศึกษา 
4.2  เป
นนักเรียนชั้น ม.6 และได�รับรางวัลเรียนดี ระดับดีเยี่ยม ในชั้น ม.4 – ม.6 ติดต�อกัน 3 ป? 

 
ข%อ 5   ประเภทความประพฤติดีเด�นของนักเรียนระดับชั้น ม.1 – 6 จะได�รับรางวัลเกียรติบัตร ต�องผ�าน

ข้ันตอนการพิจารณาดังต�อไปนี้ 
5.1 ครูประจําชั้นคัดเลือกนักเรียนดีเด�น ท่ีปฏิบัติตามพันธสัญญา 10 ข�อของโรงเรียน ส�งฝ`ายกิจการ

นักเรียน  
5.2 ฝ`ายกิจการนักเรียนตรวจสอบว�านักเรียนไม�เป
นบุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมายบ�านเมือง หรือไม�ถูก

ลงโทษต้ังแต�ข้ันทําสัญญากับทางโรงเรียนข้ึนไป แล�วนําส�งให�คณะกรรมการระดับชั้น 
5.3 คณะกรรมการระดับชั้นพิจารณานักเรียนรายบุคคล และผ�านความเห็นชอบไม�น�อยกว�าร�อยละ 

80 ของคณะกรรมการ หากไม�ผ�านการพิจารณาต�องมีเหตุผลสนับสนุนเป
นลายลักษณ$อักษร 
 
ข%อ 6   ประเภทกิจกรรมดีเด�นของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ต�องมีคุณสมบัติดังต�อไปนี้ 

6.1 มีคุณสมบัติพ้ืนฐานตามท่ีกําหนดดังนี้ 
6.1.1 เป
นนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
6.1.2 ไม�เป
นบุคคลท่ีกระทําผิดกฎหมายบ�านเมือง หรือไม�มีทัณฑ$บน       
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6.1.3 เป
นผู�ท่ีมีส�วนร�วมในกิจกรรมอย�างสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลา 3 ป? ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต�น/ปลาย และมีหลักฐานอย�างชัดเจนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งดังต�อไปนี้ ห�องสมุด ประชาสัมพันธ$ 
ดนตรี กีฬา ลูกเสือจราจร นักศึกษาวิชาทหารจราจร พิธีกร การแสดง กรรมการห�องเรียน กิจกรรมทาง
ศาสนา กิจกรรมทางวิชาการ ยกเว�นคณะกรรมการนักเรียน ปฏิบัติหน�าท่ีไม�น�อยกว�า 1 ป?การศึกษา 
 
ข%อ 7 นักเรียนท่ีสร�างชื่อเสียงให�แก�โรงเรียน ได�รับโล�เชิดชูเกียรติ ระดับชั้น ม. 3 ต�องมีคุณสมบัติข�อใดข�อ

หนึ่งดังต�อไปนี้ 
7.1 เป
นตัวแทนของประเทศไทยเข�าร�วมการแข�งขันระดับประเทศข้ึนไปและได�รับรางวัลท้ังประเภท

วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ ฯลฯ ในขณะเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 
7.2 ได�รับรางวัลโอลิมปhกวิชาการระดับ ม.ต�น ในขณะเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 

ข%อ 8 นักเรียนท่ีสร�างชื่อเสียงให�แก�โรงเรียน ได�รับโล�เชิดชูเกียรติ  ระดับชั้น ม.6 ต�องมีคุณสมบัติข�อใดข�อ
หนึ่งดังต�อไปนี้ 

8.1 ได�รับทุนการศึกษาระดับชาติ เช�น ทุน กพ. ทุนอานันทมหิดล ทุน พสวท.  เป
นต�น ประเภทรางวัล
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 

8.2 เป
นตัวแทนของประเทศไทยเข�าร�วมการแข�งขันระดับประเทศข้ึนไปและได�รับรางวัลท้ังประเภท
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ ฯลฯ ในขณะเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 

8.3 ได�รับรางวัลโอลิมปhกวิชาการระดับประเทศประเภทรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 
ในขณะเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.6 

 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  30  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2561 
 

   
   (ภราดา ดร.ศักดา   สกนธวัฒน$) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนมงฟอร$ตวิทยาลัย 


