ประกาศโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
ที่ 8 / 2561
เรื่อง การให"ทุนการศึกษานักเรียน ประเภทโครงการเรียนดี
––––––––––––––––––––––
โดยที่เปนการสมควร เพื่อใหแนวปฏิบัติการใหทุนการศึกษานักเรียน ประเภทโครงการเรียนดี มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน)สูงสุด อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 39 มาตรา 40 แห1งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 และตราสารจัดตั้งโรงเรียนมง
ฟอร)ตวิทยาลัย พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ขอ 27 ขอ 28 โรงเรียนมงฟอร)ตวิทยาลัย
จึงใหออกประกาศขึ้นไว ดังต1อไปนี้
ข"อ 1 วัตถุประสงค)การใหทุนการศึกษานักเรียน
1.1 ส1งเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดรับการศึกษาอย1างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ
1.2 ส1งเสริมใหนักเรียนไดรับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจของตนเองอย1างเต็มศักยภาพ
1.3 ส1งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานต1างๆ
ข"อ 2 สิทธิของผูไดรับทุนการศึกษา คือ นักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาจะไดทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
ของโรงเรียนมงฟอร)ตวิทยาลัยสําหรับนักเรียนใหม1ในปFการศึกษาถัดไป ทุนการศึกษานี้ให 100 % ยกเวน ค1า
เรียนเสริมเย็น ค1าเรียนภาคเรียนฤดูรอน ค1าเครื่องแต1งกาย ค1าหนังสือ ค1าอาหาร ค1าหอพัก และค1ายานพาหนะ
ในการเดินทาง
2.1 กรณีเปนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร)ตวิทยาลัยเดิม ไม1ตองชําระค1าสมาชิกสมาคมศิษย)เก1า
โรงเรียนมงฟอร)ตวิทยาลัย และ สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร)ตวิทยาลัย
2.2 กรณีเปนนักเรียนจากต1างโรงเรียน ตองชําระค1าสมาชิกสมาคมศิษย)เก1าโรงเรียนมงฟอร)ต
วิทยาลัย และค1าสมาชิกสมาคมผูปกครอง และ ครูโรงเรียนมงฟอร)ตวิทยาลัย
ข"อ 3 ขั้นตอนการพิจารณาการขอรับทุนของโรงเรียนมงฟอร)ตวิทยาลัย มีดังนี้
3.1 นําเสนอแฟIมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงพัฒนาการทางวิชาการ ในระดับประเทศ และ
นานาชาติ
3.2 นักเรียนตองผ1านการพิจารณา จากคณะกรรมการทุนโรงเรียนมงฟอร)ตวิทยาลัย
3.3 ตองผ1านการสอบคัดเลือกตามเงื่อนไขของโรงเรียนมงฟอร)ตวิทยาลัย
3.4 กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปFที่ 6 และ มัธยมศึกษาปFที่ 3 จากโรงเรียนเดิม
3.5 นักเรียนตองชําระค1าใบสมัครในการสอบชิงทุนการศึกษา
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ข"อ 4 คุณสมบัติของผูสมัครสอบ
4.1 กําลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปFที่ 6 ปFการศึกษา 2561
4.2 กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 3 ปFการศึกษา 2561
4.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปFที่ 4 – 5 ไม1ต่ํากว1า 3.75
4.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 1 - 2 ไม1ต่ํากว1า 3.75
4.5 มีผลการแข1งขันทางดานวิชาการ ในระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ
4.6 มีหลักฐานแสดงผลการเรียน ปพ.1
4.7 มีใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาเดิม
4.8 สุขภาพแข็งแรงทั้งทางดานร1างกาย และ จิตใจ
4.9 เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู1ในโรงเรียนที่สังกัดทั้งภาครัฐ และ เอกชน ทั่วประเทศ
ข"อ 5 ขั้นตอนการสอบเพื่อขอรับทุนโครงการเรียนดี
5.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 1 นักเรียนจะตองผ1านการสอบ ดังนี้
5.1.1 สอบขอเขียนวิชาคณิตศาสตร) วิชาวิทยาศาสตร) วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมและ
ภาษาไทย
5.1.2 สอบสัมภาษณ)
5.1.3 นําเสนอแฟIมสะสมผลงาน
5.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 4 นักเรียนจะตองผ1านการสอบ ดังนี้
5.2.1 สอบขอเขียนวิชาคณิตศาสตร) วิชาภาษาอังกฤษ วิชาฟUสิกส) วิชาเคมี และวิชาชีวะวิทยา
5.2.2 สอบสัมภาษณ)
5.2.3 นําเสนอแฟIมสะสมผลงาน
ข"อ 6 การทําสัญญาการรับทุนโครงการเรียนดี มีรายละเอียดดังต1อไปนี้
6.1 นักเรียนที่ไดรับทุนตองทําสัญญา ทุนเรียนดี ฟรี 100 %
6.2 นักเรียนที่ไดรับทุนตองมีผลการเรียนเฉลี่ย ทุกปFการศึกษาไม1ต่ํากว1า 3.75
6.3 นั ก เรี ย นที่ ไ ดรั บ ทุ น ตองเขาร1 ว มการแข1 ง ขั น ทางดานวิ ท ยาศาสตร) / คณิ ต ศาสตร) /
ภาษาอั งกฤษ/ภาษาฝรั่ งเศส/ภาษาจี น /ภาษาญี่ ปุX น /เทคโนโลยี / ดนตรี / ศิ ล ปะ/กี ฬา ใน
ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ
6.4 นักเรียนตองสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและจะตองไม1ลาออกเพื่อไปศึกษายังสถาบันอื่น
โดยการศึกษาแบ1งออกเปน 2 ระดับคือ
6.4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 6
6.4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปFที 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 6
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6.5 นักเรี ย นจะตองทํ า กิจ กรรมดานวิ ชาการ ดานดนตรี ดานกี ฬา ดานศิ ล ปะ หรื อกิ จ กรรม
สาธารณะประโยชน)/จิตอาสาที่โรงเรียนกําหนดดานใดดานหนึ่ง ไม1นอยกว1า 50 ชั่วโมงต1อปF
การศึกษา
6.6 นักเรียนที่ไดรับทุนจะตองเขาศึกษาต1อในระดับมหาวิทยาลัยได
6.7 ผูที่ผ1านการคัดเลือกตองชําระค1าใชจ1ายส1วนต1าง และอื่นๆ ตามที่สัญญากําหนด
ข"อ 7 การยกเลิกและชดใชทุนการศึกษาคืน ดวยเหตุผลดังนี้
7.1 ไม1ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข ขอที่ 6.1 – 6.6
7.2 ทําผิดวินัยนักเรียนจนถึงถูกลงโทษในขั้นใหทําทัณฑ)บน
7.3 ไม1เขาร1วมกิจกรรมของโรงเรียนมงฟอร)ตวิทยาลัยตามที่กําหนด
7.4 ไม1สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
7.5 ประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสียใดๆ อันก1อใหเกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงต1อ
โรงเรียนมงฟอร)ตวิทยาลัย
7.6 ใหใชทุนการศึกษาคืนเปนจํานวน 2 เท1าของทุนทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน))
ผูอํานวยการโรงเรียนมงฟอร)ตวิทยาลัย
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