
MONTFORT COLLEGE 2021

“เพราะการเลือกโรงเรียน 
ไม่ใช่แค่การเลือกสถานที่
เรียนให้ลูกเท่านั้น”

MONTFORT COLLEGE
BILINGUAL AND ENGLISH PROGRAM

#เลือกโรงเรียนให้ลูก
#เลือกโรงเรียนมงฟอร์ต

เปดิรับสมัครนักเรียนใหม่                         
ปกีารศึกษา 2565 แล้ววันน้ี                       
ติดตามรายละเอียดได้หน้า Website โรงเรียน
20 ตุลาคม 2564 – 19 พฤศจกิายน 2564



MONTFORT COLLEGE

MC ADMISSION2022
การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

โดยมาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผ่านระบบ ONLINE by

25 - 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-10.00น.



MCAdmission2022
การรับนักเรียน ปกีารศกึษา 2565

MONTFORT COLLEGE

รอบ
ภายนอก

รอบ
ภายใน

A
ca

d
e

m
ic

 A
d

va
n

ce
m

e
n

t

ทุนอันโตนโีอ
- ม.1 จ านวน 10 ทุน
- ม.4 จ านวน 10 ทุน
- GPAX (4 เทอม) 3.75

Portfolio
- มีผลงานด้านวิชาการ
หรือกีฬาระดับประเทศ
และนานาชาติ

- GPAX-Gifted 3.00-3.50
- GPAX-สายวทิย์ 3.00
- GPAX-สายศิลป์ 2.50

Gifted
- GPAX (4 เทอม) 3.00
- เกรดเฉพาะวิชา (4 เทอม)  
แต่ละเทอม 3.00

- ทดสอบวิชาพื้นฐาน                   
(คณิต/ วิทย์/ อังกฤษ)                
และวิชาความถนัดเฉพาะ 
GIFTED

N
o

rm
al

กลุ่มทั่วไป

ชั้น ม.1 – 5
(แต่ละแผนการ
เรียนจะเปิดรับตาม
จ านวนท่ีน่ังท่ีเหลือ)  

รอ
บโ
คว

ตา
 ช
ั้น 
ม.
4

- BP วทิย-์คณิต GPAX 3.50 
- BP ศลิป์ GPAX 3.00

(ค านวณ/ ภาษา/ ดนตร)ี
- EP Sci-Math GPAX 3.50
- EP Business GPAX 3.00

รอ
บร

ับโ
อน

 M
CP

ชั้น
 ม
.1

- นักเรียนจากภาคปกต ิ                         
• เลือก TRACK BP ได้โดยไม่มีเงื่อนไข               
• เลือก TRACK EP ต้องมี GPAX 
ภาษาอังกฤษ ป.4-5 เฉลี่ย 3.00

- นักเรียนจาก EP
• เลือก TRACK BP และ EP 

ได้โดยไม่มีเงื่อนไข

MCP สามารถเข้าศึกษาต่อ 
MC ได้ 100%

GPAX 4 ภาคเรียน 
(ม.1-2) แยกตามแผน           
การเรียน ดังนี้



Timeline
การรับสมัครและการสอบรอบต่างๆ UPDATE 25 ต.ค. 2564

MONTFORT COLLEGE

ทุนอันโตนโีอ PORTFOLIO GIFTED ม.1, ม.4โควตา ม.4 รับโอน ม.1 ทั่วไป ม.1-5

• ชั้น ม.1             
จ านวน 8 ทุน
- Gifted (6)
- EP (2)

• ชั้น ม.4               
จ านวน 7 ทุน
- Gifted (5)
- EP (2)

• ชั้น ม.1           
จ านวน 13 คน
- Gifted (8)
- EP (5)

• ชั้น ม.4           
จ านวน 29 คน

- Gifted (17)
- BP วทิย์ (6)
- BP ศลิป์ (3)
- EP Science (2)
- EP Business (1)

• ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบและห้องสอบ            
1 พ.ย. 64

• ประกาศรายชื่อ
โควตา ชั้น ม.4    
25 ต.ค. 64

• รับสมัคร 
20 ต.ค.–19 พ.ย.  

เป็นรอบภายใน 
ให้สิทธิ์เฉพาะนักเรียน 

MCP และ MC

• ประกาศรายชื่อ
นักเรียน ชั้น ม.1  
26 ต.ค. 64

• สอบข้อเขียน
และปฏิบัติ              
ม.1 วันที่ 6 พ.ย. 64
ม.4 วันที่ 6-7 พ.ย.64

• ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์              
11 พ.ย. 64

• สอบสัมภาษณ์ Online
13-14 พ.ย.64

• ประกาศชื่อผู้ผ่าน
คัดเลือกรอบ Gifted
17 พ.ย. 64

• ยืนยันสิทธิ์/           
กรอกข้อมูล              
17-21 พ.ย. 64

• รับมอบตัว Online
21 พ.ย. 64

• ประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิ์สอบ 

• สอบข้อเขียน 
• ประกาศรายชื่อ  

ผู้ผ่านการคัดเลือก 

• กรอกข้อมูล 
• รับมอบตัว 

Update ข้อมูลได้         
ทางหน้า Website 

โรงเรยีน

• ยนืยันสทิธิ์ในระบบ Online
27-29 ต.ค. 64

• รับมอบตัวในระบบ Online
2-5 พ.ย. 64

• ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มอบตัว 
ในรอบรับโอน ชั้น ม.1 และรอบ
โควตา ชั้น ม.4 ปีการศกึษา 2565                
8 พ.ย. 64

• ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ียืนยัน
สทิธิ์ในระบบ 1 พ.ย. 64



MONTFORT COLLEGE

ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ 
ชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2565

รอบรับโอน MCP

ข้อมูล ณ 24 ต.ค. 2564



UPDATE จ านวนนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 

MONTFORT COLLEGE

ห้องเรยีน แผนการเรยีน จ านวนรบั รอบทุน PORTFOLIO คงเหลือ

ม.1/1-1/2 Gifted Sci-Math 110

ม.1/3 Gifted English 30

ม.1/3 Gifted Digital & Technology 25

ม.1/4-1/9 Bilingual Program 330

ม.1A, 1B English Program 60

555รวม

96
30
25

330
53
5348
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-
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ข้อมูล ณ 24 ต.ค. 2564



MONTFORT COLLEGE

รอบรับโอน
MCP
ชั้น ม.1 

คุณสมบัติรอบรับโอน MCP ม.1

• ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6 MCP ปกีารศึกษา 2564
• มีความประพฤติเรยีบร้อย 
• ส าหรับนักเรียน ป.6 MCP ภาคปกติ

- เข้า Track BP ได้โดยไม่มีก าหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ า
- เข้า Track EP ต้องมี GPAX ภาษาอังกฤษ ป.4-5 เฉลี่ย 3.00

• ส าหรับนักเรยีน ป.6 MCP EP
- เข้า Track BP และ EP ได้โดยไม่มีก าหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ า

• การประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านคุณสมบัติรับโอน MCP ม.1 ปีการศึกษา 2565 
ผ่านทางเว็บไซต์ www.montfort.ac.th วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00น.                      
- การประกาศรายช่ือนักเรยีนจะประกาศเรยีงตามรหัสประจ าตัวนักเรียน
- นักเรียนที่มอบตัวในรอบทุนและPortfolio แล้ว จะไม่มชีื่อในรอบน้ี

http://www.montfort.ac.th/


MONTFORT COLLEGE

รอบรับโอน
MCP
ชั้น ม.1 

การยืนยันสิทธิ์รอบรับโอน MCP ม.1
• นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบโควตา ต้องแจ้งยืนยันสทิธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์

www.montfort.ac.th ภายในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564

1 เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนยืนยัน
สิทธิ์รอบรับโอนเข้าศกึษาต่อ ม.1             
ปีการศึกษา 2565 ตาม Link ที่
ประกาศใน Website โรงเรียน

USERNAME เลขประจ าตัวนักเรยีน
PASSWORD เลขประจ าตัวประชาชน

http://www.montfort.ac.th/


MONTFORT COLLEGE

รอบรับโอน
MCP
ชั้น ม.1 

การยืนยันสิทธิ์รอบรับโอน MCP ม.1

2 ระบบจะแสดงเฉพาะแผนการเรียนที่นักเรียนมสีิทธิแ์ละยังไม่เต็มจ านวนที่เปิดรับ 
ณ เวลาน้ีเท่าน้ัน

• กรณีที่มีสิทธิ์เลือกไดแ้ผนการเรยีนเดียว • กรณีที่มีสิทธิ์เลือกได้ 2 แผนการเรยีน



MONTFORT COLLEGE

รอบรับโอน
MCP
ชั้น ม.1 

การยืนยันสิทธิ์รอบรับโอน MCP ม.1

3 กรณีที่บางแผนการเรยีนถูกลงทะเบียนยืนยันสทิธิ์เต็มแล้ว ปุ่มกดเลือกแผนจะ
แสดงเป็นสีเทา ดังรูป โดยนักเรยีนจะไม่สามารถกดเลือกแผนการเรยีนน้ันได้

- นักเรียนสามารถเข้าใช้ระบบยืนยันสิทธิ์ได้ใน                                                 
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30น. - วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 24.00น.



MONTFORT COLLEGE

รอบรับโอน
MCP
ชั้น ม.1 

การยืนยันสิทธิ์รอบรับโอน MCP ม.1

ให้นักเรียนคลิกเลือกแผนการเรยีนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ 
จะปรากฏหน้าต่างยืนยันดังรูป ให้กดปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันแผนการเรยีนอกีครั้งหน่ึง4

5 เมื่อยืนยันสทิธิ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลและแสดงชื่อแผนการเรยีน
และล าดับที่นักเรยีนยืนยันสทิธิ์ได้ ดังรูป

- ล าดับที่ได้รับหลังการยืนยันสิทธิ์อาจ
มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
เนื่องจากถ้ามีนักเรยีนบางคนเปลี่ยน
แผนการเรยีนใหม่ อาจท าให้ล าดับมี
การเลื่อนขึ้น ลงได้

- Log Out ระบบเมื่อด าเนินเสร็จส้ิน
กระบวนการ



MONTFORT COLLEGE

รอบรับโอน
MCP
ชั้น ม.1 

การยืนยันสิทธิ์รอบรับโอน MCP ม.1

6 รายละเอียดอ่ืนๆ
6.1 นักเรยีนทีย่ืนยันสิทธิ์และมอบตัวในรอบรับโอน MCP ม.1 แล้ว                             

สามารถสอบรอบ Gifted และสมัครสอบรอบทั่วไปได้ปกติ 
- กรณีที่สอบติด ให้นักเรียนด าเนนิการยกเลิกสทิธิเ์ดมิ เพื่อยืนยันสิทธิ์ใน
แผนการเรียนใหม่ (ช าระเงินส่วนต่างหรอืรับคนืเงินส่วนต่างตามจรงิ)

- กรณีที่สอบไม่ติด นักเรียนยังคงใช้สิทธิ์เดิมได้

6.2 นักเรียนรอบรับโอน MCP ม.1 ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์ตามก าหนดเวลา                                         
จะถอืว่าสละสิทธิ์ในรอบนี้ (ไม่สามารถมาขอใช้สิทธิ์ได้ในภายหลัง)

6.3 หากพบปัญหาหรือไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

7 แนวปฏิบัติการรับมอบ จะแจ้งให้ทราบในล าดับถัดไป



MONTFORT COLLEGE

ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ 
ชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2565

รอบโควตา

ข้อมูล ณ 24 ต.ค. 2564



UPDATE จ านวนนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 
Update 24 ต.ค. 2564

MONTFORT COLLEGE

ห้องเรียน แผนการเรียน จ านวนรับ รอบทุน PORTFOLIO คงเหลอื 

ม.4/1 GIFTED THAI 20 - - 20
ม.4/1 GIFTED ENGLISH 35 - - 35
ม.4/2 GIFTED PHYSICS 17 1 4 12
ม.4/2 GIFTED CHEMISTRY 17 2 - 15
ม.4/2 GIFTED BIOLOGY 21 2 7 12
ม.4/3 GIFTED MATH 30 - 2 28
ม.4/3 GIFTED DIGITAL & TECHNOLOGY 25 - 4 21

ม.4/4-4/8 BP SCIENCE-MATH 275 - 7 268
ม.4/9 BP MATH-ENGLISH 25 - - 25
ม.4/9 BP FRANCE 15 - - 15
ม.4/9 BP JAPANESS 15 - 2 13
ม.4/10 BP CHINESS 40 - 1 39
ม.4/10 BP MUSIC 15 - - 15
ม.4A EP SCIENCE-MATH 30 2 1 27
ม.4B BP BUSINESS 30 - 1 29

610 7 29 574 ข้อมูล ณ 24 ต.ค. 2564



MONTFORT COLLEGE

รอบ
QUOTA
ชั้น ม.4
ปกีารศึกษา 2565

คุณสมบัติรอบโควตา ม.4

• เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้น ม.3 ปกีารศึกษา 2564
• มคีวามประพฤติเรยีบร้อย
• มผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมช้ัน ม.1-2 (GPAX) 4 ภาคเรียน ดังนี้ 

- BP วิทย์-คณติ GPAX 3.50
- BP ศลิป์ (ค านวณ/ จีน/ ญี่ปุ่น/ ฝรั่งเศส/ ดนตร)ี GPAX 3.00
- EP Science-Mathematics  GPAX 3.50
- EP Business   GPAX 3.00

• นักเรียนแทรกชั้นจะค านวณผลการเรียนเฉลี่ยสะสม                                                   
เฉพาะเกรดที่ออกจากโรงเรียนมงฟอร์ตเท่านั้น

• การประกาศรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบโควตา ชั้น ม.4 ปกีารศึกษา 2565 
ผ่านทางเว็บไซต์ www.montfort.ac.th วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00น.                      
(การประกาศรายช่ือนักเรียนจะประกาศเรยีงตามรหัสประจ าตัวนักเรยีน)

http://www.montfort.ac.th/


MONTFORT COLLEGE

รอบ
QUOTA
ชั้น ม.4
ปกีารศึกษา 2565

การยืนยันสิทธิ์โควตา ม.4

• นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบโควตา ต้องแจ้งยืนยันสทิธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์
www.montfort.ac.th ภายในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564

1 เข้าสู่ระบบข้อมูลสารสนเทศ             
จาก Link ที่ประกาศลงทะเบยีน
ยืนยันสทิธิ์ฯ

USERNAME เลขประจ าตัวนักเรียน
PASSWORD เลขปร าจ าตัวประชาชน

http://www.montfort.ac.th/


MONTFORT COLLEGE

รอบ
QUOTA
ชั้น ม.4
ปกีารศึกษา 2565

การยืนยันสิทธิ์โควตา ม.4

2 คลิกที่หัวข้อ “ลงทะเบยีนยนืยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อ ม.4               
ปกีารศึกษา 2565 รอบโควตา”

- นักเรียนสามารถเข้าใช้ระบบยืนยันสทิธิ์ได้ใน                                                 
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30น. - วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 24.00น.



MONTFORT COLLEGE

รอบ
QUOTA
ชั้น ม.4
ปกีารศึกษา 2565

การยืนยันสิทธิ์โควตา ม.4

3 ระบบจะแสดงเฉพาะแผนการเรียนที่นักเรียนมสีิทธิแ์ละยังไม่เต็มจ านวนที่เปิดรับ 
ณ เวลาน้ีเท่าน้ัน



MONTFORT COLLEGE

รอบ
QUOTA
ชั้น ม.4
ปกีารศึกษา 2565

การยืนยันสิทธิ์โควตา ม.4

- ตัวอย่างกรณีที่บางแผนการเรียนถูกลงทะเบียนยืนยันสทิธิ์เต็มแล้ว 
นักเรียนจะไม่สามารถเลือกแผนน้ันได้
เช่น แผนการเรียน วิทย์-คณติ เต็มก็จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป
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รอบ
QUOTA
ชั้น ม.4
ปกีารศึกษา 2565

การยืนยันสิทธิ์โควตา ม.4

ให้นักเรียนคลิกเลือกแผนการเรยีนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ 
จะปรากฏหน้าต่างยืนยันดังรูป ให้กดปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันแผนการเรยีนอกีครั้งหน่ึง4

5 เมื่อยืนยันสทิธิ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลและแสดงช่ือแผนการเรยีน
และล าดับที่นักเรียนยืนยันสทิธิ์ได้ ดังรูป

- ล าดับที่ได้รับหลังการยนืยันสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง เนื่องจากถ้านักเรียนบางคน
เปลี่ยนแผนการเรียนใหม่ อาจท าให้ล าดับมีการเลื่อนขึ้น ลงได้

- Logout ออกจากระบบ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์
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รอบ
QUOTA
ชั้น ม.4
ปกีารศึกษา 2565

การยืนยันสิทธิ์โควตา ม.4

6 รายละเอียดอ่ืนๆ
6.1 นักเรียนทีย่ืนยันสิทธิ์และมอบตัวในรอบโควตาแล้ว                             

สามารถสอบรอบ Gifted และสมัครสอบรอบทั่วไปได้ปกติ                                   
(สอบเพื่อย้ายแผนการเรียน) 

- กรณีที่สอบติด ให้นักเรียนด าเนนิการยกเลิกสทิธิเ์ดมิ เพื่อยืนยันสิทธิ์ใน
แผนการเรียนใหม่ (ช าระหรือคืนเงินส่วนต่าง)

- กรณีที่สอบไม่ติด นักเรียนยังคงใช้สิทธิ์เดิมได้

6.2 นักเรียนรอบโควตา ม.4 ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์ตามก าหนดเวลา                                         
จะถอืว่าสละสิทธิ์ในรอบนี้ (ไม่สามารถมาขอใช้สิทธิ์ได้ในภายหลัง)

7 แนวปฏิบัติการรับมอบ จะแจ้งให้ทราบในล าดับถัดไป
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ข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ 
ชั้น ม.1 และ ม.4

ปีการศึกษา 2565

รอบ GIFTED

ข้อมูล ณ 24 ต.ค. 2564
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ก าหนดการสอบรอบ
GIFTED
ม.1 และ ม.4
ปกีารศกึษา 2565
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1. วชิาพื้นฐานทั่วไป 30%
• วิชาคณิตศาสตร์
• วิชาวิทยาศาสตร์
• วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาทีส่อบ Gifted ชั้น ม.1รอบ
GIFTED
ม.1 และ ม.4
ปกีารศกึษา 2565

2. วชิาความถนัดเฉพาะ 70%
2.1 GIFTED SCIENCE-MATH

ทดสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

2.2 GIFTED ENGLISH 
ทดสอบวิชาความถนัดภาษาอังกฤษ

2.3 GIFTED DIGITAL & TECHNOLOGY 
ทดสอบวิชาความถนัดด้านคอมพิวเตอร์
และคณิตศาสตร์

วิชาทีส่อบ Gifted ชั้น ม.4

1. วิชาพื้นฐานทั่วไป 30%
• วิชาคณติศาสตร์
• วิชาวทิยาศาสตร์
• วิชาภาษาอังกฤษ

2. วิชาความถนัดเฉพาะ 70%
2.1 GIFTED PHYSICS

ทดสอบวิชาความถนัดฟิสิกส์
2.2 GIFTED CHEMISTRY 

ทดสอบวิชาความถนัดเคมี
2.3 GIFTED BIOLOGY 

ทดสอบวิชาความถนัดชวีะ
2.4 GIFTED MATHEMATICS 

ทดสอบวิชาความถนัดคณติ
2.5 GIFTED ENGLISH 

ทดสอบวิชาความถนัดภาษาอังกฤษ
2.6 GIFTED THAI 

ทดสอบวิชาความถนัดภาษาไทย
2.7 GIFTED DIGITAL & TECHNOLOGY

- ทดสอบวิชาความถนัดด้านคณิตและ
คอมพิวเตอร์ 50%

- สอบปฏบิัติ 20%
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การพิจารณาคัดเลือกรอบ GIFTED 

เลือกสอบได้ ไม่เกิน 3 สาขา

สอบวิชาทั่วไป (30%) และวิชาเฉพาะ (70%)
ไม่ผ่านข้อเขียน

สอบไม่ติด
ผ่านข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักเรียนสามารถผ่าน
ข้อเขียนได้มากกว่า 1 สาขา

สอบสัมภาษณ์ ONLINE
คะแนนข้อเขียน 100% + คะแนนสัมภาษณ์ 20%

พิจารณาการผ่านการคัดเลือก ตามอันดับการเลือก

น าคะแนนรวมมาเรียง
แยกตามสาขาจากมากไปหาน้อย

พิจารณา
อันดับที่ 1

• คะแนนอยูใ่นอันดับทีไ่ม่เกินจ านวนรับ              
ประกาศผลให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

• จะไม่พิจารณาอันดับที่ 2 และ 3

ไม่ติดอันดับที่ 1 พิจารณา
อันดับที่ 2

• คะแนนอยูใ่นอันดับทีไ่ม่เกินจ านวนรับ              
ประกาศผลให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

• จะไม่พิจารณาอันดับที่ 3

ไม่ติดอันดับที่ 2 พิจารณา
อันดับที่ 3

• อยู่ในอันดับที่ไม่เกินจ านวนรับ                          
ประกาศผลให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

• ไม่อยู่ในอันดับที่รับ ใหข้ึ้นชื่อส ารองไว้ทุกสาขา

รอบ
GIFTED
ม.1 และ ม.4
ปกีารศกึษา 2565
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รอบทั่วไป
ตดิตามรายละเอียด                 
ทางหน้า Website


