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คุณสมบัติ แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์  
นักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2566 รอบโควตา 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
------------------------------------------------------ 

 

1. ก าหนดการ 

 วัน เดือน ปี 
- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรอบโควตา ผ่านระบบ Online   
 

เปิดระบบ วันที่ 21 กันยายน 2565 19.00 น. 
ปิดระบบ  วันที่ 23 กันยายน 2565 24.00 น. 

- ยืนยันสิทธิ์ และเลือกแผนการเรียนผ่านระบบ Online 
   

เปิดระบบ วันที่ 24 กันยายน 2565 08.30 น. 
ปิดระบบ  วันที่ 27 กันยายน 2565 24.00 น. 

- ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์และช าระเงินค่ารักษาสิทธิ์ผ่านระบบ Online 
  หมายเหตุ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลาที่ก าหนด จะไม่นับว่า
เป็นการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์  

เปิดระบบ วันที่ 28 กันยายน 2565 10.00 น. 
ปิดระบบ  วันที่ 30 กันยายน 2565 24.00 น. 

 

 

2. คุณสมบัติ  
  2.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565   
  2.2 นักเรียนต้องไม่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับท าสัญญา “ระดับทัณฑ์บน” ขึ้นไป 
  2.3 กรณีนักเรียนแทรกชั้นเรียน จะค านวณ GPAX เฉพาะที่ออกให้โดยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เท่านั้น  
  2.4 การประกาศรายชื่อนักเรียนจะประกาศเรียงตามรหัสประจ าตัว 
  2.5 นักเรียนที่มอบตัวในรอบ Portfolio รอบทุนอันโตนีโอ และ รอบ Gifted แล้ว จะไม่มชีื่อในรอบโควตา 
  2.6 นักเรียนจะต้องยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น หากไม่ด าเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์ 

2.7 นักเรียนที่ติด “0” “ร” “มส” หรือ ค้างช าระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
     จะไมไ่ด้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนในรอบโควตา และไม่อนุญาตให้สมัครสอบในรอบทั่วไป (Admission) เว้นแต่ 
     จะแก้ไขผลการเรียนและช าระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ก่อนวันตรวจสอบ 
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรอบโควตา 
 

 

3. เกณฑ์การพิจารณา  
       นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.1 - 2 (GPAX) 4 ภาคเรียน ดังนี้  

  - เข้าเรียน Bilingual Program  แผนการเรียน วิทย์-คณิต    มี GPAX 3.50 
  - เข้าเรียน Bilingual Program  สหศิลป์       มี GPAX 3.00  (ค านวณ, ภาษาจนี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส, ดนตรี) 
  - เข้าเรียน English Program (Science-Mathematics)   มี GPAX 3.50 
  - เข้าเรียน English Program (Art-Business)                มี GPAX 3.00 

          - นักเรียน Bilingual Program หากต้องการเข้าเรียน English Program มี GPAX วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4  
  ภาคเรียน ไมน่้อยว่า 3.00  
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 4. ช่องทางการยืนยันสิทธิ์ และเลือกแผนการเรียน 

 
 
5. เอกสารประกอบการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ขั้นตอนช าระค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ 

5.1 เอกสารประกอบการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ 
 5.1.1 ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนในระบบ Student Dashboard และถ่ายภาพหน้าจอ (Capture) และ

น าเข้าเป็นไฟล์เพื่อส่ง (*หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว)   
 5.1.2 สูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด) จ านวน 1 ฉบับ 
 5.1.3 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน นักเรียน บิดา และมารดาผู้ให้ก าเนิด อย่างละ 1 ฉบับ 
 5.1.4 เอกสารที่เคยเปลี่ยนชื่อ- สกุล ของนักเรียน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

5.1.5 ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (ถ้ามี/กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่ในความปกครองของบิดา หรือมารดา) อย่างละ 1 ฉบับ  
5.1.6 รูปถ่ายนักเรียน สวมชุดแบบฟอร์ม เป็นไฟล์ JPG / JPEG / PNG ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

 5.1.7 หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน (PDPA) 
5.2 การส่งเอกสาร 
   5.2.1 นักเรียน Upload เอกสารผ่านทางลิงค์ http://neweva.montfort.ac.th/reg_doc/หรือผ่าน QR Coad  
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6. การช าระเงินค่ารักษาสิทธิ์ 
6.1 ค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2566 

แผนการเรียน / หลักสูตร 
ค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์

นักเรียนชาย 
ค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์

นักเรียนหญิง 
BP วิทยาศาสตร์ 44,146.25 43,516.25 
BP ค านวณ 46,746.25 46,116.25 
BP ภาษาฝรั่งเศส  47,646.25 47,016.25 
BP ภาษาจีน 48,096.25 47,466.25 
BP ภาษาญี่ปุ่น  48,146.25 47,516.25 
BP ดนตรี 46,746.25 46,116.25 
EP Science-Mathematics   85,530.00 84,900.00 
EP Art-Business                87,630.00 87,000.00 

 
 

6.2 ขั้นตอนการช าระค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ 
6.2.1 นักเรียนช าระค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ผ่านระบบ Student Dashboard 

   6.2.2 กรณีช าระค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ด้วยเงินสดและ/หรือบัตรเครดิต ให้ติดต่อที่ฝ่ายธุรการ-การเงิน ชั้น 1 
อาคารอ านวยการ ดังนี้ 

รับช าระเงิน  ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.  
ปิดรับช าระเงิน  วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ถึงเวลา 16.00 น. เท่านั้น 

  

6.3 วิธีการ Log in เข้าระบบ Student Dashboard เพื่อลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ  กรณลีงทะเบียนยืนยันสิทธิ์และช าระเงินค่ารักษาสิทธิ์ผ่านระบบ Online  ปิดระบบ วันที่ 30 กันยายน 2565  
              เวลา 24.00 น. หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลาที่ก าหนด จะไม่นับว่าเป็นการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์     

 

      
 
 

User ID เลขประจ าตัวนักเรียนชั้น  ม.3 

Password เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
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การบริจาคเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
1. กรณีท่ีท่านผู้ปกครองได้แจ้งบริจาคเงินไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอความกรุณาท่านช าระเงินพร้อมกับค่าใช้จ่าย 

ในการช าระเงินค่ารักษาสิทธิ์นักเรียนใหม่ 
  2. กรณีท่ีท่านผู้ปกครองไม่ได้แจ้งบริจาคเงินไว้ล่วงหน้า ทางโรงเรียนขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองร่วม 
บริจาคเงินฯ ตามก าลังศรัทธา  
 
หมายเหตุ 

1. การช าระเงินบริจาคและ/หรือช าระเงินค่ารักษาสิทธิ์เข้าเรียนนักเรียนใหม่ ให้ช าระเต็มจ านวนในคราวเดียว 
และทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

2. รายการแสดงค่ารักษาสิทธิ์ เข้าเรียนนักเรียนใหม่ และรายการอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายนักเรียน                       
ได้ติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอ านวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

3. นักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รักษาสิทธิ์เข้าเรียนต่อชั้น ม. 4 ใช้เลขประจ าตัวนักเรียนเดิม  
4. กรณีผู้ปกครองช าระเงินที่โรงเรียนฯ สามารถช าระผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

4.1 ช าระด้วยเงินสด (กรุณาเตรียมเงินสดให้เท่ากับจ านวนเงินที่จะช าระตามตารางข้างต้น) 
  4.2 ช าระโดยการโอนเงินผ่านทาง Application ธนาคาร 

    4.3 กรณีช าระด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ MASTER CARD จะเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มอีกร้อยละ 2   
    4.4 ช าระด้วยบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยประเภท CGA/SFT CARD จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
          การใช้บัตร รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมาท้ายนี้ 
 5. ค่าใช้จ่ายในการรักษาสิทธิ์นักเรียนใหม่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ 

5.1 ค่าหนังสือเรียน และค่าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร  
5.2 ทางโรงเรียนจะแจ้งค่าหนังสือเรียน ค่าเรียนนักศึกษาวิชาทหารให้ทราบผ่านทางเว็บไซด์  

    www.montfort.ac.th และ Line กลุ่มผู้ปกครองท้ายนี้ 
 6. เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกับ
ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 จึงขอความร่วมมือเข้าร่วมไลน์กลุ่มผู้ปกครองทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถเลือกเข้า 
Group A หรือ B เพียง 1 ไลน์ ดังนี้ 
 

            
  
  

หมายเหตุ :  การลงทะเบยีนรักษาสิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสร็จสมบูรณ์เมื่อ  
   1. ส่งเอกสารผ่านลิ้งค์ให้งานทะเบียนและวัดผลครบ     
  2. ช าระค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ 
 

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

