
 
 
 
 

แนวปฏิบัติและข้ันตอนการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์  
นักเรียน Gifted (นัดหมายเพิ่มเติม) ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566 

ก าหนดการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2565  
-------------------------------------- 

1.  ขั้นตอนการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ผ่านระบบ Online 
 1.1 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลใบประวัตินักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 

และนักเรียนต่างโรงเรียน 
1. ให้ Update ข้อมูลพ้ืนฐานในระบบ Student Dashboard 
และถ่ายภาพหน้าจอ (Capture) และน าเข้าเป็นไฟล์ PDF เพ่ือ
ส่ง  (*หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว)   
 

1. ให้กรอกข้อมูลพื้นฐานหน้า www.montfort.ac.th 
2. พิมพ์เอกสารใบประวัตินักเรียนข้อ 1 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 

 การ Log in เข้าบันทึกข้อมูลประวตัินักเรียน  
User ID 66110XXX (เลขประจ าตัวสอบ ม.1) 

66140XXX (เลขประจ าตัวสอบ ม.4) 
Password เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

 

1.2 เอกสารประกอบการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ให ้Uploads เอกสารผ่านช่องทางนี้เท่านั้น  
1.2.1 ใบประวัตินักเรียนจากข้อ 1.1 (นักเรียนทุกคนต้องปริ้น และแนบเอกสารในระบบ)  
1.2.2 สูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด) จ านวน 1 ฉบับ 
1.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน นักเรียน บิดา และมารดาผู้ให้ก าเนิด อย่างละ 1 ฉบับ 

 1.2.4 เอกสารที่เคยเปลี่ยนชื่อ- สกุล ของนักเรียน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
1.2.5 ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (ถ้ามี/กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่ในความปกครองของบิดา หรือมารดา) อย่างละ 1 ฉบับ  
1.2.6 รูปถ่ายนักเรียน สวมชุดแบบฟอร์มนักเรียนโรงเรียนเดิม เป็นไฟล์ JPG / JPEG / PNG ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
1.2.7 หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน (PDPA) 

**ส่งเอกสารรักษาสิทธิ์ (E-Document) ปีการศึกษา 2566 
 
 
 
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ยื่นในระบบออนไลน์เท่านั้น 
ติดต่อสอบถาม   กรณีท่ีไม่สามารถ Upload เอกสาร ได้ทีน่ายทะเบียน งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ 
    line ID : Registrarmcs 

 



1.3 การลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566 
 1.3.1 ค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์นักเรียนใหม่ ชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566 

ห้องเรียน / ระดับชั้น ม.1 นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 
แผนการเรียน Gifted        49,831.25           49,011.25  
ทุนอันโตนีโอมารีอา แผนการเรียน Gifted       33,300.00           32,480.00  
ทุนอันโตนีโอมารีอา แผนการเรียน English Program       37,400.00           36,580.00  

ห้องเรียน / ระดับชั้น ม.4 นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 
แผนการเรียน Gifted     47,146.25           46,516.25  
ทุนอันโตนีโอมารีอา แผนการเรียน Gifted     31,030.00           30,400.00  

  

1.3.2 การ Log in เข้าระบบช าระค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ ์
  

   
   

 
 

 
 
  1.3.3 กรณีช าระค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ผ่านทางระบบ On-Line ให้ช าระโดย ก าหนดช าระเงินระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 
2565 

1.3.4 กรณีช าระค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ด้วยเงินสดและ/หรือบัตรเครดิต ใหต้ิดต่อที่ฝ่ายธุรการ-การเงิน ชั้น 1 
อาคารอ านวยการ ก าหนดช าระเงินวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
 
 
 
 
 

User ID 66110XXX (เลขประจ าตัวสอบ ม.1) 
66140XXX (เลขประจ าตัวสอบ ม.4) 

Password เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 



การบริจาคเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
      1. กรณีที่ท่านผู้ปกครองได้แจ้งบริจาคเงินไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอความกรุณาท่านช าระเงินพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการ
ช าระเงินค่ารักษาสิทธิ์นักเรียนใหม่ 
        2. กรณีที่ท่านผู้ปกครองไม่ได้แจ้งบริจาคเงินไว้ล่วงหน้า ทางโรงเรียนขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองร่วมบริจาคเงินฯ 
ตามก าลังศรัทธา  
 
หมายเหตุ 
               1. การช าระเงินบริจาคและ/หรือช าระเงินค่ารักษาสิทธิ์เข้าเรียนนักเรียนใหม่ ให้ช าระเต็มจ านวนในคราวเดียว 
และทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
             2. รายการแสดงค่ารักษาสิทธิ์ เข้าเรียนนักเรียนใหม่ และรายก ารอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายนักเรียน                       
ได้ติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอ านวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

  3. นักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รักษาสิทธิ์เข้าเรียนต่อชั้น ม. 4 ใช้เลขประจ าตัวนักเรียนเดิม 
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม หรือนักเรียนที่มาจากต่างโรงเรียนที่ รักษาสิทธิ์เข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 หรือ ม. 4              
ให้ใช้เลขประจ าตัวนักเรียนใหม่ 

        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. ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ที่ยังคงค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้อง
ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คงค้างให้ครบจนถึง ภาคเรียนปัจจุบัน จึงจะอนุญาตให้ช าระเงินค่ารักษาสิทธิ์นักเรียน
ใหม่ได้ 
         6.  ค่าใช้จ่ายในการรักษาสิทธิ์นักเรียนใหม่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ 
                    6.1 ค่าหนังสือเรียน และค่าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร  
                      6.2 ค่าสมัครสมาชิกวิสามัญสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย จ านวน 2,000 บาท  
                         6.3 ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ านวน 2,000 บาท 

6.4 ทางโรงเรียนจะแจ้งค่าหนังสือเรียน ค่าเรียนนักศึกษาวิชาทหารให้ทราบ 
     ผ่านทางเว็บไซด์ www.montfort.ac.th และ Line กลุ่มผู้ปกครองท้ายนี้ 

  7. เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย              
กับผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมไลน์กลุ่มผู้ปกครอง แยกตาม
ระดับชั้น (ระดับชั้นละ 2 กลุ่ม) ดังนี้ 
 

 
 
  
 
 
      ม.1 Group A                ม.1 Group B                     ม.4 Group A                 ม.4 Group B 

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


 
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โทร. (053) 245572-5 ต่อ 104, 105, 108 

       
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 



 


