




 
ระเบียบโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

ว่าด้วย ทุนการศึกษาเรียนดี  “ราฟาแอล  พ. ศ. 2553” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  เพื�อส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ที�มีความวริิยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน  

โรงเรียนจึงจดัทุนการศึกษาเรียนดี  “ราฟาแอล”  ใหก้บันกัเรียน  โดยมีเกณฑก์ารใหทุ้นดงันี�  

ข้อ 1.  ระเบียบนี� เรียกวา่ ระเบียบโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  วา่ดว้ยทุนเรียนดี  “ราฟาแอล พ. ศ. 2553” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3. ใหย้กเลิก ระเบียบโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีวา่ดว้ยทุนการศึกษาเรียนดี   “ราฟาแอล พ. ศ. 2551” 

ข้อ 4.  ในระเบียบนี�  

 “นกัเรียน”                     หมายความวา่  นกัเรียนกาํลงัศึกษาอยูโ่รงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

 “ความประพฤติดี”               หมายความวา่  เป็นผูที้�มีความซื�อสัตย ์สุจริต สุภาพเรียบร้อย มีจรรยา 

        มารยาทอนัดีงาม ตั�งใจศึกษาเล่าเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบ  

        และขอ้บงัคบัของโรงเรียน 

 “ผลการเรียนเฉลี�ย”            หมายความวา่  ระดบัผลการเรียนเฉลี�ยของแต่ละภาคเรียน 

 “กลุ่มผูมี้คะแนนรวมสูงสุด” หมายความวา่ นกัเรียนที�มีลาํดบัคะแนนดิบสูงสุดทุกรายวิชา 15 อนัดบั   

      โดยคดัเลือกนกัเรียนตามสัดส่วนระหวา่งนกัเรียนโครงการ  

      English Programme กบัโครงการปกติ คิดคาํนวณคะแนน 

      ตั�งแต่ภาคเรียนที� 1 ของชั�นประถม ศึกษาปีที� 5 ถึงภาคเรียน 

      ที� 1 ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 รวม 3 ภาคเรียน ในกรณีที�มี 

      คะแนนเฉลี�ยสูงสุดเท่ากนัจะพิจารณาจากวชิาหลกัไดแ้ก่  

      วชิาภาษาองักฤษ  วชิาคณิตศาสตร์  และวชิาวทิยาศาสตร์   

      ตามลาํดบั 

“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความวา่ ค่าใชจ่้ายที�โรงเรียนเรียกเก็บตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียมที�ไดรั้บ 

อนุมติัจากสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 “ค่าธรรมเนียมอื�น”  หมายความวา่    ค่าใชจ่้ายที�โรงเรียนเรียกเก็บจากผูป้กครองหรือนกัเรียน เพื�อ 

เป็นค่าบาํรุงและค่าบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น 

ค่าใชศู้นยด์นตรี  ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าสมาชิกสระวา่ยนํ�า ฯลฯ  

ซึ� งเรียกเก็บในใบรายการอตัราค่าธรรมเนียมการเรียน  ที� 

โรงเรียนประกาศ ยกเวน้ค่าเรียนหลกัสูตรเพิ�มเติมพิเศษและเรียน

เสริมนอกเวลา 

ข้อ 5. คุณสมบติัของผูมี้สิทธิ� ไดรั้บทุนฯ 

5.1 เป็นนกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6  และศึกษาในโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีการศึกษา  



5.2  มีความประพฤติดี  ปฏิบติัถูกตอ้งตามระเบียบวนิยัของโรงเรียน 

5.3 มีผลการเรียนอยูใ่นกลุ่มผูที้�มีคะแนนสูงสุดทุกรายวชิา 15 อนัดบัแรก  

ข้อ 6. ลกัษณะของทุนฯ 

6.1  เป็นทุนการศึกษา   

100% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา  

   60% ของค่าธรรมเนียมการเรียนอื�น 

6.2 จาํนวนทุนการศึกษา  ปีการศึกษาละ  15  ทุน 

6.3  นกัเรียน  English Program ที�ไดรั้บทุนนี�  คิดคาํนวณทุนการศึกษาจากค่าธรรมเนียมตามหลกัสูตรปกติ 

ข้อ 7. เงื�อนไข 

7.1   นกัเรียนตอ้งศึกษาต่อในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี เมื�อจบการศึกษาใน 

        ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6 แลว้ 

7.2 มีระยะเวลา 3 ปี  ตั�งแต่ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ถึงระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  โดยนกัเรียนจะตอ้ง 

       รักษาระดบัผลการเรียนไม่ตํ�ากวา่ 2.75 ในแต่ละปีการศึกษาและปฏิบติัตามวธีิการรับทุนในขอ้ 8.1 

              7.3  การสิ�นสุดของทุนการศึกษา   

         7.3.1  นกัเรียนมีผลการเรียนเฉลี�ยในระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ถึงระดบัชั�นประถมศึกษาปีที 6  

แต่ละปีการศึกษา  ตํ�ากวา่ 2.75 

        7.3.2  พกัการเรียนเพื�อเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ทั�งในและต่างประเทศ มากกวา่ 1 ภาคเรียน 

        7.3.3   สิ�นสุดการเป็นนกัเรียนของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

         7.3.4  นกัเรียนประพฤติผดิระเบียบของโรงเรียน  ในความผิดร้ายแรง  นาํความเสื�อมเสียมาสู่  

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

 7.3.5  นกัเรียนสละสิทธิ� ในการรับทุน 

7.4  ผูรั้บทุนจะตอ้งศึกษาให้จบหลกัสูตรตามกาํหนดเวลาของหลกัสูตร หากลาออกระหวา่งกาํลงัศึกษา 

      อยูจ่ะตอ้งชดใชเ้งินใหก้บัทางโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีเป็นจาํนวนเงินทุนที�ทางโรงเรียนอสัสัมชญั 

      ธนบุรี  ไดจ่้ายไปเพื�อการศึกษาของผูรั้บทุน 

ข้อ 8. วธีิการขอรับทุนฯ 

8.1 ผูที้�ไดรั้บทุนฯ ตอ้งผา่นเกณฑพ์ิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการและไดรั้บการอนุมติัจาก 

ผูอ้าํนวยการของโรงเรียน และเขา้รับทุนการศึกษาตามวนั เวลาที�โรงเรียนกาํหนด 

8.2 คาํตดัสินของคณะกรรมการพิจารณาการใหทุ้น  ถือเป็นอนัสิ�นสุด 

8.3 ส่งใบแสดงความจาํนงขอรับทุนใหค้ณะกรรมการพิจารณาภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี   

ที�ฝ่ายการเงินของโรงเรียน 

 

ประกาศ  ณ  วนัที�  30 กนัยายน 2553 

              
      (ภราดาชาํนาญ  เหล่ารักผล) 

                              ผูอ้าํนวยการ 



 
ระเบียบโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

ว่าด้วยทุนการศึกษาเรียนดี   “ยอห์น  แมรี� พ. ศ.  2553” 

  เพื�อเป็นการส่งเสริมและใหก้าํลงัใจแก่นกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีที�มีความวิริยะอุตสาหะใน

การศึกษาเล่าเรียน  โรงเรียนจึงจดัทุนการศึกษาเรียนดี “ยอห์น  แมรี”  ใหก้บันกัเรียน โดยมีเกณฑก์ารใหทุ้นดงันี�  

ข้อ 1.  ระเบียบนี� เรียกวา่ ระเบียบโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี วา่ดว้ยทุนการศึกษาเรียนดี “ยอห์น แมรี พ.ศ. 2553” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี วา่ดว้ยทุนการศึกษาเรียนดี “ยอห์น  แมรี  พ.ศ. 2551” 

ข้อ 4.  ในระเบียบนี�  

 “นกัเรียน”          หมายความวา่  นกัเรียนกาํลงัศึกษาอยูโ่รงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

 “ความประพฤติดี”       หมายความวา่ เป็นผูที้�มีความซื�อสัตย ์สุจริต สุภาพเรียบร้อย มีจรรยา 

 มารยาทอนัดีงามตั�งใจศึกษาเล่าเรียนปฏิบติัตามกฎระเบียบ  

และขอ้บงัคบัของโรงเรียน 

 “ผลการเรียนเฉลี�ย”              หมายความวา่ ระดบัผลการเรียนเฉลี�ยของแต่ละภาคเรียน 

 “กลุ่มผูมี้คะแนนรวมสูงสุด” หมายความวา่ นกัเรียนที�มีลาํดบัคะแนนดิบสูงสุดทุกรายวชิา 15 อนัดบั  

      โดยคดัเลือกนกัเรียนตามสัดส่วนระหวา่งนกัเรียนโครงการ  

      English Programme กบัโครงการปกติ คิดคาํนวณคะแนนตั�งแต่ 

      ภาคเรียนที� 1 ของชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 ถึงภาคเรียนที� 1  

      ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 รวม 5 ภาคเรียน ในกรณีที�มีคะแนนเฉลี�ย 

สูงสุดเท่ากนั จะพิจารณาจากวชิาหลกั  ไดแ้ก่วชิาภาษาองักฤษ   

      วชิาคณิตศาสตร์  และวชิาวทิยาศาสตร์  ตามลาํดบั 

“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความวา่ ค่าใชจ่้ายที�โรงเรียนเรียกเก็บตามประกาศอตัราค่าธรรมเนียม 

ที�ไดรั้บอนุมติัจากสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 

 “ค่าธรรมเนียมอื�น”  หมายความวา่   ค่าใชจ่้ายที�โรงเรียนเรียกเก็บจากผูป้กครองหรือนกัเรียน เพื�อ 

เป็นค่าบาํรุงและค่าบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

เช่น ค่าใชศู้นยด์นตรี  ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าสมาชิกสระวา่ยนํ�า 

ฯลฯ  ซึ� งเรียกเก็บในใบรายการอตัราค่าธรรมเนียมการเรียน  ที� 

โรงเรียนประกาศ ยกเวน้ค่าเรียนหลกัสูตรเพิ�มเติมพิเศษและเรียน

เสริมนอกเวลา 

ข้อ 5.   คุณสมบติัของผูมี้สิทธิ� ไดรั้บทุนฯ 

5.1 เป็นนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  และศึกษาในโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีตั�งแต่ภาคเรียนที� 1 ชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 1 ถึงชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  

5.2 มีความประพฤติดี  ปฏิบติัถูกตอ้งตามระเบียบวินยัของโรงเรียน 



5.3 มีผลการเรียนอยูใ่นกลุ่มผูที้�มีคะแนนสูงสุดทุกรายวชิา 15 อนัดบัแรก  

5.4 นกัเรียนตอ้งศึกษาต่อในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  เมื�อจบการศึกษา

ในระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 แลว้ 

ข้อ 6.  ลกัษณะของทุน 

        6.1  เป็นทุนการศึกษา   

100% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา  

   60% ของค่าธรรมเนียมการเรียนอื�น 

6.2 จาํนวนทุนการศึกษา  ปีการศึกษาละ  15  ทุน 

6.3  นกัเรียน  English Program ที�ไดรั้บทุนนี�  คิดคาํนวณทุนการศึกษาจากค่าธรรมเนียมตามหลกัสูตรปกติ 

ข้อ 7.  เงื�อนไข 

7.1 นกัเรียนตอ้งศึกษาต่อในระดบัชั�นมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  เมื�อจบการศึกษา

ในระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 แลว้  

7.2 มีระยะเวลา 3 ปี  ตั�งแต่ระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 ถึงระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6  โดยนกัเรียนจะตอ้ง

รักษาระดบัผลการเรียนไม่ตํ�ากวา่ 2.75 ในแต่ละปีการศึกษาและปฏิบติัตามวธีิการรับทุนในขอ้ 8.1 

7.3 ระยะเวลาสิ�นสุดของทุนการศึกษา  

7.3.1 นกัเรียนมีผลการเรียนเฉลี�ยในระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 4 ถึงระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที 

6 แต่ละปีการศึกษา  ตํ�ากวา่ 2.75 

7.3.2     พกัการเรียนเพื�อเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ทั�งในและต่างประเทศ มากกวา่ 1 ภาคเรียน 

7.3.3      สิ�นสุดการเป็นนกัเรียนของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

7.3.4  นกัเรียนประพฤติผดิระเบียบของโรงเรียน  ในความผดิร้ายแรง  นาํความเสื�อมเสียมา

สู่ โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

7.3.5 นกัเรียนสละสิทธิ� ในการรับทุน 

7.4 ผูรั้บทุนจะตอ้งศึกษาใหจ้บหลกัสูตรตามกาํหนดเวลาของหลกัสูตร หากลาออกระหวา่งกาํลงัศึกษาอยู ่

จะตอ้งชดใชเ้งินใหก้บัทางโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีเป็นจาํนวนเงินทุนที�ทางโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  

ไดจ่้ายไปเพื�อการศึกษาของผูรั้บทุน 

ข้อ 8.  วธีิการขอรับทุนฯ 

8.1  ส่งใบแจง้ความจาํนง ขอรับทุนใหค้ณะกรรมการพิจารณา ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปี  

ที�ฝ่ายการเงินของโรงเรียน และเขา้รับทุนการศึกษาตามวนั เวลาที�โรงเรียนกาํหนด 

8.2 ผูที้�ไดรั้บทุนฯ ตอ้งผา่นเกณฑพ์ิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการและไดรั้บการอนุมติัจากผูอ้าํนวยการ

ของโรงเรียน 

8.3 คาํตดัสินของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน  ถือเป็นอนัสิ�นสุด 

 

ประกาศ  ณ  วนัที�   30 กนัยายน   2553 

                                                                                 
     (ภราดาชาํนาญ เหล่ารักผล) 

                                            ผูอ้าํนวยการ 




