ระเบียบโรงเรียนอัสสั มชัญธนบุรี
ว่ าด้ วยทุนการศึกษาเรียนดี “ยอห์ น แมรี พ. ศ. 2553”
เพือเป็ นการส่ งเสริ มและให้กาํ ลังใจแก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรีทีมีความวิริยะอุตสาหะใน
การศึกษาเล่าเรี ยน โรงเรี ยนจึงจัดทุนการศึกษาเรี ยนดี “ยอห์น แมรี ” ให้กบั นักเรี ยน โดยมีเกณฑ์การให้ทุนดังนี
ข้ อ 1. ระเบียบนี เรี ยกว่า ระเบียบโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ว่าด้วยทุนการศึกษาเรี ยนดี “ยอห์น แมรี พ.ศ. 2553”
ข้ อ 2. ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ว่าด้วยทุนการศึกษาเรี ยนดี “ยอห์น แมรี พ.ศ. 2551”
ข้ อ 4. ในระเบียบนี
“นักเรี ยน”
หมายความว่า นักเรี ยนกําลังศึกษาอยูโ่ รงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
“ความประพฤติดี”
หมายความว่า เป็ นผูท้ ีมีความซื อสัตย์ สุ จริ ต สุ ภาพเรี ยบร้อย มีจรรยา
มารยาทอันดีงามตังใจศึกษาเล่าเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับของโรงเรี ยน
“ผลการเรี ยนเฉลีย”
หมายความว่า ระดับผลการเรี ยนเฉลียของแต่ละภาคเรี ยน
“กลุ่มผูม้ ีคะแนนรวมสู งสุ ด” หมายความว่า นักเรี ยนทีมีลาํ ดับคะแนนดิบสู งสุ ดทุกรายวิชา 15 อันดับ
โดยคัดเลือกนักเรี ยนตามสัดส่ วนระหว่างนักเรี ยนโครงการ
English Programme กับโครงการปกติ คิดคํานวณคะแนนตังแต่
ภาคเรี ยนที 1 ของชันมัธยมศึกษาปี ที 1 ถึงภาคเรี ยนที 1
ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 รวม 5 ภาคเรี ยน ในกรณี ทีมีคะแนนเฉลีย
สู งสุ ดเท่ากัน จะพิจารณาจากวิชาหลัก ได้แก่วชิ าภาษาอังกฤษ
วิชาคณิ ตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามลําดับ
“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายทีโรงเรี ยนเรี ยกเก็บตามประกาศอัตราค่าธรรมเนี ยม
ทีได้รับอนุมตั ิจากสํานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน
“ค่าธรรมเนียมอืน”
หมายความว่า ค่าใช้จ่ายทีโรงเรี ยนเรี ยกเก็บจากผูป้ กครองหรื อนักเรี ยน เพือ
เป็ นค่าบํารุ งและค่าบริ การนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
เช่น ค่าใช้ศูนย์ดนตรี ค่าเรี ยนคอมพิวเตอร์ ค่าสมาชิกสระว่ายนํา
ฯลฯ ซึ งเรี ยกเก็บในใบรายการอัตราค่าธรรมเนียมการเรี ยน ที
โรงเรี ยนประกาศ ยกเว้นค่าเรี ยนหลักสู ตรเพิมเติมพิเศษและเรี ยน
เสริ มนอกเวลา
ข้ อ 5. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ ได้รับทุนฯ
5.1 เป็ นนักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 และศึกษาในโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรีตงแต่
ั ภาคเรี ยนที 1 ชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 ถึงชันมัธยมศึกษาปี ที 3
5.2 มีความประพฤติดี ปฏิบตั ิถูกต้องตามระเบียบวินยั ของโรงเรี ยน

5.3 มีผลการเรี ยนอยูใ่ นกลุ่มผูท้ ีมีคะแนนสู งสุ ดทุกรายวิชา 15 อันดับแรก
5.4 นักเรี ยนต้องศึกษาต่อในระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี เมือจบการศึกษา
ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 แล้ว
ข้ อ 6. ลักษณะของทุน
6.1 เป็ นทุนการศึกษา
100% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
60% ของค่าธรรมเนียมการเรี ยนอืน
6.2 จํานวนทุนการศึกษา ปี การศึกษาละ 15 ทุน
6.3 นักเรี ยน English Program ทีได้รับทุนนี คิดคํานวณทุนการศึกษาจากค่าธรรมเนียมตามหลักสู ตรปกติ
ข้ อ 7. เงือนไข
7.1 นักเรี ยนต้องศึกษาต่อในระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี เมือจบการศึกษา
ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 แล้ว
7.2 มีระยะเวลา 3 ปี ตังแต่ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ถึงระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 6 โดยนักเรี ยนจะต้อง
รักษาระดับผลการเรี ยนไม่ตากว่
ํ า 2.75 ในแต่ละปี การศึกษาและปฏิบตั ิตามวิธีการรับทุนในข้อ 8.1
7.3 ระยะเวลาสิ นสุ ดของทุนการศึกษา
7.3.1 นักเรี ยนมีผลการเรี ยนเฉลียในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 4 ถึงระดับชันมัธยมศึกษาปี ที
6 แต่ละปี การศึกษา ตํากว่า 2.75
7.3.2 พักการเรี ยนเพือเข้าร่ วมโครงการต่าง ๆ ทังในและต่างประเทศ มากกว่า 1 ภาคเรี ยน
7.3.3 สิ นสุ ดการเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
7.3.4 นักเรี ยนประพฤติผดิ ระเบียบของโรงเรี ยน ในความผิดร้ายแรง นําความเสื อมเสี ยมา
สู่ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
7.3.5 นักเรี ยนสละสิ ทธิในการรับทุน
7.4 ผูร้ ับทุนจะต้องศึกษาให้จบหลักสู ตรตามกําหนดเวลาของหลักสู ตร หากลาออกระหว่างกําลังศึกษาอยู่
จะต้องชดใช้เงินให้กบั ทางโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรีเป็ นจํานวนเงินทุนทีทางโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้จ่ายไปเพือการศึกษาของผูร้ ับทุน
ข้ อ 8. วิธีการขอรับทุนฯ
8.1 ส่ งใบแจ้งความจํานง ขอรับทุนให้คณะกรรมการพิจารณา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
ทีฝ่ ายการเงินของโรงเรี ยน และเข้ารับทุนการศึกษาตามวัน เวลาทีโรงเรี ยนกําหนด
8.2 ผูท้ ีได้รับทุนฯ ต้องผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการและได้รับการอนุมตั ิจากผูอ้ าํ นวยการ
ของโรงเรี ยน
8.3 คําตัดสิ นของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน ถือเป็ นอันสิ นสุ ด
ประกาศ ณ วันที 30 กันยายน 2553
(ภราดาชํานาญ เหล่ารักผล)
ผูอ้ าํ นวยการ

