ระเบียบทุนโครงการภาคภาษาอังกฤษ
ทุนการศึกษาโครงการภาคภาษาอังกฤษ เป็ นทุนที่จดั ตังขึ
้ น้ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการเรี ยน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็ นภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อเป็ นการสนับสนุนการเรี ยน
ของนักเรี ยนด้ อยโอกาส ตามคาสัง่ กระทรวงศึกษาธิการที่ วก 1065/2544 ให้ เข้ าเรี ยนโดเก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม ร้ อย
ละ 3 ของจานวนนักเรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยน โรงเรี ยนสตรี นนทบุรีจึงกาหนดให้ มีการจัดสรรทุนการศึกษา จาแนก
เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ทุนนักเรี ยนด้ อยโอกาสจานวน 1 ทุน ในทุกระดับชัน้
2. ทุนนักเรี ยนที่มีความมุง่ มัน่ ในการเรี ยน จานวน 3 ทุนในทุกระดับชัน้
หลักเกณฑ์ การพิจารณา
ทุนประเภทที่ 1: ทุนนักเรี ยนด้ อยโอกาส
1. เป็ นทุนที่มอบให้ แก่นกั เรี ยนที่สอบเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนสตรี นนทบุรี ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4
ของโครงการภาคภาษาอังกฤษ โดยต้ องมีระดับคะแนนอยู่ในกลุม่ ลาดับที่ 1 – 5
2. มีรายได้ ของครอบครัวไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน โดยต้ องนาหลักฐานมาประกอบการพิจารณา
3. นักเรี ยนที่รับทุนต้ องมีความประพฤติดี ไม่ผิดวินยั ของโรงเรี ยน และไม่เคยถูกหักคะแนนความประพฤติ
4. นักเรี ยนที่รับทุนต้ องชาระค่าสนับสนุนกิจกรรมพิเศษตามที่โรงเรี ยนเรี ยกเก็บ
5. นักเรี ยนจะได้ รับทุนเล่าเรี ยนตลอดชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น หรื อ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะต้ องมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยแต่ละภาคเรี ยนให้ ไม่ต่ากว่า 3.50 และต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2 – 4 มิฉะนัน้
นักเรี ยนจะถูกตัดสิทธิ์รับทุนในภาคเรี ยนต่อไป
เงื่อนไขการรั บทุนนักเรี ยนด้ อยโอกาส
1. นักเรี ยนที่รับทุนต้ องเต็มใจช่วยเหลืองานต่างๆของโรงเรี ยนและของโครงการภาคภาษาอังกฤษ
2. การมอบทุนจะมอบเงินให้ แก่นกั เรี ยนจานวน 35,000 บาท เพื่อนาไปชาระค่าเล่าเรี ยนของแต่ละภาคเรี ยน
3. การมอบทุน ในแต่ล ะปี ก ารศึก ษา จะมอบทุน ส าหรั บนัก เรี ย นด้ อยโอกาสจ านวน 12 ทุน ทัง้ นี ไ้ ม่เกิ น
420,000 บาท ต่อปี โดยแบ่งออกเป็ นภาคเรี ยนละ 6 ทุน
การสมัครขอรั บทุนด้ อยโอกาส

1. ผู้สมัครขอรับทุนแจ้ งความจานงต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อขอรับหนังสือแสดงความจานงขอรั บ
ทุน และยื่นใบสมัครหลังทราบผลการสอบเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนแล้ ว
2. ผู้ขอรับทุนกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้ อมทังเตรี
้ ยมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี ้
1) ใบแสดงผลการเรี ยน ปพ1
2) เอกสารรับรองการทางาน และเงินเดือนของผู้ปกครอง
3) คณะกรรมการจะสัมภาษณ์นกั เรี ยนและผู้ปกครองเพื่อขอทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
4) คณะกรรมการจะดาเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อนักเรี ยนที่ได้ รับการคัดเลือกต่อผู้อานวยการ
โรงเรี ยน เพื่อขออนุมตั ิผลการคัดเลือก
5) โรงเรี ยนจะประกาศผลการพิ จารณาให้ ทราบหลังจากได้ รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการ
โรงเรี ยนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ทุนประเภทที่ 2: ทุนนักเรี ยนที่มีความมุ่งมั่นในการเรี ยน
1. เป็ นทุนที่มอบให้ แก่นกั เรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 –6
มีความประพฤติดี ไม่ผิดวินยั ของโรงเรี ยน และไม่เคยถูกหักคะแนนความประพฤติ
2. ทุนที่มอบให้ แก่นกั เรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
1) มอบให้ แก่นักเรี ยนที่ มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละระดับชัน้ โดยนักเรี ย น
จะต้ องมีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.80 (ในกรณี ที่มีผลการเรี ยนเท่ากันจะนาคะแนนดิบมา
พิจารณาเพิ่มเติม)
2) ทุนที่มอบให้ แก่นกั เรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น แบ่งเป็ น 3 ลาดับ ดังนี ้
1. ลาดับที่ 1 ทุนการศึกษา จานวน

20,000 บาท

2. ลาดับที่ 2 ทุนการศึกษา จานวน

10,000 บาท

3. ลาดับที่ 3 ทุนการศึกษา จานวน

5,000 บาท

3. ทุนที่มอบให้ แก่นกั เรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย
1) มอบให้ แก่นักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของแต่ละแผนการเรี ยนในแต่ละระดับชัน้ โดย
นักเรี ยนต้ องมีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.80 (ในกรณีที่มีผลการเรี ยนเท่ากันจะนาคะแนนดิบ
มาพิจารณาเพิ่มเติม)
2) ทุนที่มอบให้ แก่นกั เรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็ น 3 ลาดับ ดังนี ้
1. ลาดับที่ 1 ของแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์

ทุนการศึกษา จานวน

10,000 บาท

2. ลาดับที่ 1 ของแผนการเรี ยนคณิต – อังกฤษ ทุนการศึกษา จานวน

10,000 บาท

3. ลาดับที่ 1 ของแผนการเรี ยนอังกฤษ – จีน

10,000 บาท

ทุนการศึกษา จานวน

เงื่อนไขการรั บทุนนักเรี ยนที่มีความมุ่งมั่นในการเรี ยน
1. นักเรี ยนที่รับทุนต้ องเต็มใจช่วยเหลืองานต่างๆของโรงเรี ยนและของโครงการภาคภาษาอังกฤษ
2. การมอบทุนจะมอบให้ แก่นักเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ของปี การศึกษาถัดไป สาหรั บชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
และ 6 จะได้ รับมอบทุนในวันรับใบประกาศนียบัตรของปี การศึกษานัน้
3. การมอบทุนในแต่ละปี การศึกษา จะมอบทุนสาหรับนักเรี ยนที่มีความมุ่งมัน่ จานวน 18 ทุน ทังนี
้ ้ไม่เกิน
195,000 บาท ต่อปี โดยแบ่งออกเป็ น
1) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 3 ทุนรวม 35,000 บาท
2) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 3 ทุนรวม 35,000 บาท
3) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 3 ทุนรวม 35,000 บาท
4) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 3 ทุนรวม 30,000 บาท
5) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 3 ทุนรวม 30,000 บาท
6) ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 3 ทุนรวม 30,000 บาท
การคัดเลือกทุนนักเรี ยนที่มีความมุ่งมั่นในการเรี ยน
1. คณะกรรมการฝ่ ายวัดผลและประเมินผล ทาการรวบรวมข้ อมูลผลการเรี ยนของนักเรี ยนผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประสานงานฝ่ ายกิจการนักเรี ยนเพื่อตรวจสอบประวัตินกั เรี ยน แล้ วจัดลาดับ
ผลคะแนนของนักเรี ยนไว้ ระดับชันละ
้ 5 คน
2. คณะกรรมการตามคาสัง่ ทาการคัดเลือกนักเรี ยนไว้ 3 ลาดับ และนาเสนอรายชื่อนักเรี ยนต่อผู้อานวยการ
โรงเรี ยนเพื่อขออนุมตั ิทนุ การศึกษา
3. ประกาศรายชื่อนักเรี ยน และจัดทาเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติให้ แก่นกั เรี ยนที่ได้ รับการพิจารณา
4. มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนที่ได้ รับทุน

