โรงเรียนอัสสัมชัญ
ประกาศที่ 12/2562
เรื่อง เกณฑ์ การมอบทุนการศึกษา ประเภทสร้ างชื่อเสี ยงให้ กบั โรงเรียน

โรงเรี ยนอัสสัมชัญมีนโยบายส่ งเสริ มนักเรี ยนที่มีความขยันหมัน่ เพียร และมีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ
และสามารถสร้างชื่อเสี ยงให้กบั โรงเรี ยน รายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติ
1) เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
2) มีความประพฤติดี
3) ในปี ที่นกั เรี ยนจะได้รับทุนการศึกษา นักเรี ยนจะต้องเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เงื่อนไข
ผลงานนักเรียน
1. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และปี ที่ 6 มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET) 100 คะแนนเต็ม
2. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และปี ที่ 6 มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-NET) สู งสุ ดของโรงเรี ยน แต่ไม่ต่าํ กว่า ร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม
3. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และปี ที่ 5 มีคะแนนการสอบวัดคุณภาพ
นักเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย (FSG. / FSGST.)
100 คะแนนเต็ม
4. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และปี ที่ 5 มีคะแนนการสอบวัดคุณภาพ
นักเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย (FSG. / FSGST.)
สูงสุ ดของโรงเรี ยน แต่ไม่ต่าํ กว่า ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม
5. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา ผ่านการสอบคัดเลือก IJSO/IESO/สพฐ. /โอลิมปิ ก
วิชาการ สอวน.
เข้าร่ วม ค่ายที่ 1
เข้าร่ วม ค่ายที่ 2

ได้ รับทุนการศึกษา
5,000 บาท
2,500 บาท

4,000 บาท

2,000 บาท

1,000 บาท
3,000 บาท

หน้า 1

ผลงานนักเรียน

ได้ รับทุนการศึกษา

6. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา สอบคัดเลือกโอลิมปิ กวิชาการ สอวน.ระดับชาติ
ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน
ได้รับรางวัล เหรี ยญทองแดง
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

30,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท

7. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา สอบคัดเลือกโอลิมปิ กวิชาการ สสวท.ระดับชาติ
เข้าร่ วม ค่ายที่ 1
เข้าร่ วม ค่ายที่ 2

3,000 บาท
4,000 บาท

8. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา สอบคัดเลือกโอลิมปิ กวิชาการ สสวท.
ระดับนานาชาติ
ได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน
ได้รับรางวัล เหรี ยญทองแดง
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ครู ที่ปรึ กษา

300,000 บาท
200,000 บาท
100,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

9. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่ วมการแข่งขันหมากกระดาน เช่น หมากล้อม
หมากรุ กสากล ซูโดกุ Scrabble และ A-Math ระดับนานาชาติ โดยมีประเทศที่เข้า
ร่ วมการแข่งขันอย่างน้อย 5 ประเทศ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

30,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท

10. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล
วอลเลย์บอล กอล์ฟ ว่ายนํ้า เทเบิลเทนนิส ระดับนานาชาติ โดยมีประเทศที่เข้า
ร่ วมการแข่งขันอย่างน้อย 5 ประเทศ โดยมีสมาคมของกีฬาประเภทนั้นๆ รับรอง
และทางสมาคมมีหนังสื อถึงผูอ้ าํ นวยการก่อนไปแข่งขัน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

30,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท
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ผลงานนักเรียน
11. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่ วมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านหุ่ นยนต์ และCansat ระดับนานาชาติ โดยมีประเทศที่เข้าร่ วมการ
แข่งขันอย่างน้อย 5 ประเทศ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ครู ที่ปรึ กษา

ได้ รับทุนการศึกษา

30,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท

หมายเหตุ
1. รายการแข่งขันกีฬาลําดับที่ 9 – 10 ทางสมาคมกีฬาประเภทนั้น ๆ จะต้องมีหนังสื อขอตัวกับทางโรงเรี ยน
ก่อนไปแข่งขัน
2. รายการแข่งขันที่ 8 และ 11 ครู ที่ปรึ กษาจะได้รับรางวัล เมื่อนักเรี ยนที่เข้าร่ วมการแข่งขันได้รับรางวัลชะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 หรื อ รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันรายการนั้น
3. ให้เฉพาะรางวัลสู งสุ ดของแต่ละปี การศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562
(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์)
ผูอ้ าํ นวยการ

หน้า 3

