ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
หลักสูตรแผนการเรียน





SMART Program [

2563

Intensive Science Math [ ISM ]
Intensive English Program [ IEP ]

รอบที่ 1

การรับสมัครหลักสูตรแผนการเรียน

(1)
(2)
(3)

ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ]

ปีการศึกษา

SMART Program
Intensive Science Math [ ISM ]
Intensive English Program [ IEP ]

รับสมัคร

สอบคัดเลือก
ประกาศผล
มอบตัว
16 ก.พ. 63
(ภาคเช้า) เวลา 08.30-12.00 น.
22 ก.พ. 63
3-13 ก.พ. 63 สอบความรู้ด้านวิชาการ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย
28-29 ก.พ. 63
ติดต่อสอบถาม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ชุด ก.) ที่บอร์ดหน้าห้องธุรการ
ทุกหลักสูตร
หรือ
และขอระเบียบการ
(ภาคบ่าย) เวลา 13.00-15.00 น.
(พร้อมชาระ
ได้ที่ห้องธุรการ
www.donbosco.ac.th
ค่าธรรมเนียมการเรียน)
(วันจันทร์-วันเสาร์) สอบวัดความสามารถเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตร
SMART Program 2 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (ชุด ข.)

รอบที่ 2

การรับสมัครหลักสูตรแผนการเรียน

(1)
(2)

Intensive Science Math [ ISM ]
Intensive English Program [ IEP ]

รับสมัคร
30 มี.ค. –
2 เม.ย. 63

สอบคัดเลือก

4 เม.ย. 63
(ภาคเช้า) เวลา 08.30-11.00 น.
ติดต่อสอบถาม
และขอระเบียบการ สอบความรู้ด้านวิชาการ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย
ได้ที่ห้องธุรการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(วันจันทร์-วันเสาร์)

ประกาศผล

มอบตัว

8 เม.ย. 63
9-10 เม.ย. 63
ที่บอร์ดหน้าห้องธุรการ
ทุกหลักสูตร
หรือ
(พร้อมชาระ
www.donbosco.ac.th ค่าธรรมเนียมการเรียน)

รายละเอียดหลักสูตรแผนการเรียน
๑. หลักสูตรแผนการเรียน Smart Program (ห้องเรียนพิเศษ สสวท.)
หลักสูตร SMART / ห้องเรียนพิเศษ สสวท. เป็นหลักสูตรภาคภาษาไทยที่สอนวิทยาศาสตร์เข้มข้น สาหรับนักเรียนที่มี
ศักยภาพสูง (Gifted) ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยจัดเสริมวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้น จัดรายวิชา
เพิ่มเติมเน้นฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เพิ่มเติมพิเศษล่วงหน้าของระดับชั้นสูง และ หลักสูตรได้พัฒนาเป็นโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ด้วยความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓

2. หลักสูตร Intensive Science Math (ISM)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนที่มี ศักยภาพสูง (Gifted)
ทางด้านคณิตศาสตร์จะมีเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้น รวมถึงการเรียนในเนื้อหาที่สูงกว่าระดับชั้น วิชาวิทยาศาสตร์ใช้หลักสูตร
เทียบเคียงกับหลักสูตร สสวท.
3. หลักสูตร Intensive English Program (IEP)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถต่อยอดในด้านภาษา
ในระดับสูงได้ต่อไป โดยจัดหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพิ่มการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษใน ๒ รายวิชา อีก ๔ คาบเรียนต่อสัปดาห์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อีกทั้ง มีการเรียนภาษาอังกฤษ
เข้มข้นกับชาวต่างประเทศ และเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) นักเรียนชายและหญิงกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษา
(2) นักเรียนต้องมีความประพฤติเรียบร้อย มีความสนใจ สมัครใจ เข้าเรียน และยินดีให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน
(3) นักเรียนที่สมัครหลักสูตรแผนการเรียน SMART Program (ห้องเรียนพิเศษ สสวท.) ต้องมีผลการเรียนในชั้น ป.4-5
เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เฉลี่ยวิชาละ 3.50 ขึ้นไป
(4) นักเรียนที่สมัครหลักสูตรแผนการเรียน Intensive Science Math [ ISM ]
ต้องมีผลการเรียนในชั้น ป.4-5
เฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เฉลี่ยวิชาละ 3.00 ขึ้นไป

หลักฐานการสมัครสอบและการมอบตัว
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
สาเนาทะเบียนบ้าน+สาเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา
ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7)
ใบแสดงผลการเรียนในชั้น ป.4 และ ป.5 (ปพ.1 ฉบับร่าง)
สาเนาเอกสารใบรับรองศีลล้างบาป (กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก)
ค่าสมัคร 200 บาท

จานวน
จานวน
อย่างละ
จานวน
จานวน
จานวน

2
1
๑
1
1
1

รูป
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
(1) กรณีที่หลักฐานไม่ถูกต้องตรงกันทุกฉบับ เช่น วัน เดือน ปีเกิด ชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา มารดา
เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อย มิฉะนั้น ทางโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว
(2) ในการมอบตัวบิดา-มารดา ของนักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนเท่านั้นที่จะเซ็นชื่อไว้ในทะเบียนของโรงเรียน
(3) กรณีไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกาหนด ถือว่า “สละสิทธิ์”
(4) นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนต้องลงเรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน (Summer)
ส่วนนักเรียนที่มอบตัวแล้วแต่สละสิทธิ์ ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้เรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน (Summer)

รายละเอียดค่าธรรมการเรียน
หลักสูตรแผนการเรียน
SMART Program

Intensive Science Math [ ISM ]
Intensive English Program [ IEP ]

ภาคฤดูร้อน
3,200 บาท
3,200 บาท
3,200 บาท

ภาคเรียนที่ 1
19,481 บาท
13,481 บาท
13,481 บาท

ภาคเรียนที่ 2
18,481 บาท
12,481 บาท
12,481 บาท

* ค่าธรรมเนียมการเรียน อาจมีการพิจารณาและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา *
* มีทุนการศึกษาทุกระดับชั้น *
* โรงเรียนไม่คืนหลักฐานการสมัคร *

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา TEL : 042-222436

Website : http://www.donbosco.ac.th

