ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
หลักสูตร/แผนการเรียน International Program [ IP ] : หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา

2565

หลักสูตร/แผนการเรียน International Program [IP]: หลักสูตรภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะเน้นความรู้เชิงวิชาการที่เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาคภาษาอังกฤษ(English Program : EP)และใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐาน Cambridge International Education ซึ่งเป็นหลักสูตร ที่มีรูปแบบบูรณาการมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาเพิ่มเติม อาทิ
คณิตศาสตร์. วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ. โดยนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการเรียนและการสอบรายวิชาเพื่อให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล โดยเรียนกับครูชาวต่างชาติ ครูเจ้าของภาษา ส่วนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย เรียนกับครูไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หลักสูตร/แผนการเรียน International Program [IP] รับ 2 ห้องเรียน จำนวนห้องละ 25 - 30 คน
วันและเวลาการรับสมัคร
QR Code สมัคร ป.1
1) รับสมัคร 2 ช่องทาง
- สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 10 – 21 มกราคม 2565
- สมัครที่โรงเรียนระหว่างวันที่ 10 – 21 มกราคม 2565
- ติดต่อสอบถามและขอระเบียบการได้ที่ห้องธุรการ วันจันทร์-วันเสาร์
2) สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนวันที่ 24 - 26 มกราคม 2565
3) ประกาศผล วันที่ 31 มกราคม 2565
4) มอบตัว วันที่ 31 มกราคม 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมชำระค่าเล่าเรียน

QR Code Line

หลักฐานการรับสมัคร
1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
2) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
3) สำเนาสูติบตั รนักเรียน
4) สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาชน(บิดา มารดา)
5) สำเนาเอกสารใบรับรองศีลล้างบาป (กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก)
6) ค่าสมัคร 400 บาท

จำนวน 1
จำนวน 1
จำนวน 1
อย่างละ 1
จำนวน 1

รูป
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

คุณสมบัติ
1) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินยั และอยู่ร่วมกับผู้อนื่ ได้เป็นอย่างดี
2) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง
3) ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

หมายเหตุ
1) กรณีที่หลักฐานไม่ถูกต้องตรงกันทุกฉบับ เช่น วัน เดือน ปีเกิด ชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา มารดา
เป็นหน้าที่ของผูป้ กครองที่จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อย มิฉะนั้น ทางโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว
2) ในการมอบตัวบิดา-มารดา ของนักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนเท่านั้นที่จะเซ็นชื่อไว้ในทะเบียนของโรงเรียน
3) นักเรียนใหม่ทุกคนต้องลงเรียนปรับพืน้ ฐาน ภาคฤดูร้อน (Summer)

รายละเอียดค่าธรรมเนียน
ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1

เรียนปรับพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 1

5,000 บาท
(รวมอาหารเที่ยง)

45,000 – 50,000 บาท (โดยประมาณ)

โรงเรี
ย
นดอนบอสโกวิ
ท
ยา
Don BoscoVitthaya School

ภาคเรียนที่ 2

(รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า)

:

:

35,000 – 40,000 บาท (โดยประมาณ)

TEL 042-222-436 FAX 042-222-435
Website : https://class.donbosco.ac.th

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หลักสูตร/แผนการเรียน International Program [IP] รับ 2 ห้องเรียน จำนวนห้องละ 20 - 25 คน
วันและเวลาการรับสมัคร
1) รับสมัคร 2 ช่องทาง
- สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 7 – 15 มีนาคม 2565
- สมัครที่โรงเรียนระหว่างวันที่ 7 – 15 มีนาคม 2565 (เว้นวันอาทิตย์)
- ติดต่อสอบถามและขอระเบียบการได้ที่ห้องธุรการ วันจันทร์-วันเสาร์
2) สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 19 มีนาคม 2565
3) ประกาศผล วันที่ 26 มีนาคม 2565
4) มอบตัว
วันที่28-30 มีนาคม 2565 พร้อมชำระค่าเล่าเรียน

หลักฐานการรับสมัคร
1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)

จำนวน 1
จำนวน 1
จำนวน 1
จำนวน 1
อย่างละ 1
จำนวน 1

2) สำเนา ปพ.1 (ฉบับร่าง)
3) ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
4) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
5) สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาชน (บิดา มารดา)
6) สำเนาเอกสารใบรับรองศีลล้างบาป (กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก)
7) ค่าสมัคร 400 บาท

QR Code Line

QR Code สมัคร ม.1

รูป
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

คุณสมบัติ
1) สำเร็จการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าในประเทศ หรือต่างประเทศหรือ
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564
2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ตำ่ กว่า 3.00 และมีผลการเรียนสะสมวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน
3) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง
5) ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

หมายเหตุ
1)

กรณีที่หลักฐานไม่ถูกต้องตรงกันทุกฉบับ เช่น วัน เดือน ปีเกิด ชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา มารดาเป็นหน้าที่ของผูป้ กครองที่
จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อย มิฉะนั้น ทางโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว
2) ในการมอบตัวบิดา-มารดา ของนักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนเท่านัน้ ที่จะเซ็นชื่อไว้ในทะเบียนของโรงเรียน
3) กรณีไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด ถือว่า “สละสิทธิ์”
4) นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทุกคนต้องลงเรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน (Summer)
ส่วนนักเรียนที่มอบตัวแล้วแต่สละสิทธิท์ างโรงเรียนไม่อนุญาตให้เรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน (Summer)
5) นักเรียนเลือกสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรภาษาไทย หรือสามารถสมัครสอบได้ทงั้ สองหลักสูตร

รายละเอียดค่าธรรมการเรียน
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เรียนปรับพื้นฐาน
5,000บาท

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

45,000 – 55,000 บาท(โดยประมาณ)
(รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า)

40,000 – 45,000บาท(โดยประมาณ)

* ค่าธรรมเนียมการเรียน อาจมีการพิจารณาและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา *
* มีทุนการศึกษาทุกระดับชั้น *
* โรงเรียนไม่คืนหลักฐานการสมัคร *

โรงเรี
ย
นดอนบอสโกวิ
ท
ยา
Don BoscoVitthaya School

:

:

TEL 042-222-436 FAX 042-222-435
Website : https://class.donbosco.ac.th

