
 

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา TEL: 042-222-436FAX: 042-222-435 
Website : www.donbosco.ac.th Don Bosco Vitthaya School 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

การรับสมัคร 2 ช่องทาง 
• สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 7 – 17 มีนาคม 2565 
• สมัครที่โรงเรียนระหว่างวันที่ 7 – 17 มีนาคม 2565 (เว้นวันอาทิตย์) 
• ติดต่อสอบถามและขอระเบียบการได้ที่ห้องธุรการ วันจันทร์-วันเสาร์  

หลักสูตร/แผนการเรียน 
1. Intensive Science Math [ ISM ] รับ 1 ห้องเรียน จำนวนห้องละ 45 - 50 คน 

2. Intensive English Program[ IEP ] รับ 4 ห้องเรียน จำนวนห้องละ 45 - 50 คน 
 

รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล มอบตัว 

7-17 มี.ค. 65 
ติดต่อสอบถาม 

และขอระเบียบการ
ได้ที่ห้องธุรการ 

(วันจันทร์-วันเสาร์) 

20 มี.ค. 65 
(ภาคเช้า) เวลา 08.30-12.00 น. 

สอบความรูด้้านวิชาการ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทยคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

 

26 มี.ค. 65 
ที่บอร์ดหน้าห้องธุรการ 

หรือ 
www.donbosco.ac.th 

28-30 มี.ค. 65 
ทุกหลักสูตร 
(พร้อมชำระ
ค่าธรรมเนียม 

การเรียน) 

 

การเรียนการสอนหลักสูตรแผนการเรียน 
 

1. แผนการเรียน Intensive  Science  Math [ISM]: หลักสูตรภาษาไทย 
 แผนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้มข้น เป็นแผนการเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนในด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มี ศักยภาพสูง (Gifted) ทางด้านคณิตศาสตร์จะมีเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้นรวมถึงการเรียนใน
เนื้อหาที่สูงกว่าระดับชั้น วิชาวิทยาศาสตร์ใช้หลักสูตรเทียบเคียงกับหลักสูตร สสวท.  
 

2. แผนการเรียน Intensive English Program [IEP]: หลักสูตรภาษาไทย 
  แผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น เป็นแผนการเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถ
ต่อยอดในด้านภาษาในระดับสูงได้ต่อไป โดยจัดหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพ่ิมการเรียน 
การสอนเป็นภาษาอังกฤษใน 2 รายวิชา อีก 4 คาบเรียน/สัปดาห์ ได้แก่ คณิตศาสตร์สากล วิทยาศาสตร์สากล อีกทั้ง มีการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมอีก 2 คาบเรียน/สัปดาห์ เข้มข้นกับชาวต่างประเทศ และเรียนภาษาจีนเพ่ิมเติมอีก 2 คาบเรียน/สัปดาห์ 
 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1)  แผนการเรียน Intensive Science Math [ISM] มีผลการเรียนในชั้น ป.4-5เฉลี่ย3.50 ขึ้นไปมีผลการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.4-5 เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ป.4-5 เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน 

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

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ปีการศึกษา 2565

ประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสตูรภาษาไทย 

QR Code สมัคร ม.1 

 

QR Code Line
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 2)  แผนการเรียน Intensive English Program [IEP] มีผลการเรียนในชั้น ป.4-5 เฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4-5 เฉลี่ย 2.50 ขึ้นไปหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
นักเรียน 

 
 

หลักฐานการสมัครสอบและการมอบตัว 
(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)  จำนวน  1  รูป  

 (2) สำเนา ปพ.1 (ฉบับร่าง)  จำนวน 1 ฉบับ 
 (3) ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม  จำนวน 1 ฉบับ 
 (4) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน  1  ฉบับ 
  (5) สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ 
        (6) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน (บิดา มารดา)  อย่างละ 1 ฉบับ 
 (7) สำเนาเอกสารใบรับรองศีลล้างบาป (กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก)  จำนวน  1   ฉบับ 
 (8) ค่าสมัครหลักสูตรภาษาไทย 200 บาท 
 

 

หมายเหต ุ
 (1) กรณีท่ีหลักฐานไม่ถูกต้องตรงกันทุกฉบับ เช่น วัน เดือน ปีเกิด ชื่อ-สกุล ของนักเรียน บิดา มารดา 
เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อย มิฉะนั้น ทางโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว 
 (2) ในการมอบตัวบิดา-มารดา ของนักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนเท่านั้นที่จะเซ็นชื่อไว้ในทะเบียนของโรงเรียน 
 (3) กรณีไม่มามอบตัวตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด ถือว่า “สละสิทธิ์” 
 (4) นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทุกคนต้องลงเรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน (Summer) 
ส่วนนักเรียนที่มอบตัวแล้วแต่สละสิทธิ์ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้เรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน (Summer) 
 (5) นักเรียนเลือกสมัครสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรภาษาไทย หรือสามารถสมัครสอบได้ท้ังสองหลักสูตร 
 

 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการเรียน 
 

   

หลักสูตร/แผนการเรียน เรียนปรับพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

Intensive Science Math [ISM] 3,200 บาท 14,000 – 16,000 บาท
(โดยประมาณ) 

14,000 – 16,000บาท
(โดยประมาณ) 

Intensive English Program [IEP] 3,200 บาท 12,000 – 14,000 บาท
(โดยประมาณ) 

12,000 – 14,000 บาท
(โดยประมาณ) 

 

* ค่าธรรมเนียมการเรียน อาจมกีารพิจารณาและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแตล่ะปีการศึกษา * 
* มีทุนการศึกษาทุกระดับชั้น * 
* โรงเรียนไม่คนืหลักฐานการสมัคร *  


