ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คุณสมบัติ
1. นักเรียนกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า
2. นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อยและสนใจในการร่วมโครงการ และยินดีให้
ความร่วมมือกับทางโรงเรียน
3. นักเรียนที่สมัครสอบแผนการเรียน EP ต้องมีผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ขึ้นไป และวิชาภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
4. นักเรียนที่สมัครสอบแผนการเรียน SMART / ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
สสวท. ต้องมีผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เฉลี่ยร้อยละ 3.50 ขึ้นไป และในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
5. ผู้ปกครองมีความพร้อมเรื่องค่าใช้จ่าย
จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร รอบแรก
รับสมัครหลักสูตร EP / SMART / IEP และปกติ
จำหน่ายใบสมัครและสมัครระหว่าง วันจันทร์ที่ 5 ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.
(หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินโรงเรียน)
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สอบสัมภาษณ์และสอบวัดความพร้อม รอบแรก
สอบคัดเลือกรอบแรก (หลักสูตร EP / SMART / IEP / ปกติ)
สอบวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. สอบพื้นฐานทุกแผนการเรียน
วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ (1), วิทยาศาสตร์ (1), ภาษาอังกฤษ (1)
และภาษาไทย (1)
ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น.
• สอบสัมภาษณ์ EP
• สอบเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตร SMART
(ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท.) วิชาที่สอบคณิตศาสตร์ (2)
และวิทยาศาสตร์ (2)
ประกาศผลสอบ รอบแรก
ผลการสอบคัดเลือก รอบแรก วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
ที่บอร์ดหน้าห้องธุรการ ทางเว็บไซต์ www.donbosco.ac.th
โทร. 042-222436

การมอบตัว รอบแรก
รอบแรก วันพุธที่ 21 ถึง วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (พร้อมชำระค่าเล่าเรียน)
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จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร รอบสอง
รับสมัครหลักสูตร IEP และปกติ
จำหน่ายใบสมัครและสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 26 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 - 16.00 น.
(หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินโรงเรียน)
สอบสัมภาษณ์และสอบวัดความพร้อม รอบสอง
สอบคัดเลือกรอบสอง (หลักสูตร IEP ปกติ)
สอบวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 11.00 น.
ประกาศผลสอบ รอบสอง
ผลการสอบคัดเลือก รอบสอง วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561
ที่บอร์ดหน้าห้องธุรการ ทางเว็บไซต์ www.donbosco.ac.th
โทร. 042-222436
การมอบตัว รอบสอง
รอบสอง วันจันทร์ที่ 9 ถึง 10 เมษายน 2561 (พร้อมชำระค่าเล่าเรียน)

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร
ห้องธุรการ ราคาชุดละ 100 บาท
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หลักฐานการสมัครสอบ
1. ใบสมัครสอบ
2. ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
3. ปพ.1 ฉบับร่าง (ผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5)
4. รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
6. สำเนาใบรับรองศีลล้างบาป (กรณีเป็นคาทอลิก)
7. สำเนาเอกสารแสดงการเป็นศิษย์ปัจจุบันของพี่ (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

042-222436
www.donbosco.ac.th
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การจัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงศาสตร์และศิลป์ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผสมผสานนวัตกรรม
การเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะกระบวกการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา
การกล้าแสดงออก การใช้ภาษาในการสื่อสาร และการตัดสินใจ อาทิเช่น
• แบ่งกลุ่มย่อยเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
• เรียนวิชาดนตรีในภาคปฏิบัติ ดนตรีไทย ดนตรีสากล และการแสดง
• เรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่านระบบ Learn Education และ STEM
• นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากครูต่างชาติเจ้าของภาษา
SMART Program (ห้องเรียนพิเศษ สสวท.)
เป็นหลักสูตรภาคภาษาไทยที่สอนวิทยาศาสตร์เข้มข้นสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง (Gifted)
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยจัดเสริมวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้น จัดรายวิชาเพิ่ม
เติมเน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และรายวิชาเพิ่มเติมพิเศษล่วงหน้าของระดับชั้นสูง
ในปี 2560 ได้พัฒนาเป็นโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ด้วยความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้น
ละ 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนประมาณ 30 คนต่อห้อง นักเรียนที่เลือกเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ต้องมีผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
ENGLISH PROGRAM (EP)
เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่าง
ชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker) โดยตรง ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาภาษา
อังกฤษ โดยยึดตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(Basic Education Curriculum Structure) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สูงขึ้นสู่ระดับสากล
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INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (IEP)
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถต่อยอดในด้านภาษาใน
ระดับสูงได้ต่อไป โดยจัดหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเพิ่มการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 4 คาบต่อสัปดาห์ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากครูสถาบัน
MAKE A WIT ผลิตปัญญา นอกจากนี้ยังเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเข้มข้นกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา
หลักสูตรปกติ (วิทย์-คณิต)
เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตาม
ศักยภาพตามความสนใจ และได้แบ่งกลุ่มย่อยเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อ
การดูแลติดตามการเรียนรู้นักเรียนทั่วถึง และนักเรียนได้เรียนรู้เต็มความสามารถ
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