
 

 
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564 

--------------------------------------       
ก.  นโยบาย 
   คณะซาเลเซียนและคณะผูใ้หญ่ของโรงเรียนเซนตด์อมินิก   มีนโยบายในการพิจารณารับนกัเรียนใหม่ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ประจ าปีการศึกษา 2564   ดงัน้ี 

1.    ไม่มีการเรียกเกบ็เงินพิเศษเพ่ือเป็นเง่ือนไขในการพจิารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 1  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งส้ิน 

2. โรงเรียนไม่ให้บุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคลและ/หรือองค์กรใด ๆ  เป็นคนกลางติดต่อเพ่ือการพจิารณาคัดเลือก 
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน  ท้ังนีท้างโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายใด ๆ  อันเกดิจากการ
แสวงหาผลประโยชน์ของบุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคลและ/หรือองค์กรดังกล่าว 

3.   คะแนนท่ีใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกมีดงัน้ี 
 3.1    คะแนนสัมภาษณ์นกัเรียน       80   คะแนน 

            3.2   คะแนนสัมภาษณ์ผูป้กครอง     20   คะแนน 
   4.  คะแนนพิเศษ  20  คะแนน 
   4.1   นกัเรียนท่ีเป็นคาทอลิก เพิ่มคะแนนให ้             8   คะแนน 
    4.2   นกัเรียนท่ีมีพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกนั เพิ่มคะแนนให ้     6   คะแนน 
       4.3   นกัเรียนท่ีเป็นบุตรของศิษยเ์ก่า เพิ่มคะแนนให ้           6   คะแนน 
ข.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.  เพศชาย 
2.  ก าลงัศึกษาอยู่ช้ันอนุบาล 3 

ค.  การจ าหน่ายใบสมัคร 
  โรงเรียนจ าหน่ายใบสมคัรตั้งแต่วนัองัคารท่ี  1  กนัยายน พ.ศ. 2563  ถึงวนัพฤหสับดีท่ี  8  ตุลาคม 
พ.ศ. 2563  ในวนัราชการ  ระหวา่งเวลา  08.00 - 15.30  น.  ท่ีงานติดต่อสอบถาม  ส านกัผูอ้  านวยการ  ชั้น 1   
อาคารบอสโก  ในราคาชุดละ  500  บาท  (ยกเวน้วนัเสาร์  วนัอาทิตย ์ และวนันกัขตัฤกษ)์ 
ง.  การย่ืนใบสมัคร 
   ยืน่ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและถูกตอ้งพร้อมหลกัฐานท่ีก าหนดในขอ้ จ.  ไปยืน่ตามวนั  เวลา 
ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร 
 



จ.  หลกัฐานการสมัคร 
 1.  รูปถ่ายชุดนกัเรียน  ขนาด  1.5 น้ิว  จ านวน  2  รูป   
 2.  ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือของนกัเรียน  บิดา  และมารดา 
 3.  หนงัสือรับรองวุฒิการศึกษาของนกัเรียน 
 4.    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา  มารดา  และนกัเรียน 
 5.  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการของบิดาและมารดา  ท่ีมียศทางทหารและต ารวจ 
 6.    ส าเนาใบรับศีลลา้งบาป  (เฉพาะนกัเรียนท่ีเป็นคาทอลิก)  
 7.  ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่าฯ  (ส าหรับบุตรของศิษยเ์ก่า) 
 8.  หนงัสือการตรวจสุขภาพของนกัเรียน 
 9.    ส าเนาสูติบตัรนกัเรียน 
ฉ.  วัน   เวลา  และเน้ือหาที่สอบคัดเลือกนักเรียน 
 1.       สัมภาษณ์และคดัเลือกตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไวใ้นใบสมคัร 
 2.       รายละเอียดการสัมภาษณ์ 
   2.1  สังเกตและประเมินทกัษะการพูด  ความเขา้ใจ  และการตอบค าถามเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเอง 
   2.2  สังเกตและประเมินทกัษะการคิด  การอ่าน  และการเขียน 
   2.3  สังเกตและประเมินความคิดสร้างสรรค ์ และจินตนาการ 
ช.  การประกาศผลการคัดเลือก 
   โรงเรียนแจง้ผลการคดัเลือกนกัเรียนหลงัจากไดพ้บอธิการ   เพื่อสัมภาษณ์นกัเรียนและผูป้กครองแลว้ 
เม่ือผา่นการคดัเลือกใหผู้ป้กครองไปรับเอกสารในการมอบตวั   และให้ไปมอบตวัตามก าหนดในเอกสารดงักล่าว 
ซ.  การมอบตัว 
       นกัเรียนท่ีผา่นการพิจารณาคดัเลือก  ใหน้ ารูปถ่ายชุดนกัเรียน ขนาด 1.5 น้ิว  จ านวน 1 รูป  และหนงัสือ 
รับรองการตรวจสุขภาพของนกัเรียน  โดยสถานพยาบาลท่ีเช่ือถือได ้ (ไม่เกิน 3 เดือน)  และจะตอ้งไปมอบตวัตาม 
วนั   เวลา   ท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารการมอบตวัพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ  ตามท่ีระบุไวใ้หเ้รียบร้อย 
ครบถว้น   หากไม่ไปมอบตัวและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนด  ทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์ 
และจะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ไม่ได ้ และทางโรงเรียนจะใหสิ้ทธ์ิแก่ผูมี้รายช่ือส ารองล าดบัต่อไป 
ฌ.  การปฐมนิเทศ 
   บิดา มารดา หรือผูป้กครองตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ  หากไม่เข้ารับการปฐมนิเทศทางโรงเรียนถือว่า  
สละสิทธิ์  และจะใหสิ้ทธ์ิแก่ผูมี้รายช่ือส ารองล าดบัต่อไป 
ญ.  นักเรียนต้องแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนในการมาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกคร้ัง 

------------------------------------------- 



 

 
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 - 6 
ปีการศึกษา  2564 

--------------------------------------       
 

ก.  นโยบาย 
      คณะซาเลเซียนและคณะผูใ้หญ่ของโรงเรียนเซนตด์อมินิก   มีนโยบายในการพิจารณารับนกัเรียนใหม่ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 - 6   ประจ าปีการศึกษา  2564  ดงัน้ี 

1.     ไม่มีการเรียกเกบ็เงินพเิศษเพ่ือเป็นเง่ือนไขในการพจิารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน  
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งส้ิน 
       2.     โรงเรียนไม่ให้บุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคลและ/หรือองค์กรใด ๆ  เป็นคนกลางติดต่อ  เพ่ือการพจิารณา 
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน   ท้ังนี้ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิด 
จากการแสวงหาผลประโยชน์ของบุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคลและ/หรือองค์กรดังกล่าว 

3.   คะแนนท่ีใชใ้นการพิจารณาคดัเลือกมีดงัน้ี 
 3.1   คะแนนสัมภาษณ์นกัเรียน      30   คะแนน 

   3.2   คะแนนสัมภาษณ์ผูป้กครอง    20   คะแนน 
 3.3   คะแนนสอบขอ้เขียนและปฏิบติั   50   คะแนน 

 4.  คะแนนพิเศษ    20  คะแนน 
   4.1   นกัเรียนท่ีเป็นคาทอลิก เพิ่มคะแนนให้          8   คะแนน 
    4.2   นกัเรียนท่ีมีพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกนั เพิ่มคะแนนให้  6   คะแนน 
       4.3   นกัเรียนท่ีเป็นบุตรของศิษยเ์ก่า เพิ่มคะแนนให ้    6   คะแนน 
ข.  คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย 
ค.  การจ าหน่ายใบสมัคร 
  โรงเรียนจ าหน่ายใบสมคัรตั้งแต่วนัองัคารท่ี  1  กนัยายน พ.ศ. 2563  ถึงวนัพฤหสับดีท่ี  8  ตุลาคม   
พ.ศ. 2563  ในวนัราชการ  ระหวา่งเวลา  08.00 - 15.30  น.  ท่ีงานติดต่อสอบถาม   ส านกัผูอ้  านวยการ  ชั้น 1 
อาคารบอสโก  ในราคาชุดละ  500 บาท   (ยกเวน้วนัเสาร์  วนัอาทิตย ์ และวนันกัขตัฤกษ)์  
ง.  การย่ืนใบสมัคร 
   ยืน่ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและถูกตอ้งพร้อมหลกัฐานท่ีก าหนดในขอ้ จ.  ไปยืน่ตามวนั  เวลา 
ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร 
 
 



จ.  หลกัฐานการสมัคร 
 1.  รูปถ่ายชุดนกัเรียน  ขนาด  1.5 น้ิว  จ านวน 2 รูป  
 2.  ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือของนกัเรียน  บิดา  และมารดา 
 3.  ส าเนาใบรับศีลลา้งบาป  และศีลก าลงั  (ส าหรับนกัเรียนท่ีเป็นคาทอลิก) 
 4.  ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ( ถา้มี ) 
 5.  หนงัสือรายงานผลการเรียน (ปพ.1)  และหนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียน 
 6.  ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่าฯ  หรือเอกสารอ่ืน ( ส าหรับผูท่ี้มีพี่นอ้งก าลงัเรียนอยู ่) 
     7.        ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสมาคมผูป้กครองและครูฯ  หรือเอกสารอ่ืน( ส าหรับผูท่ี้มีพี่นอ้งก าลงัเรียนอยู่ ) 
 8.  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการของบิดาและมารดา  ท่ีมียศทางทหารหรือต ารวจ 
 9.    ส าเนาสูติบตัรนกัเรียน 
 10.      ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา  มารดา  และนกัเรียน 
ฉ.  วัน   เวลา   และเน้ือหาที่สอบคัดเลือกนักเรียน 
 1.       สัมภาษณ์และคดัเลือกตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไวใ้นใบสมคัร 
 2.       เน้ือหาวิชาท่ีสอบ 
   2.1  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
   2.2  วิชาภาษาองักฤษ 
   2.3  วิชาภาษาไทย 
ช.  การประกาศผลการคัดเลือก 
   โรงเรียนแจง้ผลการคดัเลือกนกัเรียนหลงัจากไดพ้บอธิการ   เพื่อสัมภาษณ์นกัเรียนและผูป้กครองแลว้   
เม่ือผา่นการคดัเลือกใหผู้ป้กครองไปรับเอกสารในการมอบตวั   และให้ไปมอบตวัตามก าหนดในเอกสารดงักล่าว 
ซ.  การมอบตัว 
       นกัเรียนท่ีผา่นการพิจารณาคดัเลือก  ใหน้ ารูปถ่ายชดุนกัเรียน  ขนาด 1.5 น้ิว  จ านวน 1 รูป  และหนงัสือ 
รับรองการตรวจสุขภาพของนกัเรียน  โดยสถานพยาบาลท่ีเช่ือถือได ้ (ไม่เกิน 3 เดือน)  และจะตอ้งไปมอบตวัตาม 
วนั  เวลา  ท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารการมอบตวัพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ  ตามท่ีระบุไวใ้หเ้รียบร้อย 
ครบถว้น  หากไม่ไปมอบตัวและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนด  ทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์ 
และจะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ไม่ได ้ และทางโรงเรียนจะใหสิ้ทธ์ิแก่ผูมี้รายช่ือส ารองล าดบัต่อไป 
ฌ.  การปฐมนิเทศ 
   บิดา มารดา หรือผูป้กครองตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ  หากไม่เข้ารับการปฐมนิเทศทางโรงเรียนถือว่า  
สละสิทธิ์   และจะใหสิ้ทธ์ิแก่ผูมี้รายช่ือส ารองล าดบัต่อไป 
ญ.  นักเรียนต้องแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนในการมาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกคร้ัง 

------------------------------------------- 
 
 



 
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา  2564 

-------------------------------------- 
ก.  นโยบาย 

คณะซาเลเซียนและคณะผูใ้หญ่ของโรงเรียนเซนตด์อมินิก  มีนโยบายในการพิจารณารับนกัเรียนใหม่ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   ประจ าปีการศึกษา 2564  ดงัน้ี 

1.  ไม่มีการเรียกเกบ็เงินพิเศษเพ่ือเป็นเง่ือนไขในการพจิารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งส้ิน 

2.  โรงเรียนไม่ให้บุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคลและ/หรือองค์กรใด ๆ  เป็นคนกลางติดต่อ  เพ่ือการพจิารณาคัดเลือก 
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน  ท้ังนีท้างโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายใด ๆ  อันเกดิจากการ 
แสวงหาผลประโยชน์ของบุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคลและ/หรือองค์กรดังกล่าว 

3.  คณะผูใ้หญ่โรงเรียนจะพิจารณาคดัเลือกนกัเรียน  โดยใชดุ้ลยพินิจจากคะแนนท่ีนกัเรียนสอบขอ้เขียน  และ 
จากการพิจารณาของคณะผูใ้หญ่โรงเรียนท่ีใหค้ะแนนพิเศษดงัน้ี 

3.1  คะแนนพิเศษ  20  คะแนน 
 3.1.1  นกัเรียนท่ีเป็นคาทอลิก เพิ่มคะแนนให ้             8  คะแนน 
 3.1.2  นกัเรียนท่ีมีพี่/นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั เพิ่มคะแนนให ้   6  คะแนน 
 3.1.3  นกัเรียนท่ีเป็นบุตรของศิษยเ์ก่า เพิ่มคะแนนให ้          6  คะแนน 

ข.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.  เพศชาย 
2.  เป็นผู้ท่ีจบหลกัสูตรช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  หรือก าลงัรอจบหลกัสูตร 

ค.  การจ าหน่ายใบสมัคร 
โรงเรียนจ าหน่ายใบสมคัรตั้งแต่วนัองัคารท่ี  1  กนัยายน พ.ศ. 2563  ถึงวนัพฤหสับดีท่ี  8  ตุลาคม  

พ.ศ. 2563  ในวนัราชการ  ระหวา่งเวลา  08.00 - 15.30 น.   ท่ีงานติดต่อสอบถาม  ส านกัผูอ้  านวยการ  ชั้น 1 
อาคารบอสโก  ในราคาชุดละ  500  บาท   (ยกเวน้วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ และวนันกัขตัฤกษ)์ 
ง.  การย่ืนใบสมัคร 

 ยืน่ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและถูกตอ้งพร้อมหลกัฐานท่ีก าหนดในขอ้ จ.  ไปยืน่ตามวนั  เวลา 
ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร   
 
 
 
 



จ.  หลกัฐานการสมัคร 
1.  รูปถ่ายชุดนกัเรียน  ขนาด 1.5 น้ิว  จ านวน  2  รูป  

 2.  ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือของนกัเรียน  บิดา  และมารดา 
 3.  ส าเนาใบรับศีลลา้งบาป และศีลก าลงั ( เฉพาะนกัเรียนท่ีเป็นคาทอลิก ) 
 4.  ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ  ( ถา้มี ) 
 5.  หนงัสือรายงานผลการเรียน (ปพ.1) และหนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียน 
 6.  ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่าฯ  หรือเอกสารอ่ืน ( ส าหรับผูท่ี้มีพี่นอ้งก าลงัเรียนอยู ่) 

7.  ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสมาคมผูป้กครองและครูฯ  หรือเอกสารอ่ืน ( ส าหรับผูท่ี้มีพี่นอ้งก าลงัเรียนอยู ่) 
 8.  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการของบิดา  มารดา  ท่ีมียศทางทหารหรือต ารวจ 
 9.  ส าเนาสูติบตัรนกัเรียน 
 10.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา  มารดา  และนกัเรียน 
ฉ.  วัน  เวลา  และเน้ือหาที่สอบคัดเลือกนักเรียน 
 1.  สัมภาษณ์และคดัเลือกตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไวใ้นใบสมคัร 
 2.  เน้ือหาวิชาท่ีสอบ 
   2.1  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
   2.2  วิชาภาษาองักฤษ 
   2.3  วิชาภาษาไทย 
   2.4  วิชาวิทยาศาสตร์ 
ช.  การประกาศผลการคัดเลือก 

โรงเรียนแจง้ผลการคดัเลือกนกัเรียนหลงัจากพบอธิการ   เพื่อสัมภาษณ์นกัเรียนและผูป้กครองแลว้   
เม่ือผา่นการคดัเลือกใหผู้ป้กครองไปรับเอกสารในการมอบตวั   และใหไ้ปมอบตวัตามก าหนดในเอกสารดงักล่าว 
ซ.  การมอบตัว 
   นกัเรียนท่ีผา่นการพิจารณาคดัเลือก  ใหน้ ารูปถ่ายชุดนกัเรียน  ขนาด 1.5 น้ิว  จ านวน 1 รูป   และหนงัสือ 
รับรองการตรวจสุขภาพของนกัเรียน  โดยสถานพยาบาลท่ีเช่ือถือได ้ (ไม่เกิน 3 เดือน)  และจะตอ้งไปมอบตวัตาม 
วนั  เวลา  ท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารการมอบตวัพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ  ตามท่ีระบุไวใ้หเ้รียบร้อย 
ครบถว้น   หากไม่ไปมอบตัวและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ  ตามที่ก าหนด   ทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์ 
และจะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ไม่ได ้ และทางโรงเรียนจะใหสิ้ทธ์ิแก่ผูมี้รายช่ือส ารองล าดบัต่อไป 
ฌ.  การปฐมนิเทศ 
  บิดา มารดา หรือผูป้กครองและนกัเรียนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ หากไม่เข้ารับการปฐมนิเทศทางโรงเรียนถือว่า  
สละสิทธิ์  และจะใหสิ้ทธ์ิแก่ผูมี้รายช่ือส ารองล าดบัต่อไป 
ญ.  นักเรียนต้องแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนในการมาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกคร้ัง 

------------------------------------------- 



 
 

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 - 3 

ปีการศึกษา  2564 
-------------------------------------- 

ก.  นโยบาย 
คณะซาเลเซียนและคณะผูใ้หญ่ของโรงเรียนเซนตด์อมินิก   มีนโยบายในการพิจารณารับนกัเรียนใหม่ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 - 3  ประจ าปีการศึกษา  2564  ดงัน้ี 
1.      ไม่มีการเรียกเกบ็เงินพเิศษเพ่ือเป็นเง่ือนไขในการพจิารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน  

ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งส้ิน 
2.      โรงเรียนไม่ให้บุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคลและ/หรือองค์กรใด ๆ  เป็นคนกลางติดต่อ  เพ่ือการพจิารณาคัดเลือก 

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน  ท้ังนีท้างโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายใด ๆ  อันเกดิจากการ 
แสวงหาผลประโยชน์ของบุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคลและ/หรือองค์กรดังกล่าว 

3.  คณะผูใ้หญ่โรงเรียนจะพิจารณาคดัเลือกนกัเรียน  โดยใชดุ้ลยพินิจจากคะแนนท่ีนกัเรียนสอบขอ้เขียน และ 
จากการพิจารณาของคณะผูใ้หญ่โรงเรียนท่ีใหค้ะแนนพิเศษดงัน้ี 
   3.1  คะแนนพิเศษ   20   คะแนน 
    3.1.1 นกัเรียนท่ีเป็นคาทอลิก เพิ่มคะแนนให ้             8   คะแนน 
     3.1.2 นกัเรียนท่ีมีพี่/นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั เพิ่มคะแนนให ้   6   คะแนน 
    3.1.3 นกัเรียนท่ีเป็นบุตรของศิษยเ์ก่า เพิ่มคะแนนให ้               6   คะแนน 
ข.  คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย 
ค.  การจ าหน่ายใบสมัคร 
  โรงเรียนจ าหน่ายใบสมคัรตั้งแต่วนัองัคารท่ี  1  กนัยายน พ.ศ. 2563  ถึงวนัพฤหสับดีท่ี  8  ตุลาคม  
พ.ศ. 2563  ในวนัราชการ  ระหวา่งเวลา  08.00 - 15.30  น.   ท่ีงานติดต่อสอบถาม   ส านกัผูอ้  านวยการ   ชั้น 1   
อาคารบอสโก  ในราคาชุดละ  500 บาท  (ยกเวน้วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ และวนันกัขตัฤกษ)์  
ง.  การย่ืนใบสมัคร 
  ยืน่ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและถูกตอ้งพร้อมหลกัฐานท่ีก าหนดในขอ้ จ.  ไปยืน่ตามวนั  เวลา 
ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร 
 
 
 
 
 



จ.  หลกัฐานการสมัคร 
 1.  รูปถ่ายชุดนกัเรียน ขนาด 1.5 น้ิว  จ านวน 2 รูป   
 2.  ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือของนกัเรียน  บิดา  และมารดา 
 3.  ส าเนาใบรับศีลลา้งบาป และศีลก าลงั (ส าหรับนกัเรียนท่ีเป็นคาทอลิก) 
 4.  ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ( ถา้มี ) 
 5.  หนงัสือรายงานผลการเรียน (ปพ.1) และหนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียน 
 6.  ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่าฯ  หรือเอกสารอ่ืน ( ส าหรับผูท่ี้มีพี่นอ้งก าลงัเรียนอยู ่) 

7.  ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสมาคมผูป้กครองและครูฯ  หรือเอกสารอ่ืน ( ส าหรับผูท่ี้มีพี่นอ้งก าลงัเรียนอยู ่) 
 8.  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการของบิดา - มารดา  ท่ีมียศทางทหารหรือต ารวจ 
 9.  ส าเนาสูติบตัรนกัเรียน 
 10.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา  มารดา  และนกัเรียน 
ฉ.  วัน  เวลา และเน้ือหาที่สอบคัดเลือกนักเรียน 

1.    สัมภาษณ์และคดัเลือกตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไวใ้นใบสมคัร 
 2.    เน้ือหาวิชาท่ีสอบ 
   2.1  วิชาคณิตศาสตร์ 
   2.2  วิชาภาษาองักฤษ 
ช.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   โรงเรียนแจง้ผลการคดัเลือกนกัเรียนหลงัจากพบอธิการ     เพื่อสัมภาษณ์นกัเรียนและผูป้กครองแลว้ 
เม่ือผา่นการคดัเลือกใหผู้ป้กครองไปรับเอกสารในการมอบตวั   และใหไ้ปมอบตวัตามก าหนดในเอกสารดงักล่าว 
ซ.  การมอบตัว 
      นกัเรียนท่ีผา่นการพิจารณาคดัเลือก  ใหน้ ารูปถ่ายชุดนกัเรียน  ขนาด 1.5 น้ิว  จ านวน 1 รูป   และหนงัสือ 
รับรองการตรวจสุขภาพของนกัเรียน  โดยสถานพยาบาลท่ีเช่ือถือได ้ (ไม่เกิน 3 เดือน)  และจะตอ้งไปมอบตวัตาม 
วนั  เวลา  ท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารการมอบตวัพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ  ตามท่ีระบุไวใ้หเ้รียบร้อย 
ครบถว้น   หากไม่ไปมอบตัวและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ  ตามที่ก าหนด   ทางโรงเรียนถือวา่สละสิทธ์ิ 
และจะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ไม่ได ้ และทางโรงเรียนจะใหสิ้ทธ์ิแก่ผูมี้รายช่ือส ารองล าดบัต่อไป 
ฌ.  การปฐมนิเทศ 
   บิดา  มารดา หรือผูป้กครองและนกัเรียนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ  หากไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ  ทางโรงเรียน 
ถือว่า สละสิทธิ์  และจะใหสิ้ทธ์ิแก่ผูมี้รายช่ือส ารองล าดบัต่อไป 
ญ.  นักเรียนต้องแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนในการมาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกคร้ัง 

------------------------------------------- 



 
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ปีการศึกษา  2564 

-------------------------------------- 
ก.  นโยบาย 
     คณะซาเลเซียนและคณะผูใ้หญ่ของโรงเรียนเซนตด์อมินิก   มีนโยบายในการพิจารณารับนกัเรียนใหม่ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   ประจ าปีการศึกษา 2564  ดงัน้ี 

1.     ไม่มีการเรียกเกบ็เงินพเิศษเพ่ือเป็นเง่ือนไขในการพจิารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4    
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งส้ิน 

2.     โรงเรียนไม่ให้บุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคลและ/หรือองค์กรใด ๆ เป็นคนกลางติดต่อ  เพ่ือการพจิารณาคัดเลือก 
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน  ท้ังนีท้างโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายใด ๆ  อันเกดิจากการ 
แสวงหาผลประโยชน์ของบุคคลและ/หรือกลุ่มบุคคลและ/หรือองค์กรดังกล่าว 
     3.     คณะผู้ใหญ่โรงเรียนจะพจิารณาคัดเลือกนักเรียน  โดยใช้ดุลยพนิิจจากคะแนนท่ีนักเรียนสอบข้อเขียน   และ 
จากการพจิารณาของคณะผู้ใหญ่โรงเรียนท่ีให้คะแนนพเิศษดังนี ้

3.1  คะแนนพิเศษ  20  คะแนน 
 3.1.1  นกัเรียนท่ีเป็นคาทอลิก เพิ่มคะแนนให ้             8  คะแนน 
 3.1.2  นกัเรียนท่ีมีพี่/นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั เพิ่มคะแนนให ้   6  คะแนน 
 3.1.3  นกัเรียนท่ีเป็นบุตรของศิษยเ์ก่า เพิ่มคะแนนให ้          6  คะแนน 

ข.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     1.   เพศชาย 
     2.     เป็นผู้ท่ีจบหลกัสูตรช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  หรือก าลงัรอจบหลกัสูตร 
ค.  การจ าหน่ายใบสมัคร 
    โรงเรียนจ าหน่ายใบสมคัรตั้งแต่วนัองัคารท่ี  1  กนัยายน พ.ศ. 2563  ถึงวนัพฤหสับดีท่ี  8  ตุลาคม  
พ.ศ. 2563  ในวนัราชการ  ระหวา่งเวลา  08.00 - 15.30 น.  ท่ีงานติดต่อสอบถาม  ส านกัผูอ้  านวยการ  ชั้น 1   
อาคารบอสโก  ในราคาชุดละ  500 บาท  (ยกเวน้วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์ และวนันกัขตัฤกษ)์ 
ง.  การย่ืนใบสมัคร 
   ยืน่ใบสมคัรท่ีกรอกขอ้ความครบถว้นและถูกตอ้งพร้อมหลกัฐานท่ีก าหนดในขอ้ จ.  ไปยืน่ตามวนั  เวลา 
ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร  
 
 
 
 



จ.  หลกัฐานการสมัคร 
 1.     รูปถ่ายชุดนกัเรียน  ขนาด  1.5  น้ิว  จ านวน  2  รูป  
 2.     ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือของนกัเรียน  บิดา  และมารดา 
 3.     ส าเนาสูติบตัรนกัเรียน 
 4.     ส าเนาหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ - สกุล ( ถา้มี ) 
 5.     ส าเนาใบรับศีลลา้งบาป และศีลก าลงั ( เฉพาะนกัเรียนท่ีเป็นคาทอลิก ) 
 6.     ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่าฯ  หรือเอกสารอ่ืน ( ส าหรับผูท่ี้มีพี่นอ้งก าลงัเรียนอยู ่) 

7.     ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสมาคมผูป้กครองและครูฯ  หรือเอกสารอ่ืน ( ส าหรับผูท่ี้มีพี่นอ้งก าลงัเรียนอยู ่) 
 8.     ส าเนาใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ( ถา้มี ) 
 9.     ใบรับรองผลการเรียนตามคุณสมบติัของผูส้มคัรเรียน 
 10.   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบิดา  มารดา  และนกัเรียน 
ฉ.  วัน  เวลา  และเน้ือหาที่สอบคัดเลือกนักเรียน 
 1.     สัมภาษณ์และคดัเลือกตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไวใ้นใบสมคัร 
     2.     เน้ือหาวิชาท่ีสอบ   
             2.1  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์   สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาองักฤษ 
             2.2  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาองักฤษ  สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ (ภาษาไทยและสังคมศึกษา) 
ช.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
             โรงเรียนแจง้ผลการคดัเลือกนกัเรียนหลงัจากพบอธิการ  เพื่อสัมภาษณ์นกัเรียนและผูป้กครองแลว้ เม่ือผา่น 
การคดัเลือกใหผู้ป้กครองไปรับเอกสารในการมอบตวั   และใหไ้ปมอบตวัตามก าหนดในเอกสารดงักล่าว 
ซ.  การมอบตัว 
     นกัเรียนท่ีผา่นการพิจารณาคดัเลือก  ใหน้ ารูปถ่ายชุดนกัเรียน  ขนาด 1.5 น้ิว  จ านวน 1 รูป   และหนงัสือ 
รับรองการตรวจสุขภาพของนกัเรียน  โดยสถานพยาบาลท่ีเช่ือถือได ้ (ไม่เกิน 3 เดือน)  และจะตอ้งไปมอบตวัตาม 
วนั  เวลา  ท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารการมอบตวัพร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ  ตามท่ีระบุไวใ้หเ้รียบร้อย 
ครบถว้น   หากไม่ไปมอบตวัและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนด   ทางโรงเรียนถือวา่สละสิทธ์ิ 
และจะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ไม่ได ้ และทางโรงเรียนจะใหสิ้ทธ์ิแก่ผูมี้รายช่ือส ารองล าดบัต่อไป 
ฌ.  การปฐมนิเทศ 
    บิดา  มารดา  หรือผูป้กครองและนกัเรียนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศ  หากไม่เข้ารับการปฐมนิเทศทางโรงเรียน 
ถือว่าสละสิทธิ์  และจะใหสิ้ทธ์ิแก่ผูมี้รายช่ือส ารองล าดบัต่อไป 
ญ.  นักเรียนต้องแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนในการมาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกคร้ัง 

------------------------------------------- 
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