โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ปี การศึกษา 2564
-------------------------------------ก. นโยบาย
คณะซาเลเซียนและคณะผูใ้ หญ่ของโรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก มีนโยบายในการพิจารณารับนักเรี ยนใหม่
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2564 ดังนี้
1. ไม่มีการเรียกเก็บเงินพิเศษเพื่อเป็ นเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. โรงเรียนไม่ ให้ บุคคลและ/หรื อกลุ่มบุคคลและ/หรื อองค์ กรใด ๆ เป็ นคนกลางติดต่อเพื่อการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน ทั้งนีท้ างโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรื อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการ
แสวงหาผลประโยชน์ ของบุคคลและ/หรื อกลุ่มบุคคลและ/หรื อองค์ กรดังกล่ าว
3. คะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกมีดงั นี้
3.1 คะแนนสัมภาษณ์นกั เรี ยน
80 คะแนน
3.2 คะแนนสัมภาษณ์ผปู ้ กครอง
20 คะแนน
4. คะแนนพิเศษ 20 คะแนน
4.1 นักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก เพิ่มคะแนนให้
8 คะแนน
4.2 นักเรี ยนที่มีพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกัน เพิ่มคะแนนให้
6 คะแนน
4.3 นักเรี ยนที่เป็ นบุตรของศิษย์เก่า เพิ่มคะแนนให้
6 คะแนน
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย
2. กาลังศึกษาอยู่ช้ ันอนุบาล 3
ค. การจาหน่ ายใบสมัคร
โรงเรี ยนจาหน่ายใบสมัครตั้งแต่วนั อังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2563 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.00 - 15.30 น. ที่งานติดต่อสอบถาม สานักผูอ้ านวยการ ชั้น 1
อาคารบอสโก ในราคาชุดละ 500 บาท (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
ง. การยื่นใบสมัคร
ยืน่ ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและถูกต้องพร้อมหลักฐานที่กาหนดในข้อ จ. ไปยืน่ ตามวัน เวลา
ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

จ. หลักฐานการสมัคร
1. รู ปถ่ายชุดนักเรี ยน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รู ป
2. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของนักเรี ยน บิดา และมารดา
3. หนังสื อรับรองวุฒิการศึกษาของนักเรี ยน
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา มารดา และนักเรี ยน
5. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของบิดาและมารดา ที่มียศทางทหารและตารวจ
6. สาเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก)
7. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ (สาหรับบุตรของศิษย์เก่า)
8. หนังสื อการตรวจสุ ขภาพของนักเรี ยน
9. สาเนาสูติบตั รนักเรี ยน
ฉ. วัน เวลา และเนื้อหาที่สอบคัดเลือกนักเรียน
1. สัมภาษณ์และคัดเลือกตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ในใบสมัคร
2. รายละเอียดการสัมภาษณ์
2.1 สังเกตและประเมินทักษะการพูด ความเข้าใจ และการตอบคาถามเรื่ องที่เกี่ยวกับตนเอง
2.2 สังเกตและประเมินทักษะการคิด การอ่าน และการเขียน
2.3 สังเกตและประเมินความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ
ช. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรี ยนแจ้งผลการคัดเลือกนักเรี ยนหลังจากได้พบอธิการ เพื่อสัมภาษณ์นกั เรี ยนและผูป้ กครองแล้ว
เมื่อผ่านการคัดเลือกให้ผปู ้ กครองไปรับเอกสารในการมอบตัว และให้ไปมอบตัวตามกาหนดในเอกสารดังกล่าว
ซ. การมอบตัว
นักเรี ยนที่ผา่ นการพิจารณาคัดเลือก ให้นารู ปถ่ายชุดนักเรี ยน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รู ป และหนังสื อ
รับรองการตรวจสุขภาพของนักเรี ยน โดยสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ (ไม่เกิน 3 เดือน) และจะต้องไปมอบตัวตาม
วัน เวลา ที่กาหนดไว้ในเอกสารการมอบตัวพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ให้เรี ยบร้อย
ครบถ้วน หากไม่ไปมอบตัวและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามทีก่ าหนด ทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์
และจะเรี ยกร้องสิ ทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ และทางโรงเรี ยนจะให้สิทธิ์แก่ผมู ้ ีรายชื่อสารองลาดับต่อไป
ฌ. การปฐมนิเทศ
บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ หากไม่เข้ารับการปฐมนิเทศทางโรงเรียนถือว่า
สละสิทธิ์ และจะให้สิทธิ์แก่ผมู ้ ีรายชื่อสารองลาดับต่อไป
ญ. นักเรียนต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรียนในการมาติดต่ อกับทางโรงเรียนทุกครั้ง
-------------------------------------------

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 - 6
ปี การศึกษา 2564
-------------------------------------ก. นโยบาย
คณะซาเลเซียนและคณะผูใ้ หญ่ของโรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก มีนโยบายในการพิจารณารับนักเรี ยนใหม่
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 - 6 ประจาปี การศึกษา 2564 ดังนี้
1. ไม่มีการเรียกเก็บเงินพิเศษเพื่อเป็ นเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. โรงเรียนไม่ ให้ บุคคลและ/หรื อกลุ่มบุคคลและ/หรื อองค์ กรใด ๆ เป็ นคนกลางติดต่ อ เพื่อการพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรื อความเสี ยหายใด ๆ อันเกิด
จากการแสวงหาผลประโยชน์ ของบุคคลและ/หรื อกลุ่มบุคคลและ/หรื อองค์ กรดังกล่ าว
3. คะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกมีดงั นี้
3.1 คะแนนสัมภาษณ์นกั เรี ยน
30 คะแนน
3.2 คะแนนสัมภาษณ์ผปู ้ กครอง
20 คะแนน
3.3 คะแนนสอบข้อเขียนและปฏิบตั ิ 50 คะแนน
4. คะแนนพิเศษ 20 คะแนน
4.1 นักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก เพิม่ คะแนนให้
8 คะแนน
4.2 นักเรี ยนที่มีพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกัน เพิ่มคะแนนให้ 6 คะแนน
4.3 นักเรี ยนที่เป็ นบุตรของศิษย์เก่า เพิ่มคะแนนให้
6 คะแนน
ข. คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็ นเพศชาย
ค. การจาหน่ ายใบสมัคร
โรงเรี ยนจาหน่ายใบสมัครตั้งแต่วนั อังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2563 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.00 - 15.30 น. ที่งานติดต่อสอบถาม สานักผูอ้ านวยการ ชั้น 1
อาคารบอสโก ในราคาชุดละ 500 บาท (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
ง. การยื่นใบสมัคร
ยืน่ ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและถูกต้องพร้อมหลักฐานที่กาหนดในข้อ จ. ไปยืน่ ตามวัน เวลา
ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

จ. หลักฐานการสมัคร
1. รู ปถ่ายชุดนักเรี ยน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รู ป
2. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของนักเรี ยน บิดา และมารดา
3. สาเนาใบรับศีลล้างบาป และศีลกาลัง (สาหรับนักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก)
4. สาเนาใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ( ถ้ามี )
5. หนังสื อรายงานผลการเรี ยน (ปพ.1) และหนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยน
6. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ หรื อเอกสารอื่น ( สาหรับผูท้ ี่มีพี่นอ้ งกาลังเรี ยนอยู่ )
7. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสมาคมผูป้ กครองและครู ฯ หรื อเอกสารอื่น( สาหรับผูท้ ี่มีพี่นอ้ งกาลังเรี ยนอยู่ )
8. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของบิดาและมารดา ที่มียศทางทหารหรื อตารวจ
9. สาเนาสูติบตั รนักเรี ยน
10. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา มารดา และนักเรี ยน
ฉ. วัน เวลา และเนื้อหาที่สอบคัดเลือกนักเรียน
1. สัมภาษณ์และคัดเลือกตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ในใบสมัคร
2. เนื้อหาวิชาที่สอบ
2.1 วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
2.2 วิชาภาษาอังกฤษ
2.3 วิชาภาษาไทย
ช. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรี ยนแจ้งผลการคัดเลือกนักเรี ยนหลังจากได้พบอธิการ เพื่อสัมภาษณ์นกั เรี ยนและผูป้ กครองแล้ว
เมื่อผ่านการคัดเลือกให้ผปู ้ กครองไปรับเอกสารในการมอบตัว และให้ไปมอบตัวตามกาหนดในเอกสารดังกล่าว
ซ. การมอบตัว
นักเรี ยนที่ผา่ นการพิจารณาคัดเลือก ให้นารู ปถ่ายชุดนักเรี ยน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รู ป และหนังสื อ
รับรองการตรวจสุขภาพของนักเรี ยน โดยสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ (ไม่เกิน 3 เดือน) และจะต้องไปมอบตัวตาม
วัน เวลา ที่กาหนดไว้ในเอกสารการมอบตัวพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ให้เรี ยบร้อย
ครบถ้วน หากไม่ไปมอบตัวและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามทีก่ าหนด ทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์
และจะเรี ยกร้องสิ ทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ และทางโรงเรี ยนจะให้สิทธิ์แก่ผมู ้ ีรายชื่อสารองลาดับต่อไป
ฌ. การปฐมนิเทศ
บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ หากไม่เข้ารับการปฐมนิเทศทางโรงเรียนถือว่า
สละสิทธิ์ และจะให้สิทธิ์แก่ผมู ้ ีรายชื่อสารองลาดับต่อไป
ญ. นักเรียนต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรียนในการมาติดต่ อกับทางโรงเรียนทุกครั้ง
-------------------------------------------

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ปี การศึกษา 2564
-------------------------------------ก. นโยบาย
คณะซาเลเซียนและคณะผูใ้ หญ่ของโรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก มีนโยบายในการพิจารณารับนักเรี ยนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2564 ดังนี้
1. ไม่มีการเรียกเก็บเงินพิเศษเพื่อเป็ นเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. โรงเรียนไม่ ให้ บุคคลและ/หรื อกลุ่มบุคคลและ/หรื อองค์ กรใด ๆ เป็ นคนกลางติดต่อ เพื่อการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน ทั้งนีท้ างโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรื อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการ
แสวงหาผลประโยชน์ ของบุคคลและ/หรื อกลุ่มบุคคลและ/หรื อองค์ กรดังกล่ าว
3. คณะผูใ้ หญ่โรงเรี ยนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรี ยน โดยใช้ดุลยพินิจจากคะแนนที่นกั เรี ยนสอบข้อเขียน และ
จากการพิจารณาของคณะผูใ้ หญ่โรงเรี ยนที่ให้คะแนนพิเศษดังนี้
3.1 คะแนนพิเศษ 20 คะแนน
3.1.1 นักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก เพิ่มคะแนนให้
8 คะแนน
3.1.2 นักเรี ยนที่มีพี่/น้องร่ วมบิดามารดาเดียวกัน เพิ่มคะแนนให้ 6 คะแนน
3.1.3 นักเรี ยนที่เป็ นบุตรของศิษย์เก่า เพิม่ คะแนนให้
6 คะแนน
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย
2. เป็ นผู้ที่จบหลักสู ตรชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อกาลังรอจบหลักสู ตร
ค. การจาหน่ ายใบสมัคร
โรงเรี ยนจาหน่ายใบสมัครตั้งแต่วนั อังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2563 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.00 - 15.30 น. ที่งานติดต่อสอบถาม สานักผูอ้ านวยการ ชั้น 1
อาคารบอสโก ในราคาชุดละ 500 บาท (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
ง. การยื่นใบสมัคร
ยืน่ ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและถูกต้องพร้อมหลักฐานที่กาหนดในข้อ จ. ไปยืน่ ตามวัน เวลา
ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

จ. หลักฐานการสมัคร
1. รู ปถ่ายชุดนักเรี ยน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รู ป
2. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของนักเรี ยน บิดา และมารดา
3. สาเนาใบรับศีลล้างบาป และศีลกาลัง ( เฉพาะนักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก )
4. สาเนาใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ( ถ้ามี )
5. หนังสื อรายงานผลการเรี ยน (ปพ.1) และหนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยน
6. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ หรื อเอกสารอื่น ( สาหรับผูท้ ี่มีพี่นอ้ งกาลังเรี ยนอยู่ )
7. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสมาคมผูป้ กครองและครู ฯ หรื อเอกสารอื่น ( สาหรับผูท้ ี่มีพี่นอ้ งกาลังเรี ยนอยู่ )
8. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของบิดา มารดา ที่มียศทางทหารหรื อตารวจ
9. สาเนาสูติบตั รนักเรี ยน
10. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา มารดา และนักเรี ยน
ฉ. วัน เวลา และเนื้อหาที่สอบคัดเลือกนักเรียน
1. สัมภาษณ์และคัดเลือกตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ในใบสมัคร
2. เนื้อหาวิชาที่สอบ
2.1 วิชาคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน
2.2 วิชาภาษาอังกฤษ
2.3 วิชาภาษาไทย
2.4 วิชาวิทยาศาสตร์
ช. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรี ยนแจ้งผลการคัดเลือกนักเรี ยนหลังจากพบอธิการ เพื่อสัมภาษณ์นกั เรี ยนและผูป้ กครองแล้ว
เมื่อผ่านการคัดเลือกให้ผปู ้ กครองไปรับเอกสารในการมอบตัว และให้ไปมอบตัวตามกาหนดในเอกสารดังกล่าว
ซ. การมอบตัว
นักเรี ยนที่ผา่ นการพิจารณาคัดเลือก ให้นารู ปถ่ายชุดนักเรี ยน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รู ป และหนังสื อ
รับรองการตรวจสุขภาพของนักเรี ยน โดยสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ (ไม่เกิน 3 เดือน) และจะต้องไปมอบตัวตาม
วัน เวลา ที่กาหนดไว้ในเอกสารการมอบตัวพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ให้เรี ยบร้อย
ครบถ้วน หากไม่ไปมอบตัวและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามที่กาหนด ทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์
และจะเรี ยกร้องสิ ทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ และทางโรงเรี ยนจะให้สิทธิ์แก่ผมู ้ ีรายชื่อสารองลาดับต่อไป
ฌ. การปฐมนิเทศ
บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองและนักเรี ยนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ หากไม่เข้ารับการปฐมนิเทศทางโรงเรียนถือว่า
สละสิ ทธิ์ และจะให้สิทธิ์แก่ผมู ้ ีรายชื่อสารองลาดับต่อไป
ญ. นักเรียนต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรียนในการมาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้ง
-------------------------------------------

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 - 3
ปี การศึกษา 2564
-------------------------------------ก. นโยบาย
คณะซาเลเซียนและคณะผูใ้ หญ่ของโรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก มีนโยบายในการพิจารณารับนักเรี ยนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 - 3 ประจาปี การศึกษา 2564 ดังนี้
1. ไม่มีการเรียกเก็บเงินพิเศษเพื่อเป็ นเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. โรงเรียนไม่ ให้ บุคคลและ/หรื อกลุ่มบุคคลและ/หรื อองค์ กรใด ๆ เป็ นคนกลางติดต่ อ เพื่อการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน ทั้งนีท้ างโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรื อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการ
แสวงหาผลประโยชน์ ของบุคคลและ/หรื อกลุ่มบุคคลและ/หรื อองค์ กรดังกล่ าว
3. คณะผูใ้ หญ่โรงเรี ยนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรี ยน โดยใช้ดุลยพินิจจากคะแนนที่นกั เรี ยนสอบข้อเขียน และ
จากการพิจารณาของคณะผูใ้ หญ่โรงเรี ยนที่ให้คะแนนพิเศษดังนี้
3.1 คะแนนพิเศษ 20 คะแนน
3.1.1 นักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก เพิ่มคะแนนให้
8 คะแนน
3.1.2 นักเรี ยนที่มีพี่/น้องร่ วมบิดามารดาเดียวกัน เพิ่มคะแนนให้ 6 คะแนน
3.1.3 นักเรี ยนที่เป็ นบุตรของศิษย์เก่า เพิ่มคะแนนให้
6 คะแนน
ข. คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็ นเพศชาย
ค. การจาหน่ ายใบสมัคร
โรงเรี ยนจาหน่ายใบสมัครตั้งแต่วนั อังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2563 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.00 - 15.30 น. ที่งานติดต่อสอบถาม สานักผูอ้ านวยการ ชั้น 1
อาคารบอสโก ในราคาชุดละ 500 บาท (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
ง. การยื่นใบสมัคร
ยืน่ ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและถูกต้องพร้อมหลักฐานที่กาหนดในข้อ จ. ไปยืน่ ตามวัน เวลา
ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

จ. หลักฐานการสมัคร
1. รู ปถ่ายชุดนักเรี ยน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รู ป
2. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของนักเรี ยน บิดา และมารดา
3. สาเนาใบรับศีลล้างบาป และศีลกาลัง (สาหรับนักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก)
4. สาเนาใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ( ถ้ามี )
5. หนังสื อรายงานผลการเรี ยน (ปพ.1) และหนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยน
6. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ หรื อเอกสารอื่น ( สาหรับผูท้ ี่มีพี่นอ้ งกาลังเรี ยนอยู่ )
7. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสมาคมผูป้ กครองและครู ฯ หรื อเอกสารอื่น ( สาหรับผูท้ ี่มีพี่นอ้ งกาลังเรี ยนอยู่ )
8. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของบิดา - มารดา ที่มียศทางทหารหรื อตารวจ
9. สาเนาสูติบตั รนักเรี ยน
10. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา มารดา และนักเรี ยน
ฉ. วัน เวลา และเนื้อหาที่สอบคัดเลือกนักเรียน
1. สัมภาษณ์และคัดเลือกตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ในใบสมัคร
2. เนื้อหาวิชาที่สอบ
2.1 วิชาคณิตศาสตร์
2.2 วิชาภาษาอังกฤษ
ช. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรี ยนแจ้งผลการคัดเลือกนักเรี ยนหลังจากพบอธิการ เพื่อสัมภาษณ์นกั เรี ยนและผูป้ กครองแล้ว
เมื่อผ่านการคัดเลือกให้ผปู ้ กครองไปรับเอกสารในการมอบตัว และให้ไปมอบตัวตามกาหนดในเอกสารดังกล่าว
ซ. การมอบตัว
นักเรี ยนที่ผา่ นการพิจารณาคัดเลือก ให้นารู ปถ่ายชุดนักเรี ยน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รู ป และหนังสื อ
รับรองการตรวจสุขภาพของนักเรี ยน โดยสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ (ไม่เกิน 3 เดือน) และจะต้องไปมอบตัวตาม
วัน เวลา ที่กาหนดไว้ในเอกสารการมอบตัวพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ให้เรี ยบร้อย
ครบถ้วน หากไม่ไปมอบตัวและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามที่กาหนด ทางโรงเรี ยนถือว่าสละสิ ทธิ์
และจะเรี ยกร้องสิ ทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ และทางโรงเรี ยนจะให้สิทธิ์แก่ผมู ้ ีรายชื่อสารองลาดับต่อไป
ฌ. การปฐมนิเทศ
บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองและนักเรี ยนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ หากไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ทางโรงเรียน
ถือว่า สละสิทธิ์ และจะให้สิทธิ์แก่ผมู ้ ีรายชื่อสารองลาดับต่อไป
ญ. นักเรียนต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรียนในการมาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้ง
-------------------------------------------

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ระเบียบการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ปี การศึกษา 2564
-------------------------------------ก. นโยบาย
คณะซาเลเซียนและคณะผูใ้ หญ่ของโรงเรี ยนเซนต์ดอมินิก มีนโยบายในการพิจารณารับนักเรี ยนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2564 ดังนี้
1. ไม่มีการเรียกเก็บเงินพิเศษเพื่อเป็ นเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. โรงเรียนไม่ ให้ บุคคลและ/หรื อกลุ่มบุคคลและ/หรื อองค์ กรใด ๆ เป็ นคนกลางติดต่ อ เพื่อการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน ทั้งนีท้ างโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรื อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการ
แสวงหาผลประโยชน์ ของบุคคลและ/หรื อกลุ่มบุคคลและ/หรื อองค์ กรดังกล่ าว
3. คณะผู้ใหญ่ โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียน โดยใช้ ดุลยพินิจจากคะแนนที่นักเรียนสอบข้อเขียน และ
จากการพิจารณาของคณะผู้ใหญ่ โรงเรียนที่ให้ คะแนนพิเศษดังนี้
3.1 คะแนนพิเศษ 20 คะแนน
3.1.1 นักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก เพิ่มคะแนนให้
8 คะแนน
3.1.2 นักเรี ยนที่มีพี่/น้องร่ วมบิดามารดาเดียวกัน เพิม่ คะแนนให้ 6 คะแนน
3.1.3 นักเรี ยนที่เป็ นบุตรของศิษย์เก่า เพิ่มคะแนนให้
6 คะแนน
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย
2. เป็ นผู้ที่จบหลักสู ตรชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อกาลังรอจบหลักสู ตร
ค. การจาหน่ ายใบสมัคร
โรงเรี ยนจาหน่ายใบสมัครตั้งแต่วนั อังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2563 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.00 - 15.30 น. ที่งานติดต่อสอบถาม สานักผูอ้ านวยการ ชั้น 1
อาคารบอสโก ในราคาชุดละ 500 บาท (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)
ง. การยื่นใบสมัคร
ยืน่ ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนและถูกต้องพร้อมหลักฐานที่กาหนดในข้อ จ. ไปยืน่ ตามวัน เวลา
ที่ระบุไว้ในใบสมัคร

จ. หลักฐานการสมัคร
1. รู ปถ่ายชุดนักเรี ยน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 2 รู ป
2. สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของนักเรี ยน บิดา และมารดา
3. สาเนาสูติบตั รนักเรี ยน
4. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ( ถ้ามี )
5. สาเนาใบรับศีลล้างบาป และศีลกาลัง ( เฉพาะนักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก )
6. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ หรื อเอกสารอื่น ( สาหรับผูท้ ี่มีพี่นอ้ งกาลังเรี ยนอยู่ )
7. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสมาคมผูป้ กครองและครู ฯ หรื อเอกสารอื่น ( สาหรับผูท้ ี่มีพี่นอ้ งกาลังเรี ยนอยู่ )
8. สาเนาใบประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ( ถ้ามี )
9. ใบรับรองผลการเรี ยนตามคุณสมบัติของผูส้ มัครเรี ยน
10. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา มารดา และนักเรี ยน
ฉ. วัน เวลา และเนื้อหาที่สอบคัดเลือกนักเรียน
1. สัมภาษณ์และคัดเลือกตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ในใบสมัคร
2. เนื้อหาวิชาที่สอบ
2.1 แผนการเรี ยนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ สอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
2.2 แผนการเรี ยนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ภาษาไทยและสังคมศึกษา)
ช. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรี ยนแจ้งผลการคัดเลือกนักเรี ยนหลังจากพบอธิการ เพื่อสัมภาษณ์นกั เรี ยนและผูป้ กครองแล้ว เมื่อผ่าน
การคัดเลือกให้ผปู ้ กครองไปรับเอกสารในการมอบตัว และให้ไปมอบตัวตามกาหนดในเอกสารดังกล่าว
ซ. การมอบตัว
นักเรี ยนที่ผา่ นการพิจารณาคัดเลือก ให้นารู ปถ่ายชุดนักเรี ยน ขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รู ป และหนังสื อ
รับรองการตรวจสุขภาพของนักเรี ยน โดยสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้ (ไม่เกิน 3 เดือน) และจะต้องไปมอบตัวตาม
วัน เวลา ที่กาหนดไว้ในเอกสารการมอบตัวพร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ให้เรี ยบร้อย
ครบถ้วน หากไม่ไปมอบตัวและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามที่กาหนด ทางโรงเรี ยนถือว่าสละสิ ทธิ์
และจะเรี ยกร้องสิ ทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ และทางโรงเรี ยนจะให้สิทธิ์แก่ผมู ้ ีรายชื่อสารองลาดับต่อไป
ฌ. การปฐมนิเทศ
บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองและนักเรี ยนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ หากไม่เข้ารับการปฐมนิเทศทางโรงเรียน
ถือว่าสละสิทธิ์ และจะให้สิทธิ์แก่ผมู ้ ีรายชื่อสารองลาดับต่อไป
ญ. นักเรียนต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรียนในการมาติดต่อกับทางโรงเรียนทุกครั้ง
-------------------------------------------

