
                                                                                                       

 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ (นักเรียนภายนอก) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร  
1.1 หลักสูตร EAP เรียนทุกวิชากับครูไทย เสริมหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ  
1.2 หลักสูตร EP เรียนทุกวิชากับครูต่างชาติ เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชา

ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
1.3 ทุกรายวิชาเอกเปิดท้ังหลักสูตร EAP และ EP 

2. การซื้อใบสมัคร มี 2 วิธี 
2.1 จ าหน่ายใบสมัครที่ห้องการเงิน (ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป) 
2.2 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.sjb.ac.th            

3. วันสอบ และวิชาที่สอบ 
3.1 วันสอบ   จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการติดต่อกลับไปเพ่ือนัดหมายวันสอบข้อเขียน ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ 
3.2 สอบข้อเขียน รายละเอียดวิชาที่สอบ ตามเอกสารแนบ (แต่งกายชุดนักเรียน และน าอุปกรณ์เครื่อง

เขียนมาด้วย รายงานตัวที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ กรุณามาก่อนเวลาสอบ 30 นาที) 
4. การประกาศผลการสอบ 

 สอบถามผลการสอบได้ที่ห้องวิชาการ เบอร์โทร 02-361-3719-20 ต่อ 215  ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์                           
 เวลา 08.00-15.00 น. หลังการสอบ 1 สัปดาห์ 

5. การมอบตัว  เจ้าหน้าที่จะโทรนัดหลังทราบผลการสอบแล้ว บิดา/มารดา/ผู้ปกครองเป็นผู้มอบตัวนักเรียน  
        เท่านั้น และต้องน านักเรียนมาด้วย  (หากไม่มามอบตัวในวันที่ก าหนดถือว่าสละสิทธ์) พร้อมช าระ 
        ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1    

6. เอกสารที่ใช้ในวันมอบตัว  
1. รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 รูป เขียนชื่อ – นามสกุลหลังรูปถ่าย  
(ห้ามใช้รูปโพลาลอยด์)                                           
2. ส าเนาสูติบัตรนักเรียน  
3. ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา,มารดา 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง                           
6. ปพ.1 (6 ภาคเรียน ฉบับจริง) 
7. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) 
8. ใบรับรองศีลล้างบาปฉบับจริง (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)   
 *เอกสารเซ็นส าเนาถูกต้องทุกฉบับ* 

http://www.sjb.ac.th/


7. วิธีการช าระค่าธรรมเนียมการเรียน มี 3 วิธี ดังนี้ 
7.1 โอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 225-3-015446 (ต้องน าใบสลิปการโอนมา

แสดงเป็นหลักฐานในวันมอบตัวด้วย กรณีโอนผ่านโทรศัพท์ให้ปริ้นท์ใบสลิปมาด้วย) ช าระด้วย
บัตรเครดิต (มีค่าธรรมเนียม 2 %) 

7.2 ในกรณีที่นักเรียนมอบตัวและช าระเงินเรียบร้อยแล้ว  และไม่มีความประสงค์ที่จะเรียนหรือลาออก
ระหว่างภาคเรียน  ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

8. นักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องเรียนปรับพ้ืนฐานภาคฤดูร้อนทุกคน (ก าหนดวันเรียน
ปรับพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 

9. ชุดนักเรียน ชุดพละ กระเป๋า สมุด หนังสือ จะซื้อได้ในช่วงเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน 
 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีป่ระชาสัมพันธ์หรือวิชาการ เบอร์โทร 02-361-3719-20 

          สอบถามค่าธรรมเนียมการเรียน ห้องการเงิน เบอร์โทร 02-361-3719-20  ต่อ 210 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบวิชาเอก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา ได้ปรับหลักสูตรส าหรับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้นักเรียนมีทางเลือกในการเรียนที่หลากหลายมากขึ้น ซ่ึงจะสอดคล้องกับการเรียนใน

ระบบมหาวิทยาลัย อันจะท าให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

โดยนักเรียนต้องสอบวัดความรู้เพื่อศึกษาต่อในรายวิชาต่อไปนี้ 

  

1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์  

2. วิชาเอกวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

  

3. วิชาเอกคณิตศาสตร์ (การบริหารธุรกิจและการบัญชี) 

4. วิชาเอกสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

 

5. วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 

 5.1 เอกภาษาจีน 

 5.2 เอกภาษาเกาหลี 

 5.3 เอกภาษาญี่ปุ่น 

 5.4 เอกภาษาอังกฤษ 

 

6. วิชาเอกศิลปะการแสดง 

7. วิชาเอกอาหารและการโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

  

สอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

สอบวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

สอบวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 

สอบวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ 



ค าอธิบายรายวิชาเอก 

 
1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 

เป็นวิชาเอกท่ีศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์เฉพาะทาง นักเรียนจะเน้นการเรียนวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ทักษะ               

ต่าง ๆ ที่จ าเป็นทางการแพทย์ เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้ไปศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา เช่น คณะแพทยศาสตร์ สาธารณสุข สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น 

2. วิชาเอกวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 เป็นวิชาเอกท่ีศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่เน้นกระบวนการสอนเนื้อหาที่เข้มข้น

สร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงให้กับผู้เรียนเพ่ือการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการท าโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับ

ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เหมาะส าหรับนักเรียนที่สนใจการเรียนต่อและการท างานด้านวิศวกรรมทุกสาขา  

3. วิชาเอกคณิตศาสตร์  (การบริหารธุรกิจและการบัญชี) 

 เป็นวิชาเอกที่ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ เรียน

ระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เก่ียวข้อง เช่น คณะบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

4. วิชาเอกสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

เป็นวิชาเอกท่ีศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางสถาปัตย์และการออกแบบ เน้นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน

การสร้างสรรค์ผลงาน การออกแบบ การเขียนแบบ ส าหรับการต่อยอดในระดับอุดมศึกษาด้านการออกแบบและ

สถาปัตยกรรม เช่น คณะสถาปัตย์ หรือคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นต้น 

5. วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 

    วิชาเอกนี้เหมาะกับนักเรียนที่สนใจ ด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น 

(5.1 เอกภาษาอังกฤษ) 

เป็นวิชาเอกท่ีศึกษาและเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน 
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ภาษา  

(นักเรียน English Program จะต้องเรียนรายวิชา IELTS และสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเมื่ออยู่
เกรด 12 ในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งสถาบัน IDP จะมาจัดสอบให้ที่โรงเรียนและนักเรียนต้องได้คะแนนขั้นต่ าระดับ 6) 

 (5.2 เอกภาษาจีน  5.3 เอกภาษาญี่ปุ่น  5.4 เอกภาษาเกาหลี) 
เป็นวิชาเอกท่ีศึกษาเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ รวมถึงวัฒนธรรมและข้อมูลเกี่ยวกับ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
เกาหลี
 
 
 
 
 



6. วิชาเอกศิลปะการแสดง                                                                                                                               
เน้นการส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพและความสนใจ มุ่งเน้นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใน

ระหว่างเรียน นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกในการแสดงเพ่ือฝึกประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรม  

ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป เหมาะส าหรับ

นักเรียนที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

7. เอกอาหารและการโรงแรม 

เป็นวิชาเอกท่ีศึกษาเก่ียวกับทักษะปฏิบัติการด้านอาหารและการโรงแรม กระบวนการท างานกลุ่ม  

การบริการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต 
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