
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

“Let SLC be Your Path to Future and Success” 

“ให้เราเป็นเส้นทาง สูอ่นาคตและความส าเรจ็” 



เริ่มจ ำหน่ำยใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2564 เป็นต้นไป ณ ห้องธุรกำร 
อำคำรเซนต์หลุยส์วิทยำคำร ในวันและเวลำรำชกำร รำคำชุดละ 100 บำท  

การจ าหน่ายใบสมัคร 

วิธีการรับสมัครนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 

ช่องทางการสมัคร 

แบบ WALK IN แบบ ONLINE 

1. ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ห้องธุรกำร     
   วันจันทร์ – ศุกร์ ในวันและเวลำ      
   ท ำกำร 

1. สมัครทำงออนไลน์ โดยกรอกใบสมัครทำงเว็บไซต์ 
www.sl.ac.th  

    พร้อมแนบสลปิโอนเงนิ  
    หรือกรอกใบสมัคร 
    ทำงคิวอำร์โค้ด 
  

2. นักเรียนสอบออนไลนผ์่ำนระบบ  
   SWIS ของโรงเรียน  
   (สอบที่โรงเรียน) 

2. นักเรียนสอบออนไลนผ์่ำนระบบ SWIS  
     ของโรงเรียน (สอบทีบ่้ำน) 

3. ประกำศผลสอบที่บอร์ด      
   ประชำสัมพนัธ์ข้ำงห้องธุรกำร /    
   เจ้ำหน้ำทีโ่ทรแจ้งผล 

3. ประกำศผลสอบทำง Line Application 

4. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนสัมภำษณ์   
   นักเรียนและผูป้กครอง 

4. ฝ่ำยกิจกำรนักเรียนสัมภำษณ์นักเรียน 
   และผูป้กครอง 

5. นักเรียนเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำย 5. นักเรียนเข้ำรับกำรตรวจร่ำงกำย 

6. กรอกใบมอบตัว ยื่นหลักฐำน  
   ที่ห้องธุรกำร และช ำระเงิน 
   ที่ห้องกำรเงิน 

6. กรอกใบมอบตัว ยื่นหลักฐำนที่ห้องธุรกำร  
   และช ำระเงินที่ห้องกำรเงิน 



ปฏิทินการรับสมัคร 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรรับสมัครอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่ 

** ค่ำใช้จ่ำยภำคเรียนท่ี 1 ช ำระในวันมอบตัว ค่ำใช้จ่ำยภำคเรียนท่ี 2 ช ำระในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี * 

หมายเหต ุ:  - ค่ำธรรมเนียมเบื้องต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยทำงโรงเรียนไม่ต้องแจ้ง 
        ให้ทรำบลว่งหน้ำ 
      - ค่ำธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมค่ำหนังสือ, ค่ำเอกสำรต ำรำกลำง (เฉพำะโปรแกรมปกติ), ค่ำชุดนักเรียน,  
        ค่ำชุดพละ และค่ำชุดว่ำยน้ ำ 
      - หลังจำกช ำระค่ำธรรมเนียมเพื่อเขำ้เรียนแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี 

รอบท่ี 
รับสมัคร 

วันที่รับสมัคร 
ทดสอบ / 
สัมภาษณ์ 

ประกาศผล ลงทะเบียนช าระเงิน 

รอบท่ี 1 
วันท่ี 19 มกรำคม 

2565 
วันท่ี 22 มกรำคม 

2565 
วันท่ี 25 มกรำคม 

2565 
วันท่ี 26-27 

มกรำคม 2565 

รอบท่ี 2 
วันท่ี 2-3 มีนำคม 

2565 
วันท่ี 5 มีนำคม 

2565 
วันท่ี 8 มีนำคม 

2565 
วันท่ี 10-11 มีนำคม 

2565 

  
ระดับชั้น โปรแกรมการเรียน 

ภาคเรียนที ่1 
ภาคเรียนที ่2 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าเรียนเสริม
ภาคฤดูร้อน 

รวม 

  
ม.1 - ม.3 

โปรแกรม EIP (ม.1) 13,330 3,300 16,630 9,830 
โปรแกรม EIP (ม.2-ม.3) 13,430 3,300 16,730 9,830 
โปรแกรมศักยภำพวิทย-์คณิต 
(Gifted) ม.1 

29,830 3,300 33,130 23,830 

  
  

ม.4 - ม.6 

สำยกำรเรียน วิทย-์คณิต 11,780 3,300 15,080 9,080 
สำยกำรเรียน ศิลป์ - ภำษำ  
(จีน/อังกฤษ) 

13,380 3,300 16,680 11,180 

สำยกำรเรียน ศิลป์ - ค ำนวณ  
(ช่ำงศิลป์) 

11,780 3,300 15,080 9,080 

สำยกำรเรียน ศิลป์ - ค ำนวณ 
(มีเดีย&ดีไซน์) 

18,380 3,300 21,680 15,680 

โปรแกรมศักยภำพวิทย-์คณิต 
(Gifted) ม.4 

35,280 3,300 38,580 29,080 



ติดต่อสอบถามข้อมลู 

1. รูปถ่ำยของผู้สมัคร สวมชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมที่ศึกษำอยู่ ถ่ำยไว้ไม่เกิน       
6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน 4 รูป  (รูปด่วนใช้เป็นหลักฐำนไม่ได้ เนื่องจำก
เสื่อมสภำพเร็ว)  

2. ส ำเนำสูติบัตรของผู้สมัคร  จ ำนวน 1 ฉบับ 
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สมัคร  จ ำนวน 1 ชุด 
4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของนักเรียน  ที่เป็นปัจจุบัน จ ำนวน 1 ชุด 

(กรณีนักเรียนที่มีอำยุครบ 7 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป)  
5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำ และมำรดำ  ที่เป็นปัจจุบัน  จ ำนวน

อย่ำงละ 1 ชุด 
6. ส ำเนำหลักฐำนแสดงยศปัจจุบันของบิดำ/มำรดำ  กรณีที่บิดำ/มำรดำ  มียศ

ทำงทหำรหรือต ำรวจ 
7. ใบเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุลนักเรียน บิดำ/มำรดำ  (ถ้ำมี) 
8. รำยงำนผลกำรเรียน และใบรับรองควำมประพฤติ  
9. ส ำเนำเกียรติบัตรรำงวัลของนักเรียน (กรณีที่นักเรียนมีผลงำนด้ำนต่ำง ๆ เช่น 

แข่งขันทักษะวิชำกำร / กีฬำ / ดนตรี / อื่น ๆ) 
10. ใบรับศีลล้ำงบำป (เฉพำะนักเรียนคำทอลิก) 

หลักฐานการสมัคร 

ห้องธุรกำร ชั้นล่ำง อำคำรเซนต์หลุยส์วิทยำคำร 
โทรศัพท์ 0-3853-5481  หรือ  0-3853-5485  ต่อ 114, 452  

E-mail : slcschool.admissions@gmail.com   




