ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2562
คุณสมบัติ

เป็ นนักเรี ยนชายและหญิง ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2561
หรื อสําเร็ จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จําหน่ ายใบสมัคร วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562

ค่ าธรรมเนียมใบสมัครพร้ อมระเบียบการ ราคาชุดละ 500 บาท
หลักฐานการสมัคร * รู ปถ่าย สวมเครื่ องแบบนักเรี ยน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รู ป
(ห้ามใช้รูปถ่ายด่วนโพลารอยด์)
* สําเนาสู ติบตั รนักเรี ยน
* สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (นักเรี ยน บิดา และมารดา)
* สําเนาทะเบียนบ้าน (นักเรี ยน บิดา และมารดา)
* ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยนจากโรงเรี ยนเดิม (ปพ.7 ฉบับจริ ง)
* สําเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1) หรื อสําเนาสมุดรายงานตัวนักเรี ยน
* สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) โดยหลักฐานตรงกับทะเบียนบ้าน
* สําเนาใบจดทะเบียนเป็ นบุตรบุญธรรม (เฉพาะกรณี รับเป็ นบุตรบุญธรรม)
* สําเนาใบรับศีลล้างบาป (สําหรับนักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก)
* สําเนาเกียรติบตั ร วุฒิบตั รดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณ หรื ออื่น ๆ (ถ้ามี)
***เอกสารทุกฉบับ ลงชื่ อรับรองสํ าเนาถูกต้ อง***

รับสมัคร

วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม 2562 (เวลา 8.30–10.00 น.) ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

นักเรี ยนต้องแต่งกายชุดนักเรี ยนให้เรี ยบร้อย ยืน่ ใบสมัครพร้อมผูป้ กครอง โรงเรี ยนจะไม่ รับสมัคร
หากนักเรี ยนไม่ มผี ้ ปู กครองมาด้ วย
วันสอบ / สถานทีส่ อบ วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 (เวลา 08.00 – 12.00 น.) ณ อาคารเซนต์ ปีเตอร์
-นักเรี ยนที่เลือกแผนการเรี ยน English Program หลังจากสอบข้อเขียนแล้ว จะต้องสอบสัมภาษณ์
กับครู ต่างชาติ เวลา 13.00 น. เพื่อประเมินทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษว่าต้องเรี ยน Intensive เพิ่ม
หลังจากรักษาสิ ทธิเข้าเรี ยนแล้วหรื อไม่ (มีค่าใช้จ่ายเพิม่ )
วิชาทีส่ อบ
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

ประกาศผลการสอบ วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรี ยน www.act.ac.th

การมอบตัวรักษาสิ ทธิเข้ าเรียน วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ฝ่ ายธุรการ-การเงิน อาคารรัตนบรรณาคาร
บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองมาลงชื่อในเอกสาร กรณี ผปู ้ กครองที่ไม่ใช่บิดา หรื อมารดา
ต้องมีอายุต้ งั แต่ 25 ปี ขึ้นไป พร้อมหนังสื อมอบอํานาจจากบิดา / มารดา มาแสดง หากไม่มา
ตามวัน เวลาที่กาํ หนด จะถือว่าสละสิ ทธิ
เรียนปรับพืน้ ฐาน นักเรี ยนที่เข้าเรี ยนใหม่และผ่านการรักษาสิ ทธิเข้าเรี ยนแล้ว โรงเรี ยนจะจัดให้มีการ
เรี ยนเสริ มเพื่อปรับพื้นฐานความรู ้ให้กบั นักเรี ยนใหม่ทุกคน ตั้งแต่วนั จันทร์ที่ 18 มีนาคม
ถึงวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. การแต่งกายมาเรี ยนปรับพื้นฐาน
ทุกระดับชั้น ให้แต่งกายชุดสุ ภาพ (ไปรเวท)

ค่ าใช้ จ่ายแต่ ละหลักสู ตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
หลักสู ตร
IEP
Bell
สสวท.
English Program

ค่ าธรรมเนียม
39,282
65,782
50,282
150,000

ภาคเรียนที่ 1
ค่ าใช้ จ่าย นร.ใหม่
13,875
13,875
13,875
43,215

รวม
53,157
79,657
64,157
193,215

ภาคเรียนที่ 2
(โดยประมาณ)
23,000
21,000
34,000
0

หมายเหตุ
จัดเก็บเป็ นภาคเรี ยน
เก็บทั้งปี ในภาคเรี ยนแรก

***ค่ าใช้ จ่ายภาคเรียนที่ 1 ชําระในวันมอบตัวรักษาสิ ทธิ ค่ าใช้ จ่ายภาคเรียนที่ 2 ชําระในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ***
หมายเหตุ หลังจากชําระค่ าธรรมเนียมรักษาสิทธิเข้ าเรี ยนแล้ วโรงเรียนขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

ค่ าใช้ จ่ายนักเรียนใหม่ รวมถึง

1. ค่าอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่ องแบบนักเรี ยน 3 ชุด/เสื้ อลูกเสื อสํารอง/ชุดพละ/
ถุงเท้า/รองเท้าหนัง/รองเท้าพละ/หนังสื อแบบเรี ยนต่างประเทศ/เข็มขัด/กระเป๋ า
(หักเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์และเครื่ องแบบแล้ว)
2. ค่าเรี ยนปรับพื้นฐาน
3. ค่าสมาชิกสมาคมผูป้ กครองฯ ตลอดชีพ

**ไม่รวมค่าเรี ยนเสริ มวันเสาร์ / ค่ารถรับ-ส่ งนักเรี ยน / ค่าเรี ยน Intensive Course เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
(เฉพาะในกรณี ที่นกั เรี ยนได้รับการประเมินจากฝ่ าย English Program
ว่าจะต้องลงเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคอร์สละ 15,000 บาท)**

วันเปิ ดเรียน วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การจัดการเรียนการสอนในแต่ ละแผนการเรียน
หลักสู ตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3)
แผนการเรียน IEP (Interactive English Program)
เรี ยนตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการเสริ มทักษะด้านภาษา โดยบูรณาการการเรี ยน
การสอนเป็ นภาษาอังกฤษใน 4 วิชา ได้แ ก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และสังคมศึกษา
(English / Science / Math / Social ) นอกจากนี้ ยงั ได้เพิ่มความเข้มข้นของราย วิชาภาษาอังกฤษโดยสอน
ในรู ปแบบของ Interactive เป็ นการปฏิบตั ิการทางภาษาเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ โ ดย
ผ่านกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ห ลากหลาย เพื่อ ให้นัก เรี ยนเกิ ดทัก ษะในการเรี ยนครบทั้ง 4 ทัก ษะ
(Listening / Speaking / Reading / Writing) และนั ก เรี ยนจะไ ด้ รั บ การทดสอบมาตรฐานการเรี ยน
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ไ ด้รับมาตรฐาน (Oxford University Press) สําหรับในแผนการเรี ยนนี้ ยงั มีการ
เสริ มทักษะในการเรี ยนวิชาภาษาจีน

แผนการเรียน Bell
โ รงเรี ยนอัส สั มชัญธนบุ รี ได้ร่ว มกับ The Bell Educational Services ประเทศอังกฤษ จัด ใ ห้
นัก เรี ยนได้เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษกับ ครู ต่างชาติ ที่เป็ น Native Speaker มี ความเชี่ ยวชาญด้านการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับคนต่างชาติโ ดยเฉพาะ โ ดยจัดให้นัก เรี ยนเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 15 – 20 คน
ต่อครู ต่างชาติ 1 คน
การสอบวัดมาตรฐานการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ใช้ก ารทดสอบทัก ษะภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานของ มหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก นอกจากนั้น ยังเสริ มทักษะภาษาอังกฤษ
โดยบูรณาการการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ เข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา และ
คอมพิวเตอร์

แผนการเรียนห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. และสอวน.
โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิ ศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics) โ ดยนําลัก ษณะทาง
ธรรมชาติของแต่ละวิชามาผสมผสานและจัดการเรี ยนรู ้ใ ห้กบั ผูเ้ รี ยน กิจกรรมในคาบ STEM จะเน้น
การปฏิ บ ตั ิ ใ ห้เห็ น จริ งควบคู่ก ับ การพัฒนาทัก ษะการคิด ตั้งคําถาม การแก้ปั ญหา การหาข้อ มู ล และ
วิเคราะห์ขอ้ ค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนําข้อค้นพบนั้นไปใช้กบั ชีวิตประจําวันได้ ในส่ วนของ

กิจกรรมเสริ มหลัก สู ตรจะเน้นการส่ งเสริ มให้นัก เรี ยนได้รับ การพัฒนาครบทุก มิติผ่านกิ จกรรมต่าง ๆ
เช่น กิจกรรมจิตอาสา ค่ายคณิ ตศาสตร์ กิจกรรม STEM Academic การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์
เป็ นต้น ทั้งนี้ โ รงเรี ยนมีความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศที่
พร้ อ มส่ งเสริ มนัก เรี ยนในการจัดการเรี ยนการสอนรู ป แบบ STEM Education ได้แ ก่ มหาวิท ยาลัย
ไซตะมะ ประเทศญี่ ปุ่ น คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยมหิ ด ล และสถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จํานวนนักเรี ยน 38 คนต่อห้อง
ความแตกต่ างระหว่ างแผนการเรียน STEM IEP และ Bell
ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)
STEM (คาบ) IEP (คาบ) Bell (คาบ)
อังกฤษพื้นฐาน (ครู ไ ทย)
3
3
3
อังกฤษเพิ่มเติม (หลักสู ตรของ Bell โดยครู Bell - Native)
3
อังกฤษเพิม่ เติม (ครู ต่างชาติ)
2
2
คณิ ตศาสตร์ (ครู ต่างชาติ)
2
2
2
วิทยาศาสตร์ (ครู ต่างชาติ)
2
2
2
สังคมศึกษา (ครู ไ ทย+ครู ต่างชาติ)
2
2
2
คณิ ตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์
1
วิทยาศาสตร์เพิม่ พูนประสบการณ์
1
*คณิ ตศาสตร์เรี ยนล่วงหน้า (เรี ยนวันเสาร์)
1.5
*วิทยาศาสตร์เรี ยนล่วงหน้า (เรี ยนวันเสาร์)
1.5
*คอมพิวเตอร์เรี ยนล่วงหน้า (เรี ยนวันเสาร์)
1.5
ภาษาจีน
2
STEM Meeting
2
*** การจัดคาบเรียนในรายวิชาหลัก ใช้ โครงสร้ างคาบเรียนเหมือนกันทั้ง 2 ภาคเรียน ***
หมายเหตุ * ไม่ คดิ หน่ วยกิต
วิชาทีเ่ รียนเป็ นภาษาอังกฤษ

แผนการเรียน English Program
โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี เปิ ดสอนนักเรี ยนตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นภาษาอังกฤษ
(English Program) ตั้ ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2548 เป็ นต้น มา เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มใ ห้ ก ั บ ผู ้เรี ยนด้ า น
ภาษาอัง กฤษและศาสตร์ อื่ น ๆ เป็ นพิ เศษ กับ คณะครู ผู้ส อนเป็ นครู เจ้า ของภาษา (Native English
Speakers) และครู ชาวต่างชาติอื่น ๆ (Non-Native English Speakers) รวมทั้งครู ไ ทยที่มีความสามารถ มี
คุ ณ วุ ฒิท างการศึ ก ษา มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนตรงตามวิ ช าที่ ส อน จัดการเรี ยนการสอนโ ดยใ ช้
ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อกับครู ต่างชาติ ยกเว้นวิชาที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ไทย และเสริ มการเรี ยนภาษาจีน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน
นักเรี ยน 30 คนต่อห้องเรี ยน
การเรียนแต่ ละวิชา หลักสู ตร 2 ภาษา English Program (Grade 7 - 9 )
Grade 7 - 9
Basic and Additional Mathematics
Basic and Additional Science
Basic and Additional English
Career and Technology
Physical & Health Education
หมายเหตุ

1. วิชาที่สอนโดยใช้ภาษาไทย ได้แก่ วิชาภาษาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี
2. วิชาสังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ สอนตามหลักสู ตรการเรี ยน
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย

การบริการรถรับ-ส่ งนักเรียน
โรงเรี ยนจัดบริ การรถรับ-ส่ งนักเรี ยน มีรถตูป้ รับอากาศ ให้บริ การทั้งหมด 42 คัน เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้แก่ผปู ้ กครอง โดยมีเส้นทางบริ การ ดังนี้
เส้ นทางที่ 1 จากหมู่บา้ นเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาเข้า มุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย 2 สาย 1
เดอะมอลล์บางแค ตลอดบางแค ศาลเจ้าพ่อเสื อ วัดจันทร์ วัดรางบัว บางไผ่ ถนนราชพฤกษ์ตดั ใหม่ สี่ แยก
ท่าพระ วงเวียนใหญ่ ตากสิ น เจริ ญนคร ท่าดินแดง
เส้ นทางที่ 2 จากหมู่ บ ้า นเศรษฐกิ จ ออกถนนเพชรเกษมขาเข้า ขึ้ น วงแหวนถนนกาญจนา
ถนนเอกชั ย ถนนบางบอน ยิ้ ม ประยู ร กํา นั น แม้ น ถนนจอมทอง-เอกชั ย วุ ฒ ากาศ เทิ ด ไท
ถนนกัลปพฤกษ์ แม็คโคร เซ็นทรัลพระราม 2 ท่าข้าม วัดสี สุก บางมด วัดกําแพง บางขุนเทียน บางกระดี่
แสมดํา วัดพันท้ายนรสิ งห์
เส้ นทางที่ 3 จากหมู่บา้ นเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาออก เพชรเกษม 69-116 บางบอน 36
บางบอน 4 บางบอน 5 วัดโพธิ์แจ้ง บางปิ้ ง บ่อดิน ออกถนนเพชรเกษมสาย 4 สายสี่ ตดั ใหม่ ตลาดมหาชัย
มหาชัยเมืองใหม่ ถนนเพชรเกษมอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ ซอยหมอศรี สาย 5 ดอนหวาย
เส้ นทางที่ 4 จากโรงเรี ย นออกพุ ท ธมณฑลสาย 3 ถนนถนนบรมราชชนนี เลี ย บคลองทวี
ศาลาธรรมสพน์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า ตั้งฮัว่ เส็ ง บางกรวย สวนผัก ทุ่งมังกร บางใหญ่
บางบัวทอง ไทน้อย (ต้นทาง) ถนนราชพฤกษ์ วงเวียนพระราม 5
เส้ นทางที่ 5 จากโรงเรี ยนออกพุทธมณฑลสาย 2 สี่ แยกทศกัณฑ์ ถนนกาญจนา สมาคมปั กษ์ใต้
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