ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2561
เป็ นนักเรี ยนชายและหญิง ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560
หรื อสําเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
จําหน่ ายใบสมัคร
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561
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 รของนักเรี ยน
* สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนนักเรี ยน บิดา มารดา
* สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรี 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)
* สําเนาใบรับศีลบ้างบาป (สําหรับนักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก)
* สําเนาเกียรติบตั ร วุฒิบตั รดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณ หรื ออื่น ๆ (ถ้ามี)
***เอกสารทุกฉบับ ลงชื่ อรับรองสํ าเนาถูกต้ อง***
คุณสมบัติ

รับสมัคร

วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2561 (เวลา 10.00–11.30 น.) ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
นักเรี ยนต้องแต่งกายชุดนักเรี ยนให้เรี ยบร้อย ยืน่ ใบสมัครพร้อมผูป้ กครอง โรงเรี ยนจะไม่ รับสมัคร
หากนักเรี ยนไม่ มผี ้ ปู กครองมาด้ วย
***นักเรียนทีส่ มัครสหศิลป์ ดนตรีและการแสดง ทดสอบความสามารถด้ านดนตรีและการแสดงในวันรับสมัคร***

วันสอบ / สถานทีส่ อบ วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2561 (เวลา 08.00 – 12.00 น.) ณ อาคารเซนต์ ปีเตอร์
-นักเรี ยนที่สอบแผนการเรี ยน English Program หลังจากสอบข้อเขียนแล้ว ในเวลา 13.00 น.
สอบสัมภาษณ์กบั ครู ต่างชาติ เพื่อประเมินทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษว่าต้องเรี ยน Intensive เพิ่ม
หลังจากรักษาสิ ทธิ์เข้าเรี ยนแล้วหรื อไม่ (มีค่าใช้จ่ายเพิม่ )
-นักเรี ยนที่สอบแผนการเรี ยนคอมพิวเตอร์ และแผนการเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษตามแนวทาง สสวท.
และ สอวน. ทดสอบความสามารถ ในเวลา 13.00 น.
วิชาทีส่ อบ
สายวิทย์-คณิต
สอบวิชา คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สายศิลป์ / สหศิลป์
สอบวิชา คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา
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ประกาศผลการสอบ วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรี ยน www.act.ac.th
การชําระเงินรักษาสิ ทธิเข้ าเรียน วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ฝ่ ายธุรการ-การเงิน อาคารรัตนบรรณาคาร
ต้องมี บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองมาลงชื่อในเอกสาร กรณี ผปู ้ กครองที่ไม่ใช่ บิดาหรื อ มารดา
ต้องมีอายุต้ งั แต่ 25 ปี ขึ้นไป หากไม่มาตามวัน เวลาที่กาํ หนด จะถือว่าสละสิ ทธิ
เรียนปรับพืน้ ฐานความรู้
นักเรี ยนที่เข้าเรี ยนใหม่และผ่านการรักษาสิ ทธิเข้าเรี ยนแล้ว โรงเรี ยนจะจัดให้มี
การเรี ยนเสริ มเพื่อปรับพื้นฐานความรู ้ให้กบั นักเรี ยนใหม่ทุกคน ตั้งแต่วนั จันทร์ที่ 26 มีนาคม – วันศุกร์
ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. (หยุดช่วงสงกรานต์ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 7 – 15 เมษายน
2561) การแต่งกายมาเรี ยนปรับพื้นฐาน ทุกระดับชั้น ให้แต่งกายชุดสุ ภาพ (ไปรเวท)

ค่ าใช้ จ่ายแต่ ละหลักสู ตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
หลักสู ตร
วิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ (วิทย์-คณิ ต)
คณิ ตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
(ศิลป์ คํานวณเน้นภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น (ศิลป์ ภาษาญี่ปุ่น)
ภาษาอังกฤษ-จีน(ศิลป์ ภาษาจีน)
สหศิลป์ ดนตรี และการแสดง
สหศิลป์ คอมพิวเตอร์
ห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์
ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
English Program
(วิทย์และศิลป์ คํานวณ)

ภาคเรียนที่ 1
ค่ าธรรมเนียม ค่ าใช้ จ่าย นร.ใหม่
40,217
12,850

รวม
53,067

ภาคเรียนที่ 2

หมายเหตุ

24,000

42,217

12,850

55,067

26,000

57,217
54,217
58,217
40,217

12,850
12,850
12,850
12,850

70,067
67,067
71,067
53,067

41,000
38,000
42,000
24,000

53,217

12,850

66,067

37,000

160,000

51,600

211,600

0

จัดเก็บ
เป็ น
ภาคเรี ยน

เก็บทั้งปี
ในภาคเรี ยนแรก

***ค่าใช้จ่ายภาคเรี ยนที่ 1 ชําระในวันมอบตัวรักษาสิ ทธิ ค่าใช้จ่ายภาคเรี ยนที่ 2 ชําระในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ***

ค่ าใช้ จ่ายนักเรียนใหม่ รวมถึง

1. ค่าอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่ องแบบนักเรี ยน 3 ชุด/ชุดพละ/ ถุงเท้า/รองเท้าหนัง/
รองเท้าพละ/หนังสื อเรี ยน/เข็มขัด/กระเป๋ า
2. ค่าเรี ยนปรับพื้นฐานในเดือนเมษายน
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 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

หลังจากชําระค่ าธรรมเนียมรั กษาสิ ทธิ เข้ าเรี ยนแล้ วโรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ ใ นการคืนเงินทุกกรณี
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หลักสู ตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการ เสริ มทักษะด้านภาษา โดยบูรณาการการเรี ยนการ
สอนเป็ นภาษาอัง กฤษใน 5 รายวิ ช า ได้แ ก่ วิ ช าภาษาอัง กฤษ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษา และ
คอมพิวเตอร์ โดยมีครู ต่างชาติสอนคู่กบั ครู ไทย แบ่งแผนการเรี ยนตามความถนัดของนักเรี ยน ดังนี้

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (วิทย์ – คณิต )
เน้นการเรี ยน ในวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์, เคมี, ชี ววิทยา) สําหรับผูท้ ี่สนใจศึกษาต่อเกี่ยวกับ
คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะกายภาพบําบัด คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะ
เทคนิ คการแพทย์ วิทยาลัยเทคนิ คการสัตวแพทย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร คณะประมง คณะวน
ศาสตร์ คณะสิ่ งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอัญมณี คณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะโลจิสติกส์ คณะ
ครุ ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ฟิ สิ กส์ เคมี ชี วิวิทยา และเอกเดี่ยว
คณิ ตศาสตร์) เป็ นต้น

2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (สายศิลป์ คํานวณเน้ นภาษาอังกฤษ)
เน้นการเรี ยนในวิชาคณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย โดยเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษกับ
ครู ช าวต่ างชาติ เหมาะสําหรั บ ผูส้ นใจศึ ก ษาต่ อ คณะบริ ห ารธุ รกิ จ คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี คณะ
รั ฐ ศาสตร์ คณะนิ ติ ศ าสตร์ คณะบัญ ชี คณะนิ เทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลชน คณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศึ กษาศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย สังคมศึ กษา
คหกรรม) คณะโลจิสติกส์ (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม พาณิ ชยนาวี) ฯลฯ

3. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน / ญีป่ ุ่ น (สายศิลป์ ภาษา)
โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนแผนการเรี ยนภาษาด้านภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน/ญี่ปุ่น (ศิลป์ ภาษา) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางด้านภาษาให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยจัดคาบเรี ยนที่ส่งเสริ มกิจกรรมด้านภาษาจีน/ญี่ปุ่น 8 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่ง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เน้นเสริ มทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทั้งนี้ โรงเรี ยนมีความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึ กษา ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ พร้ อม
ส่ งเสริ มนักเรี ยน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่เน้นให้ผเู ้ รี ยน ได้รับการส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นภาษาอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ การจัดค่ายภาษา การแข่งขันทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การเข้าร่ วมโครงการต่างๆ ในการ
แสดงออกทางด้านวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และเตรี ยมความพร้อม
เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ มหาวิ ท ยาลัย หรื อ สถาบัน การศึ ก ษาอื่ น ๆทั้ง ภายในและภายนอกประเทศได้อ ย่ า งมี
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ประสิ ทธิ ภาพ โดยแผนการเรี ยนนี้ เหมาะกับนักเรี ยนที่สนใจ ด้านนิ เทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุ ศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯลฯ

4. แผนการเรียนสหศิลป์
เหมาะสําหรับผูท้ ี่จะศึกษาต่อด้านคณะดุริยางคศิลป์ ศึกษาศาสตร์ ครุ ศาสตร์ (สาขาวิชาการดนตรี ) คณะ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (สาขาวิ ชามี เดี ยอาร์ ต) คณะนิ เทศศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนากีฬา) คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา (ศิลปะศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาการออกกําลังกายและการกีฬา และสาขากีฬาฟุตบอล คณะพลศึกษา เน้นการเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกเรี ยน
ด้านใดด้านหนึ่งได้ตามความถนัดและสนใจ โดยทุกแผนการเรี ยนจะได้เรี ยนวิชาพื้นฐานเหมือนกัน แต่แยกไปเรี ยน
วิชาเฉพาะที่สนใจ สัปดาห์ละ 8 คาบ แบ่งเป็ น
4.1 สหศิลป์ ดนตรี และการแสดง
4.2 สหศิลป์ คอมพิวเตอร์
4.3 สหศิลป์ กีฬา (สงวนสิ ทธิเฉพาะนักกีฬาโครงการพิเศษ)

5. แผนการเรียนห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
โรงเรี ยนอัส สั มชัญ ธนบุ รี ได้เปิ ดแผนการเรี ยนห้องเรี ยนพิ เศษวิท ยาศาสตร์ ตามแนวทางของสถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการส่ งเสริ มโอลิมปิ กวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
คณิ ตศาสตร์ ศึกษา (สอวน.) เพื่อต่อยอดองค์ความรู ้ และพัฒนานักเรี ยนผูม้ ี ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ตามความถนัดและความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยมีโครงสร้างรายวิชาที่ตอ้ งศึกษา ดังนี้
1. รายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติมตามหลักสู ตรแกนกลาง ปี พุทธศักราช 2551
2. รายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ข้ นั สู งและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
3. รายวิ ช าตามความถนั ด และความสนใจและรายวิ ช าที่ พ ัฒ นาทัก ษะทางการวิ จ ัย เช่ น สั ม มนาทาง
วิทยาศาสตร์และโครงการบูรณาการ เป็ นต้น
นอกจากรายวิชาทางวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ครบมิติท้ งั ด้านวิชาการ
และกิจกรรมเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เนื้ อหาด้านวิชาการผ่านกิจกรรมที่สามารถลงมือปฏิบตั ิจริ ง
และบูรณาการองค์ความรู ้นาํ เสนอผ่านกิจกรรม และปลูกฝังแนวความคิดในการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ดังนี้
- ทัศนศึกษา 1 ครั้ง ต่อปี การศึกษา
- ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 ครั้งต่อปี การศึกษา
- Math and Science Day Camp ณ ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัย หรื อหน่วยงานวิจยั
- กิจกรรมนําเสนอผลงาน STEM ACADAMIC FAIR
- กิจกรรม STEM ร่ วมใจ ปันนํ้าใจสู่ ชุมชน
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- เข้าร่ วมกิ จกรรม การแข่งขัน หรื อนิ ทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ที่จดั โดยหน่ วยงานทางวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศูนย์สะเต็มศึกษา ตลอดปี การศึกษา

6. แผนการเรียน English Program
โรงเรี ย นอัส สั ม ชั ญ ธนบุ รี เปิ ดสอนนั ก เรี ย นตามหลัก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ นภาษาอัง กฤษ
(English Program) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้นมา เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้กบั ผูเ้ รี ยนด้านภาษาอังกฤษและ
ศาสตร์อื่น ๆ เป็ นพิเศษ กับคณะครู ผสู ้ อนเป็ นครู เจ้าของภาษา (Native English Speakers) และครู ชาวต่างชาติ อื่น ๆ
(Non-Native English Speakers) รวมทั้งครู ไทยที่ มี ค วามสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยดู จ ากผลคะแนนสอบ
Cambridge มี คุณ วุฒิทางการศึ กษา มี ประสบการณ์ ในการสอนตรงตามวิชาที่ สอน จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อกับครู ต่างชาติ ยกเว้นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทย จํานวน
นักเรี ยน 30 คนต่อห้องเรี ยน
Grades 10 – 12
(Science – Mathematics)
Basic and Additional Mathematics
Physics , Chemistry , Biology , General Science
Fundamental & Advanced IELTS Course
Career & Introduction to Business Studies
Physical & Health Education
หมายเหตุ

Grades 10 – 12
(Mathematics – English)
Basic and Additional Mathematics
Basic and Additional Science
Fundamental IELTS , Advanced IELTS, Acadamic Writing
Career & Introduction to Business Studies
Physical & Health Education

วิชาที่สอนโดยใช้ภาษาไทย ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี
และคอมพิวเตอร์
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การบริการรถรับ-ส่ งนักเรียน
โรงเรี ยนจัดบริ การรถรับ-ส่ งนักเรี ยน มีรถตูป้ รับอากาศ ให้บริ การทั้งหมด 42 คัน เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผปู ้ กครอง โดยมีเส้นทางบริ การ ดังนี้
เส้ นทางที่ 1 จากหมู่ บ ้านเศรษฐกิ จ ออกถนนเพชรเกษมขาเข้า มุ่ ง หน้ าไปพุ ท ธมณฑลสาย 2 สาย 1
เดอะมอลล์บางแค ตลอดบางแค ศาลเจ้าพ่อเสื อ วัดจันทร์ วัดรางบัว บางไผ่ ถนนราชพฤกษ์ตดั ใหม่ สี่ แยกท่าพระ วง
เวียนใหญ่ ตากสิ น เจริ ญนคร ท่าดินแดง
เส้ นทางที่ 2 จากหมู่บา้ นเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาเข้า ขึ้นวงแหวนถนนกาญจนา-ถนนเอกชัย ถนน
บางบอน ยิม้ ประยูร กํานันแม้น ถนนจอมทอง-เอกชัย วุฒากาศ เทิดไท 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 วัดโพธิ์ แจ้ง บางปิ้ ง บ่อดิ น ออกถนนเพชรเกษมสาย 4 สายสี่ ตดั ใหม่ ตลาดมหาชัย มหาชัยเมื องใหม่
ถนนเพชรเกษมอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ ซอยหมอศรี สาย 5 ดอนหวาย
เส้ นทางที่ 4 จากโรงเรี ยนออกพุทธมณฑลสาย 3 ถนนถนนบรมราชชนนี เลียบคลองทวี ศาลาธรรมสพน์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า ตั้งฮัว่ เส็ง บางกรวย สวนผัก ทุ่งมังกร บางใหญ่ บางบัวทอง ไทน้อย (ต้นทาง)
ถนนราชพฤกษ์ วงเวียนพระราม 5
เส้ นทางที่ 5 จากโรงเรี ยนออกพุทธมณฑลสาย 2 สี่ แยกทศกัณฑ์ ถนนกาญจนา สมาคมปั กษ์ใต้ จรัญสนิ ท
วงศ์ 12-43
อัตราค่ าบริการ ขึน้ อยู่กบั ระยะทาง
สอบถามรายละเอียดทีง่ านรถรับ-ส่ งนักเรียน โทรศัพ ท์ 02-807-3501

ข้ อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงเรี ยนอัสสั มชัญธนบุรี  02-807-9555-63 ต่ อ 0, 100
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