ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติ

1. นักเรียนต้องมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ (เป็นผูท้ ี่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.
2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
2. ต้องเป็นผู้ที่กําลังเรียนชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2562 หรือจบอนุบาล 3 แล้ว
หมายเหตุ

จําหน่ายใบสมัคร

:

นักเรียนอายุไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 1 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

วันที่ 6 เมษายน ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินโรงเรียน)
หลักฐานการสมัคร (เอกสารทุกฉบับลงชือ่ รับรองสําเนาถูกต้อง)
1. รูปถ่าย สวมเครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
2. สําเนาสูติบัตรของนักเรียน
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน บิดา และมารดา
4. สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา
5. ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7 ฉบับจริง)
6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) โดยหลักฐานต้องตรงกับทะเบียนบ้าน
7. สําเนาใบจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (เฉพาะกรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม)
8. สําเนาใบรับศีลล้างบาป (สําหรับนักเรียนที่เป็นคาทอลิก)
ค่าธรรมเนียมใบสมัครพร้อมระเบียบการ
: ราคาชุดละ 500 บาท
รับสมัครและสอบประเมินความพร้อม (ไม่มีสอบข้อเขียน) : วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
ประกาศผล
:
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.act.ac.th
การรักษาสิทธิเข้าเรียน
:
วันที่ 6–7 มิถุนายน 2562 ต้องมี บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง
มาลงชื่อในเอกสาร กรณีผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา ต้อง
มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และมีหนังสือมอบอํานาจมายืนยัน โดย
มารายงานตัวที่ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร (ชั้น 1)

-2ค่าใช้จ่ายแต่ละแผนการเรียน ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สําหรับนักเรียนตามเกณฑ์ (ครบ 6 ปีบริบูรณ์)
แผนการเรียน
IEP
Bell
STEM
English Program

ค่าธรรมเนียม
32,600
50,600
42,600
140,000

ภาคเรียนที่ 1
ค่าใช้จ่าย นร.ใหม่
20,100
20,100
20,100
34,600

รวม
52,700
70,700
62,700
174,600

ภาคเรียนที่ 2
27,000
27,000
37,000
-

หมายเหตุ
จัดเก็บเป็นภาคเรียน

เก็บทั้งปี
ในภาคเรียนแรก
***นักเรียนที่อายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์ ตามเกณฑ์ (เกิดหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2556)
จ่ายเพิ่ม 13,167.50 บาท (ครั้งเดียว)***

** ค่าใช้จ่ายภาคเรียนที่ 1 ชําระในวันมอบตัวรักษาสิทธิ ค่าใช้จ่ายภาคเรียนที่ 2 ชําระในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี **

ค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่ รวมถึง
1. ค่าอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องแบบนักเรียน 3 ชุด/เสื้อลูกเสือสํารอง/ชุดพละ/ถุงเท้า/รองเท้าหนัง/
รองเท้าพละ/ หนังสือเรียน/เข็มขัด/กระเป๋า
2. ค่าอาหารกลางวัน
3. ค่าเรียนปรับพื้นฐานในเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน
4. ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯ ตลอดชีพ
**ไม่รวมค่าเรียนเสริมวันเสาร์ และค่ารถรับ-ส่งนักเรียน**

เรียนปรับพื้นฐานความรู้

นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่และผ่านการรักษาสิทธิเข้าเรียนแล้ว โรงเรียน
จะจัดให้มีการเรียนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียนใหม่
ทุกคน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม–วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
เวลา 08.00 – 15.00 น.

การแต่งกาย

ทุกระดับชั้น ให้แต่งกายชุดสุภาพ (ไปรเวท)

วันเปิดเรียน

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
หมายเหตุ

หลังจากชําระค่าธรรมเนียมรักษาสิทธิเข้าเรียนแล้ว
โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

การจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนการเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
แผนการเรียน STEM Kids
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยนําลักษณะทางธรรมชาติ
ของแต่ละวิชามาผสมผสานและจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน กิจกรรมในคาบ STEM Meeting จะเน้นการเรียน
การสอนแบบ Active Learning ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม การแก้ปัญหา การหาข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถนําข้อค้นพบนั้นไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ ในส่วนของกิจกรรมเสริม
หลักสูตรจะเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมค่าย One Day
camp กิจกรรม STEM Academic การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้โรงเรียนมีความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาที่พร้อมส่งเสริมนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM Education ได้แก่
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ คณะศึ ก ษา มศว.ประสานมิ ต ร และสถาบั น ส่ งเสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จํานวนนักเรียน 50 คนต่อห้อง

แผนการเรียน IEP (Interactive English Program)
เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการเสริมทักษะด้านภาษา โดยบูรณาการการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา (English
/ Science / Math / Social) นอกจากนี้ยังได้เพิ่มความเข้มข้นของราย วิชาภาษาอังกฤษโดยสอนในรูปแบบของ
Interactive เป็นการปฏิบัติการทางภาษาเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ นั กเรีย นเกิด ทั ก ษะในการเรียนครบทั้ ง 4 ทั กษะ (Listening / Speaking / Reading /
Writing) โดยในคาบเรียน IEP มีการแบ่งนักเรียนเป็น Small Class ห้องละ 25 คน และมีการเน้นกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เป็นการประยุกต์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน Outdoor Activities โดยเปลี่ยนบรรยากาศการ
เรียนการสอนให้น่าสนใจ และได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน นอกจากนี้มีโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน (RSDP) โดยจัดการสอนเสริมให้กับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
และในปลายปีการศึกษา จะมีกิจกรรม IEP CLASH DAY เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและฝึกความกล้าแสดงออก

แผนการเรียน Bell
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ The Bell Educational Services ประเทศอังกฤษ จัดให้
นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษกั บ ครู ต่ า งชาติ ที่ เ ป็ น Native Speaker มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับคนต่างชาติโดยเฉพาะ โดยจัดให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 15 – 20 คน ต่อครูต่างชาติ
1 คน
การสอบวัดมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใช้การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานของ มหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก นอกจากนั้น ยังเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยบูรณา
การการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ความแตกต่างระหว่างแผนการเรียน STEM IEP และ Bell
วิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
อังกฤษพื้นฐาน (ครูไทย)
อังกฤษเพิ่มเติม (หลักสูตรของ Bell โดยครู Bell - Native)
อังกฤษเพิ่มเติม (ครูต่างชาติ)
คณิตศาสตร์ (ครูต่างชาติ)
วิทยาศาสตร์ (ครูต่างชาติ)
สังคมศึกษา (ครูไทย+ครูต่างชาติ)
ภาษาจีน
รักการอ่าน
STEM Meeting (ไม่มีเรียนภาษาจีน)

STEM
3
2
2
2
2
3

ระดับชั้นประถมศึกษา
IEP
Bell
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
-

*** การจัดคาบเรียนในรายวิชาหลัก ใช้โครงสร้างคาบเรียนเหมือนกันทั้ง 2 ภาคเรียน ***
หมายเหตุ แผนการเรียน STEM เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

แผนการเรียน English Program
โรงเรีย นอัส สัม ชัญ ธนบุรี เปิ ดสอนนั กเรียนตามหลักสู ตรกระทรวงศึ ก ษาธิการเป็น ภาษาอังกฤษ
(English Program) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน โดยคณะครูผู้สอนเป็นครูเจ้าของภาษา (Native English Speakers) และครูชาวต่างชาติ
อื่ น ๆ (Non-Native English Speakers) รวมทั้ ง ครู ไ ทยที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา มี
ประสบการณ์ในการสอนตรงตามสาขา
หลักสูตร English Program จัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารกับครูต่างชาติ เป็นหลัก ยกเว้นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่จัดสอนโดย
ครูไทย นอกจากนี้ ยัง เสริม การเรียนภาษาจีน ตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึงระดับ ชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ห้องเรียน English Programกําหนดจํานวนนักเรียนไม่เกิน 30 คนต่อห้องเรียน
การเรียนแต่ละวิชา หลักสูตร 2 ภาษา English Program
Grades 1-6
* Mathematics
* Science
* English
* Home Economics
* Physical Education
* Health Education
* Computer

หมายเหตุ
1. วิชาที่สอนโดยใช้ภาษาไทย ได้แก่ วิชาภาษาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี
2. วิชาสังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ สอนตามหลักสูตรการเรียนของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

การบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
โรงเรียนจัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียน มีรถตู้ปรับอากาศ ให้บริการทั้งหมด 42 คัน เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ปกครอง โดยมีเส้นทางบริการ ดังนี้
เส้นทางที่ 1 จากหมู่บ้านเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาเข้า มุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย 2 สาย 1 เดอะ
มอลล์บางแค ตลอดบางแค ศาลเจ้าพ่อเสือ วัดจันทร์ วัดรางบัว บางไผ่ ถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ สี่แยกท่าพระ วงเวียน
ใหญ่ ตากสิน เจริญนคร ท่าดินแดง
เส้นทางที่ 2 จากหมู่บ้านเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาเข้า ขึ้นวงแหวนถนนกาญจนา-ถนนเอกชัย ถนน
บางบอน ยิ้มประยูร กํานันแม้น ถนนจอมทอง-เอกชัย วุฒากาศ เทิดไท ถนนกัลปพฤกษ์ แม็คโคร เซ็นทรัลพระราม 2
ท่าข้าม วัดสีสุก บางมด วัดกําแพง บางขุนเทียน บางกระดี่ แสมดํา วัดพันท้ายนรสิงห์
เส้นทางที่ 3 จากหมู่บ้านเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาออก เพชรเกษม 69-116 บางบอน 36 บางบอน 4
บางบอน 5 วัดโพธิ์แจ้ง บางปิ้ง บ่อดิน ออกถนนเพชรเกษมสาย 4 สายสี่ตัดใหม่ ตลาดมหาชัย มหาชัยเมืองใหม่
ถนนเพชรเกษมอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ ซอยหมอศรี สาย 5 ดอนหวาย
เส้นทางที่ 4 จากโรงเรียนออกพุทธมณฑลสาย 3 ถนนถนนบรมราชชนนี เลียบคลองทวี ศาลาธรรมสพน์
มหาวิทยาลัยมหิดล เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ตั้งฮั่วเส็ง บางกรวย สวนผัก ทุ่งมังกร บางใหญ่ บางบัวทอง ไทน้อย (ต้นทาง)
ถนนราชพฤกษ์ วงเวียนพระราม 5
เส้นทางที่ 5 จากโรงเรียนออกพุทธมณฑลสาย 2 สี่แยกทศกัณฑ์ ถนนกาญจนา สมาคมปักษ์ใต้ จรัลสนิท
วงศ์ 12-43
อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับระยะทาง
สอบถามรายละเอียดที่งานรถรับ-ส่งนักเรียน โทรศัพท์ 02-807-3501

