โรงเรียนอัสสั มชัญธนบุรี
กำหนดกำร
Open House ประจำปี กำรศึกษำ 2562
*******************************************
08.30 น. -

ลงทะเบียน ณ ชั้นบนหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ ต
- ชมการแสดงของศูนย์ดนตรี / ชม Presentation

09.00 น.

- ผูอ้ านวยการ ภรำดำ ดร.วีรยุทธ บุญพรำหมณ์ กล่าวต้อนรับผูป้ กครอง
- หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ ม.ยุทธพงษ์ วงศ์ เมืองสรรค์ ชี้แจงเรื่ องแผนการเรี ยน
- หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์
ชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนการรับสมัคร
นาเยีย่ มชมสถานที่
 แผนการเรี ยน STEM
อาคารราฟาแอล
 แผนการเรี ยน IEP
อาคารราฟาแอล
 แผนการเรี ยน Bell
อาคารเซนต์ยอแซฟ
 แผนการเรี ยน EP อาคารเซนต์คาเบรี ยล และอาคารอิลเดอฟองโซ

-

-

จาหน่ายใบสมัคร (ห้องธุรการ-การเงิน) อาคารรัตนบรรณาคาร

แผนกธุรการ
ฝ่ ายธุรการ-การเงิน

ระเบียบกำรรับสมัครนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
1. นักเรี ยนต้องมีอายุครบ 6 ปี บริ บูรณ์ (เป็ นผู้ทเี่ กิดระหว่ ำงวันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ. 2555
ถึงวันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2556)
2. ต้องเป็ นผูท้ ี่กาลังเรี ยนชั้นอนุบาล 3 ในปี การศึกษา 2561 หรื อจบอนุบาล 3 แล้ว
หมำยเหตุ นักเรียนอำยุไม่ อยู่ในเกณฑ์ ข้อ 1 จะไม่ ได้ รับเงินอุดหนุนจำกรั ฐบำล
ผู้ปกครองต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่
จำหน่ ำยใบสมัคร
ตั้งแต่วนั ที่ 6 เมษายน ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินโรงเรี ยน)
รับสมัคร สอบประเมิน วันอำทิตย์ ที่ 27 พฤษภำคม 2561
ณ อำคำรหอประชุมหลุยส์ มำรี เดอ มงฟอร์ ต โรงเรียนอัสสั มชัญธนบุรี
วิชำที่สอบประเมิน
ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความพร้อม
ประกำศผล
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภำคม 2561 ผ่ ำนเว็บไซต์ ของโรงเรียน www.act.ac.th
หลักฐำนกำรสมัคร
* รู ปถ่าย สวมเครื่ องแบบนักเรี ยน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป
* สาเนาสูติบตั รของนักเรี ยน
* สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรี ยน บิดา และมารดา
* สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยน บิดา และมารดา
* ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยนจากโรงเรี ยนเดิม (ปพ.7 ฉบับจริ ง)
* สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) โดยหลักฐานต้องตรงกับทะเบียนบ้าน
* สาเนาใบจดทะเบียนเป็ นบุตรบุญธรรม (เฉพาะกรณี รับเป็ นบุตรบุญธรรม)
* สาเนาใบรับศีลล้างบาป (สาหรับนักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก)
(เอกสำรทุกฉบับลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง)
สถำนที่จำหน่ ำยใบสมัคร ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร ราคาชุดละ 500 บาท
กำรรักษำสิ ทธิเข้
เข้ำเรียน วันที่ 7 – 8 มิถุนำยน 2561 ต้องมี บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองมาลงชื่อในเอกสาร
กรณี ผปู ้ กครองที่ไม่ใช่บิดาหรื อมารดา ต้องมีอายุต้ งั แต่ 25 ปี ขึ้นไป และมีหนังสื อมอบ
อานาจมายืนยัน โดยมารายงานตัวที่หอ้ งธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร (ชั้น 1)
เรียนปรับพืน้ ฐำนควำมรู้
นักเรี ยนที่เข้าเรี ยนใหม่และผ่านการรักษาสิ ทธิ เข้าเรี ยนแล้ว โรงเรี ยนจะจัด
ให้มีการเรี ยนเสริ มเพื่อปรับพื้นฐานความรู ้ให้กบั นักเรี ยนใหม่ทุกคน ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น.
การแต่งกายมาเรี ยนปรับพื้นฐาน ทุกระดับชั้น ให้แต่งกายชุดสุ ภาพ (ไปรเวท)
คุณสมบัติ

ค่ ำใช้ จ่ำยแต่ ละแผนกำรเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2562
สำหรับนักเรียนตำมเกณฑ์ (ครบ 6 ปี บริบูรณ์ )
แผนกำรเรียน
IEP
Bell
STEM
English Program

ค่ ำธรรมเนียม
30,600
48,600
40,600
140,000

ภำคเรียนที่ 1
ค่ ำใช้ จ่ำย นร.ใหม่
21,100
21,100
21,100
33,600

รวม
51,700
69,700
61,700
173,600

ภำคเรียนที่ 2
27,000
27,000
37,000
0

หมำยเหตุ
จัดเก็บเป็ นภาคเรี ยน
เก็บทั้งปี
ในภาคเรี ยนแรก

***นักเรียนที่อำยุไม่ ครบ 6 ปี บริบูรณ์ ตำมเกณฑ์ (เกิดหลังวันที่ 15 พฤษภำคม 2556)
จ่ ำยเพิม่ 13,167.50 บำท (ครั้งเดียว)***
** ค่ำใช้ จ่ำยภำคเรียนที่ 1 ชำระในวันมอบตัวรักษำสิทธิ ค่ำใช้ จ่ำยภำคเรียนที่ 2 ชำระในเดือนพฤศจิกำยน ของทุกปี **

ค่ ำใช้ จ่ำยนักเรียนใหม่ รวมถึง
1. ค่าอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่ องแบบนักเรี ยน 3 ชุด/เสื้ อลูกเสื อสารอง/ชุดพละ/ถุงเท้า/รองเท้าหนัง/รองเท้าพละ/
หนังสื อเรี ยน/เข็มขัด/กระเป๋ า
2. ค่าอาหารกลางวัน
3. ค่าเรี ยนปรับพื้นฐานในเดือนเมษายน
4. ค่าสมาชิกสมาคมผูป้ กครองฯ ตลอดชีพ
**ไม่ รวมค่ ำเรียนเสริมวันเสำร์ และค่ ำรถรับ-ส่ งนักเรียน**

วันเปิ ดเรียน
หมายเหตุ

วันพุธที่ 15 พฤษภำคม 2562
หลังจากชาระค่ าธรรมเนียมรั กษาสิ ทธิ เข้ าเรี ยนแล้ ว โรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนเงินทุกกรณี

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในแต่ ละแผนกำรเรียน
หลักสู ตรระดับประถมศึกษำ
แผนกำรเรียน STEM (ระดับชั้น ป.1 – ป.6)
โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics) โดยนาลักษณะทางธรรมชาติของแต่ละ
วิชามาผสมผสานและจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน กิจกรรมในคาบ STEM จะเน้นการปฏิ บตั ิ ให้เห็นจริ งควบคู่กบั การ
พัฒนาทักษะการคิ ด ตั้งคาถาม การแก้ปัญหา การหาข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนาข้อ
ค้นพบนั้นไปใช้กบั ชี วิตประจาวันได้ ในส่ วนของกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรจะเน้นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้รับการ
พัฒนาครบทุ กมิ ติผ่านกิ จกรรมต่ าง ๆ เช่ น กิ จกรรมจิ ตอาสา ค่ ายคณิ ตศาสตร์ กิ จกรรม STEM Academic
การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ทั้งนี้โรงเรี ยนมีความร่ วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศที่พร้อมส่ งเสริ มนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบ STEM Education ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ไซตะมะ ประเทศญี่ ปุ่น คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย มหิ ด ล และสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) จานวนนักเรี ยน 50 คนต่อห้อง
แผนกำรเรียน IEP (Interactive English Program) (ระดับชั้น ป.1 – ป.6)
เรี ยนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิ การ โดยมีการเสริ มทักษะด้านภาษา โดยบูรณาการการเรี ยนการ
สอนเป็ นภาษาอังกฤษใน 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึ กษา และคอมพิ วเตอร์
(English / Science / Math / Social / Computer ) นอกจากนี้ยงั ได้เพิ่มความเข้มข้นของราย วิชาภาษาอังกฤษโดยสอนใน
รู ปแบบของ Interactive เป็ นการปฏิบตั ิการทางภาษาเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดทักษะในการเรี ยนครบทั้ง 4 ทักษะ (Listening / Speaking / Reading /
Writing ) และนักเรี ยนจะได้รับการทดสอบมาตรฐานการเรี ยนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ ได้รับมาตรฐาน (Oxford
University Press) สาหรับในแผนการเรี ยนนี้ยงั มีการเสริ มทักษะในการเรี ยนวิชาภาษาจีน
แผนกำรเรียน Bell (ระดับชั้น ป.1 – ป.6)
โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ร่วมกับ The Bell Educational Services ประเทศอังกฤษ จัดให้นกั เรี ยนได้เรี ยน
วิชาภาษาอังกฤษกับครู ต่างชาติ ที่เป็ น Native Speaker มีความเชี่ ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษสาหรับคนต่างชาติ
โดยเฉพาะ โดยจัดให้นกั เรี ยนเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 15 – 20 คน ต่อครู ต่างชาติ 1 คน
การสอบวัดมาตรฐานการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ใช้การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก นอกจากนั้น ยังเสริ มทักษะภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการการเรี ยนการ
สอนเป็ นภาษาอังกฤษ เข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์

ควำมแตกต่ ำงระหว่ำงแผนกำรเรียน STEM IEP และ Bell
ระดับชั้นประถม (ป.1-ป.6)

วิชำทีเ่ รียนเป็ นภำษำอังกฤษ
อังกฤษพื้นฐาน (ครู ไทย)
อังกฤษเพิม่ เติม (หลักสูตรของ Bell โดยครู Bell - Native)
อังกฤษเพิ่มเติม (ครู ต่างชาติ)
คณิ ตศาสตร์ (ครู ต่างชาติ)
วิทยาศาสตร์ (ครู ต่างชาติ)
สังคมศึกษา (ครู ไทย+ครู ต่างชาติ)
คอมพิวเตอร์ (ครู ไทย+ครู ต่างชาติ)
ภาษาจีน
รักการอ่าน
STEM Meeting

STEM

IEP

Bell

3
2
2
2
2
2
3

3
2
2
2
2
2
2
1
-

3
3
2
2
2
2
2
-

*** กำรจัดคำบเรียนในรำยวิชำหลัก ใช้ โครงสร้ ำงคำบเรียนเหมือนกันทั้ง 2 ภำคเรียน ***
หมำยเหตุ แผนกำรเรียน STEM เริ่มใช้ ต้ังแต่ ปีกำรศึกษำ 2561 เป็ นต้ นไป

แผนกำรเรียน English Program (ระดับชั้น ป.1 – ป.6)
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ธนบุ รี เปิ ดสอนนักเรี ยนตามหลักสู ตรกระทรวงศึ กษาธิ การเป็ นภาษาอังกฤษ (English
Program) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้นมา เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูเ้ รี ยนด้านภาษาอังกฤษและศาสตร์ อื่น ๆ เป็ น
พิเศษ กับคณะครู ผสู ้ อนเป็ นครู เจ้าของภาษา (Native English Speakers) และครู ชาวต่างชาติอื่น ๆ (Non-Native English
Speakers) รวมทั้งครู ไทยที่มีความสามารถความสามารถ มีคุณวุฒิทางการศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนตรงตามวิชา
ที่ สอน จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อกับครู ต่างชาติ ยกเว้นวิชาที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับประเทศไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย และเสริ มการเรี ยนภาษาจีน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 จานวนนักเรี ยน 30 คนต่อห้องเรี ยน
กำรเรียนแต่ละวิชำ หลักสู ตร 2 ภำษำ English Program Grade 1 – 6
Grades 1-6
* Mathematics
* Science
* English
* Home Economics
* Physical Education
* Health Education

หมำยเหตุ

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

กำรบริกำรรถรับ-ส่ งนักเรียน
โรงเรี ยนจัดบริ การรถรั บ -ส่ งนักเรี ยน มี รถตูป้ รั บอากาศ ให้บริ การทั้งหมด 42 คัน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ผูป้ กครอง โดยมีเส้นทางบริ การ ดังนี้
เส้ นทำงที่ 1 จากหมู่บา้ นเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาเข้า มุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย 2 สาย 1 เดอะมอลล์บางแค
ตลอดบางแค ศาลเจ้าพ่อเสื อ วัดจันทร์ วัดรางบัว บางไผ่ ถนนราชพฤกษ์ตดั ใหม่ สี่ แยกท่าพระ วงเวียนใหญ่ ตากสิ น เจริ ญนคร
ท่าดินแดง
เส้ นทำงที่ 2 จากหมู่บา้ นเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาเข้า ขึ้นวงแหวนถนนกาญจนา-ถนนเอกชัย ถนนบางบอน
ยิม้ ประยูร กานันแม้น ถนนจอมทอง-เอกชัย วุฒากาศ เทิ ดไท ถนนกัลปพฤกษ์ แม็คโคร เซ็นทรัลพระราม 2 ท่าข้าม วัดสี สุก
บางมด วัดกาแพง บางขุนเทียน บางกระดี่ แสมดา วัดพันท้ายนรสิ งห์
เส้ นทำงที่ 3 จากหมู่ บ้า นเศรษฐกิ จ ออกถนนเพชรเกษมขาออก เพชรเกษม 69-116 บางบอน 36 บางบอน 4
บางบอน 5 วัด โพธิ์ แจ้ง บางปิ้ ง บ่ อ ดิ น ออกถนนเพชรเกษมสาย 4 สายสี่ ต ัด ใหม่ ตลาดมหาชั ย มหาชั ย เมื อ งใหม่
ถนนเพชรเกษมอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ ซอยหมอศรี สาย 5 ดอนหวาย
เส้ นทำงที่ 4 จากโรงเรี ยนออกพุ ท ธมณฑลสาย 3 ถนนถนนบรมราชชนนี เลี ย บคลองทวี ศาลาธรรมสพน์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า ตั้งฮัว่ เส็ง บางกรวย สวนผัก ทุ่งมังกร บางใหญ่ บางบัวทอง ไทน้อย (ต้นทาง) ถนนราช
พฤกษ์ วงเวียนพระราม 5
เส้ นทำงที่ 5 จากโรงเรี ยนออกพุทธมณฑลสาย 2 สี่ แยกทศกัณฑ์ ถนนกาญจนา สมาคมปั กษ์ใต้ จรัลสนิทวงศ์ 12-43
อัตรำค่ ำบริกำร ขึน้ อยู่กบั ระยะทำง
สอบถำมรำยละเอียดทีง่ ำนรถรับ-ส่ งนักเรียน โทรศัพท์ 02-807-3501

