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ระเบียบการรับสมคัรนักเรียน 
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ค่าใช้จ่ายแต่ละแผนการเรียน  ระดบัชั/นประถมศึกษาปีที6 1 ปีการศึกษา 2564 

สําหรับนักเรียนตามเกณฑ์  (ครบ 6 ปีบริบูรณ์) 

 

**  ค่าใช้จ่ายภาคเรียนที6 1  ชําระในวนัมอบตวัรักษาสิทธิ  ค่าใช้จ่ายภาคเรียนที6 2  ชําระในเดือนพฤศจกิายน ของทุกปี ** 

  

ค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่ รวมถงึ   

1. ค่าอุปกรณ์ ไดแ้ก่ เครื1องแบบนกัเรียน 3 ชุด/เสื;อลูกเสือสาํรอง/ชุดพละ/ถุงเทา้/รองเทา้หนงั/

รองเทา้พละ/ หนงัสือเรียน/เขม็ขดั/กระเป๋า 

2. ค่าอาหารกลางวนั 

3. ค่าเรียนปรับพื;นฐานในเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 

4. ค่าสมาชิกสมาคมผูป้กครองฯ ตลอดชีพ 

**ไม่รวมค่าเรียนเสริมวนัเสาร์ และค่ารถรับ-ส่งนักเรียน** 
 

 

 

หมายเหตุ หลงัจากชาํระค่าธรรมเนียมรักษาสิทธิเข้าเรียนแล้ว  

โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

แผนการเรียน 
ภาคเรียนที6 1 

ภาคเรียนที6 2 หมายเหตุ 
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย นร.ใหม่ รวม 

IEP 33,600 20,100 53,700 27,000 

จดัเกบ็เป็นภาคเรียน Bell 51,600 20,100 71,700 27,000 

STEM 43,600 20,100 63,700 37,000 

English Program 140,000 34,600 174,600 - เกบ็ทั;งปี 

ในภาคเรียนแรก 

***นักเรียนที6อายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์ ตามเกณฑ์ (เกดิหลงัวนัที6 17 พฤษภาคม 2558) 

จ่ายเพิ6ม 13,167.50 บาท (ครั/งเดยีว)*** 
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การจดัการเรียนการสอนในแต่ละแผนการเรียน 

ระดบัชั/นประถมศึกษา 

 

แผนการเรียน  STEM  Kids    

     โรงเรียนจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์  (Science) เทคโนโลย ี

(Technology)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)   โดยนาํลกัษณะทางธรรมชาติของ

แต่ละวิชามาผสมผสานและจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน  กิจกรรมในคาบ  STEM  Meeting   จะเน้นการเรียนการ

สอนแบบ  Active Learning ให้นักเรียนเกิดการพฒันาทกัษะการคิด  ตั;งคาํถาม  การแกปั้ญหา  การหาขอ้มูลและ

วเิคราะห์ขอ้คน้พบใหม่ ๆ  พร้อมทั;งสามารถนาํขอ้คน้พบนั;นไปใชก้บัชีวติประจาํวนัได ้  ในส่วนของกิจกรรมเสริม

หลกัสูตรจะเน้นการส่งเสริมให้นกัเรียนไดรั้บการพฒันาครบทุกมิติผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ   เช่น  กิจกรรมค่าย One 

Day camp กิจกรรม  STEM  Academic   การศึกษาดูงานดา้นวิทยาศาสตร์   เป็นตน้   ทั;งนี; โรงเรียนมีความร่วมมือ

ทางวิชาการกบัสถาบนัการศึกษาที1พร้อมส่งเสริมนักเรียนในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบ  STEM Education  

ไดแ้ก่   คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  คณะศึกษา มศว.ประสานมิตร  และสถาบนัส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  (สสวท.) จาํนวนนกัเรียน 50 คนต่อหอ้ง 

 

แผนการเรียน IEP (Interactive English Program)   

เรียนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการเสริมทกัษะดา้นภาษา โดยบูรณาการการ 

เรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษใน 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา 

(English / Science / Math / Social) นอกจากนี; ยงัไดเ้พิ1มความเขม้ขน้ของราย วิชาภาษาองักฤษโดยสอนในรูปแบบ

ของ Interactive เป็นการปฏิบติัการทางภาษาเสริมกระบวนการเรียนรู้ดา้นภาษาองักฤษ โดยผา่นกิจกรรมการเรียน

การสอนที1หลากหลาย เพื1อให้นักเรียนเกิดทกัษะในการเรียนครบทั;ง 4 ทกัษะ (Listening / Speaking / Reading / 

Writing) โดยในคาบเรียน IEP มีการแบ่งนกัเรียนเป็น Small Class หอ้งละ 25 คน  และมีการเนน้กิจกรรมการเรียน

การสอนที1เป็นการประยกุตก์ารใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจาํวนั Outdoor Activities โดยเปลี1ยนบรรยากาศการเรียน

การสอนให้น่าสนใจ และไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน นอกจากนี; มีโครงการพฒันาทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัเรียน (RSDP) โดยจดัการสอนเสริมใหก้บันกัเรียนที1ตอ้งการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

และในปลายปีการศึกษา จะมีกิจกรรม IEP CLASH DAY เพื1อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถในการ

ใชภ้าษาองักฤษและฝึกความกลา้แสดงออก 

 

 



                                           ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 4	

	

แผนการเรียน Bell   

โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ร่วมกบั The Bell Educational Services ประเทศองักฤษ จดัให ้               

นัก เรียนได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่ างชาติ ที1 เป็น  Native Speaker มีความ เชี1 ยวชาญด้านการสอน                       

ภาษาองักฤษสาํหรับคนต่างชาติโดยเฉพาะ โดยจดัใหน้กัเรียนเรียนเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 15 – 20  คน ต่อครูต่างชาติ 

1 คน  

การสอบวดัมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ใชก้ารทดสอบทกัษะภาษาองักฤษตาม 

มาตรฐานของ มหาวทิยาลยั Cambridge ซึ1 งเป็นที1ยอมรับทั1วโลก นอกจากนั;น ยงัเสริมทกัษะภาษาองักฤษ โดยบูรณา

การการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ เขา้กบัวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสงัคมศึกษา และภาษาองักฤษ  

 

ความแตกต่างระหว่างแผนการเรียน STEM  IEP  และ  Bell	

วชิาที6เรียนเป็นภาษาองักฤษ 
ระดบัชั/นประถมศึกษา 

STEM IEP Bell 

องักฤษพื;นฐาน  (ครูไทย) 3 3 3 

องักฤษเพิ1มเติม  (หลกัสูตรของ Bell โดยครู Bell - Native) - - 3 

องักฤษเพิ1มเติม  (ครูต่างชาติ) 2 2 - 

คณิตศาสตร์  (ครูต่างชาติ) 2 2 2 

วทิยาศาสตร์  (ครูต่างชาติ) 2 2 2 

สงัคมศึกษา  (ครูไทย+ครูต่างชาติ) 2 2 2 

ภาษาจีน - 2 2 

รักการอ่าน - 1 - 

STEM Meeting (ไม่มีเรียนภาษาจีน) 3 - - 

 

*** การจดัคาบเรียนในรายวชิาหลกั ใช้โครงสร้างคาบเรียนเหมือนกนัทั/ง 2 ภาคเรียน *** 

หมายเหตุ  แผนการเรียน STEM   เริ6มใช้ตั/งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
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แผนการเรียน English Program   

  โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี เปิดสอนนกัเรียนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาองักฤษ 

(English Program) ตั;งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้มา โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื1อเตรียมความพร้อมและพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยคณะครูผูส้อนเป็นครูเจา้ของภาษา (Native English Speakers) และครูชาวต่างชาติอื1น 

ๆ (Non-Native English Speakers) รวมทั;งครูไทยที1มีความรู้ความสามารถ มีคุณวฒิุทางการศึกษา มีประสบการณ์ใน

การสอนตรงตามสาขา 

               หลกัสูตร English  Program จดัการเรียนการสอนในแต่ละวิชาโดยใชภ้าษาองักฤษในการสื1อสาร

กบัครูต่างชาติ เป็นหลกั ยกเวน้วิชาที1มีเนื;อหาเกี1ยวกบัประเทศไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที1จดัสอนโดยครู

ไทย นอกจากนี; ยงั เสริมการเรียนภาษาจีน ตั; งแต่ระดับชั;นประถมศึกษาปีที1  1 ถึงระดับชั;นมัธยมศึกษาปีที1  3 

หอ้งเรียน English Programกาํหนดจาํนวนนกัเรียนไม่เกิน 30 คนต่อหอ้งเรียน 

 

 

การเรียนแต่ละวชิา หลกัสูตร 2 ภาษา  English Program 

 Grades 1-6 
* Mathematics 

* Science 
* English 

* Home Economics 
* Physical Education  
* Health Education 

* Computer 
 

หมายเหตุ  

1. วชิาที1สอนโดยใชภ้าษาไทย ไดแ้ก่ วชิาภาษาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์  ดนตรี 

 2. วชิาสงัคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ สอนตามหลกัสูตรการเรียนของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
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การบริการรถรับ-ส่งนักเรียน 
 

 โรงเรียนจดับริการรถรับ-ส่งนกัเรียน มีรถตูป้รับอากาศ ให้บริการทั;งหมด 42 คนั เพื1ออาํนวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูป้กครอง โดยมีเสน้ทางบริการ ดงันี;  

 เส้นทางที6 1  จากหมู่บา้นเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาเขา้ มุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย 2 สาย 1 เดอะ

มอลลบ์างแค ตลอดบางแค ศาลเจา้พอ่เสือ วดัจนัทร์ วดัรางบวั บางไผ ่ถนนราชพฤกษต์ดัใหม่ สี1แยกท่าพระ วงเวยีน

ใหญ่ ตากสิน เจริญนคร ท่าดินแดง 

 

 เส้นทางที6 2 จากหมู่บา้นเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาเขา้ ขึ;นวงแหวนถนนกาญจนา-ถนนเอกชยั ถนน

บางบอน ยิ;มประยรู กาํนนัแมน้ ถนนจอมทอง-เอกชยั วฒุากาศ เทิดไท ถนนกลัปพฤกษ ์แมค็โคร เซ็นทรัลพระราม 

2 ท่าขา้ม วดัสีสุก บางมด วดักาํแพง บางขนุเทียน บางกระดี1 แสมดาํ วดัพนัทา้ยนรสิงห์ 

 

 เส้นทางที6 3 จากหมู่บา้นเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาออก เพชรเกษม 69-116 บางบอน 36 บางบอน 4 

บางบอน 5 วดัโพธิi แจง้ บางปิ; ง บ่อดิน ออกถนนเพชรเกษมสาย 4 สายสี1ตดัใหม่ ตลาดมหาชยั มหาชยัเมืองใหม่                                    

ถนนเพชรเกษมออ้มนอ้ย ออ้มใหญ่ ซอยหมอศรี สาย 5 ดอนหวาย 

 

 เส้นทางที6 4 จากโรงเรียนออกพุทธมณฑลสาย 3 ถนนถนนบรมราชชนนี เลียบคลองทวี ศาลาธรรมสพน ์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล  เซ็นทรัลปิ1 นเกลา้ ตั;งฮั1วเส็ง บางกรวย สวนผกั ทุ่งมงักร บางใหญ่ บางบวัทอง ไทนอ้ย (ตน้ทาง) 

ถนนราชพฤกษ ์วงเวยีนพระราม 5 

 

 เส้นทางที6 5 จากโรงเรียนออกพุทธมณฑลสาย 2 สี1แยกทศกณัฑ ์ถนนกาญจนา สมาคมปักษใ์ต ้  จรัลสนิท

วงศ ์12-43 

 

อตัราค่าบริการ ขึ/นอยู่กบัระยะทาง 

สอบถามรายละเอยีดที6งานรถรับ-ส่งนักเรียน โทรศัพท์ 02-807-3501 

 


