ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ชั/นประถมศึกษาปี ที6 1 ปี การศึกษา 2564
¤Ø³ÊÁºÑµÔ

1. ¹Ñ¡àÃÕÂ¹µÍ§ÁÕÍÒÂØ¤Ãº 6 »ºÃÔºÙÃ³ (à»¹¼Ù·Õèà¡Ô´ÃÐËÇÒ§ÇÑ¹·Õè 16 ¾ÄÉÀÒ¤Á
¾.È. 2557 ¶Ö§ÇÑ¹·Õè 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È. 2558)
2. µÍ§à»¹¼Ù·Õè¡íÒÅÑ§àÃÕÂ¹ªÑé¹Í¹ØºÒÅ 3 ã¹»¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2563 ËÃ×Í¨ºÍ¹ØºÒÅ 3 áÅÇ
ËÁÒÂàËµØ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÍÒÂØäÁÍÂÙã¹à¡³±¢Í 1 ¨ÐäÁä´ÃÑºà§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅ
¼Ù»¡¤ÃÍ§µÍ§àÊÕÂ¤Òãª¨ÒÂà¾ÔèÁ

¨íÒË¹ÒÂãºÊÁÑ¤Ã : ·Ò§âÃ§àÃÕÂ¹¨Ðá¨§ÇÑ¹¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐ¨íÒË¹ÒÂãºÊÁÑ¤ÃÍÕ¡¤ÃÑé§¼Ò¹·Ò§àÇçºä«µ
âÃ§àÃÕÂ¹ www.act.ac.th áÅÐ Line Ã.Ã.ÍÑÊÊÑÁªÑ¸¹ºØÃÕ ID: @actnews (ÁÕà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ @ ¹íÒË¹Ò)
ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃÊÁÑ¤Ã (àÍ¡ÊÒÃ·Ø¡©ºÑºÅ§ª×èÍÃÑºÃÍ§ÊíÒà¹Ò¶Ù¡µÍ§)
1. ÃÙ»¶ÒÂ ÊÇÁà¤Ã×èÍ§áºº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¶ÒÂäÇäÁà¡Ô¹ 6 à´×Í¹ ¢¹Ò´ 1 ¹ÔéÇ ¨íÒ¹Ç¹ 1 ÃÙ»
2. ÊíÒà¹ÒÊÙµÔºÑµÃ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
3. ÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨íÒµÑÇ»ÃÐªÒª¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ºÔ´Ò áÅÐÁÒÃ´Ò
4. ÊíÒà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ºÒ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ºÔ´Ò áÅÐÁÒÃ´Ò
5. ãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃà»¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ò¡âÃ§àÃÕÂ¹à´ÔÁ (»¾.7 ©ºÑº¨ÃÔ§)
6. ÊíÒà¹Òãºà»ÅÕèÂ¹ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ (¶ÒÁÕ) â´ÂËÅÑ¡°Ò¹µÍ§µÃ§¡Ñº·ÐàºÕÂ¹ºÒ¹
7. ÊíÒà¹Òãº¨´·ÐàºÕÂ¹à»¹ºØµÃºØ¸ÃÃÁ (à©¾ÒÐ¡Ã³ÕÃÑºà»¹ºØµÃºØ¸ÃÃÁ)
8. ÊíÒà¹ÒãºÃÑºÈÕÅÅÒ§ºÒ» (ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õèà»¹¤Ò·ÍÅÔ¡)

-2ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1

ค่ าใช้ จ่ายแต่ ละแผนการเรียน ระดับชั/นประถมศึกษาปี ที6 1 ปี การศึกษา 2564
สํ าหรับนักเรียนตามเกณฑ์ (ครบ 6 ปี บริบูรณ์ )
แผนการเรียน
IEP
Bell
STEM
English Program

ค่ าธรรมเนียม
33,600
51,600
43,600
140,000

ภาคเรียนที6 1
ค่ าใช้ จ่าย นร.ใหม่
20,100
20,100
20,100
34,600

รวม
53,700
71,700
63,700
174,600

ภาคเรียนที6 2
27,000
27,000
37,000
-

หมายเหตุ
จัดเก็บเป็ นภาคเรี ยน

เก็บทั;งปี
ในภาคเรี ยนแรก
***นักเรียนทีอ6 ายุไม่ ครบ 6 ปี บริบูรณ์ ตามเกณฑ์ (เกิดหลังวันที6 17 พฤษภาคม 2558)
จ่ ายเพิม6 13,167.50 บาท (ครั/งเดียว)***

** ค่ าใช้ จ่ายภาคเรียนที6 1 ชําระในวันมอบตัวรักษาสิ ทธิ ค่ าใช้ จ่ายภาคเรียนที6 2 ชําระในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี **

ค่ าใช้ จ่ายนักเรียนใหม่ รวมถึง
1. ค่าอุปกรณ์ ได้แก่ เครื1 องแบบนักเรี ยน 3 ชุด/เสื; อลูกเสื อสํารอง/ชุดพละ/ถุงเท้า/รองเท้าหนัง/
รองเท้าพละ/ หนังสื อเรี ยน/เข็มขัด/กระเป๋ า
2. ค่าอาหารกลางวัน
3. ค่าเรี ยนปรับพื;นฐานในเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน
4. ค่าสมาชิกสมาคมผูป้ กครองฯ ตลอดชีพ
**ไม่ รวมค่ าเรียนเสริมวันเสาร์ และค่ ารถรับ-ส่ งนักเรียน**

หมายเหตุ

หลังจากชําระค่ าธรรมเนียมรั กษาสิ ทธิ เข้ าเรี ยนแล้ ว
โรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนเงินทุกกรณี

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

2

การจัดการเรียนการสอนในแต่ ละแผนการเรียน
ระดับชั/นประถมศึกษา
แผนการเรียน STEM Kids
โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics) โดยนําลักษณะทางธรรมชาติของ
แต่ละวิชามาผสมผสานและจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน กิจกรรมในคาบ STEM Meeting จะเน้นการเรี ยนการ
สอนแบบ Active Learning ให้นักเรี ยนเกิ ดการพัฒนาทักษะการคิด ตั;งคําถาม การแก้ปัญหา การหาข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ ค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั;งสามารถนําข้อค้นพบนั;นไปใช้กบั ชีวติ ประจําวันได้ ในส่ วนของกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตรจะเน้นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาครบทุกมิติผ่านกิ จกรรมต่าง ๆ เช่น กิ จกรรมค่าย One
Day camp กิจกรรม STEM Academic การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ทั;งนี; โรงเรี ยนมีความร่ วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที1พร้อมส่ งเสริ มนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบ STEM Education
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษา มศว.ประสานมิตร และสถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จํานวนนักเรี ยน 50 คนต่อห้อง

แผนการเรียน IEP (Interactive English Program)
เรี ยนตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการเสริ มทักษะด้านภาษา โดยบูรณาการการ
เรี ย นการสอนเป็ นภาษาอังกฤษใน 4 วิช า ได้แ ก่ วิช าภาษาอังกฤษ วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละสั งคมศึ ก ษา
(English / Science / Math / Social) นอกจากนี; ยงั ได้เพิ1มความเข้มข้นของราย วิชาภาษาอังกฤษโดยสอนในรู ปแบบ
ของ Interactive เป็ นการปฏิบตั ิการทางภาษาเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ โดยผ่านกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที1 ห ลากหลาย เพื1อให้นักเรี ยนเกิ ดทักษะในการเรี ยนครบทั;ง 4 ทักษะ (Listening / Speaking / Reading /
Writing) โดยในคาบเรี ยน IEP มีการแบ่งนักเรี ยนเป็ น Small Class ห้องละ 25 คน และมีการเน้นกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที1เป็ นการประยุกต์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน Outdoor Activities โดยเปลี1ยนบรรยากาศการเรี ยน
การสอนให้น่าสนใจ และได้เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ในโรงเรี ยน นอกจากนี; มีโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน (RSDP) โดยจัดการสอนเสริ มให้กบั นักเรี ยนที1ตอ้ งการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
และในปลายปี การศึกษา จะมีกิจกรรม IEP CLASH DAY เพื1อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษและฝึ กความกล้าแสดงออก
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แผนการเรียน Bell
โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ร่ วมกับ The Bell Educational Services ประเทศอังกฤษ จัดให้
นั ก เรี ยนได้ เ รี ยนวิ ช าภาษาอั ง กฤษกั บ ครู ต่ า งชาติ ที1 เ ป็ น Native Speaker มี ค วามเชี1 ย วชาญ ด้ า นการสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับคนต่างชาติโดยเฉพาะ โดยจัดให้นกั เรี ยนเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 15 – 20 คน ต่อครู ต่างชาติ
1 คน
การสอบวัดมาตรฐานการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ใช้การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานของ มหาวิทยาลัย Cambridge ซึ1 งเป็ นที1ยอมรับทัว1 โลก นอกจากนั;น ยังเสริ มทักษะภาษาอังกฤษ โดยบูรณา
การการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ เข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และสังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ความแตกต่ างระหว่ างแผนการเรียน STEM IEP และ Bell
วิชาทีเ6 รียนเป็ นภาษาอังกฤษ
อังกฤษพื;นฐาน (ครู ไทย)
อังกฤษเพิ1มเติม (หลักสู ตรของ Bell โดยครู Bell - Native)
อังกฤษเพิ1มเติม (ครู ต่างชาติ)
คณิ ตศาสตร์ (ครู ต่างชาติ)
วิทยาศาสตร์ (ครู ต่างชาติ)
สังคมศึกษา (ครู ไทย+ครู ต่างชาติ)
ภาษาจีน
รักการอ่าน
STEM Meeting (ไม่มีเรี ยนภาษาจีน)

ระดับชั/นประถมศึกษา
STEM

IEP

Bell

3
2
2
2
2
3

3
2
2
2
2
2
1
-

3
3
2
2
2
2
-

*** การจัดคาบเรียนในรายวิชาหลัก ใช้ โครงสร้ างคาบเรียนเหมือนกันทั/ง 2 ภาคเรียน ***
หมายเหตุ แผนการเรียน STEM เริ6มใช้ ต/งั แต่ ปีการศึกษา 2561 เป็ นต้ นไป

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

4

แผนการเรียน English Program
โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี เปิ ดสอนนักเรี ยนตามหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นภาษาอังกฤษ
(English Program) ตั;งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็ นต้นมา โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื1อเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่ผเู ้ รี ยน โดยคณะครู ผสู ้ อนเป็ นครู เจ้าของภาษา (Native English Speakers) และครู ชาวต่างชาติอื1น
ๆ (Non-Native English Speakers) รวมทั;งครู ไทยที1มีความรู ้ความสามารถ มีคุณวุฒิทางการศึกษา มีประสบการณ์ใน
การสอนตรงตามสาขา
หลักสู ตร English Program จัดการเรี ยนการสอนในแต่ละวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื1 อสาร
กับครู ต่างชาติ เป็ นหลัก ยกเว้นวิชาที1มีเนื; อหาเกี1ยวกับประเทศไทย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทยที1จดั สอนโดยครู
ไทย นอกจากนี; ยัง เสริ ม การเรี ย นภาษาจี น ตั;ง แต่ ร ะดับ ชั;น ประถมศึ ก ษาปี ที1 1 ถึ ง ระดับ ชั;น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที1 3
ห้องเรี ยน English Programกําหนดจํานวนนักเรี ยนไม่เกิน 30 คนต่อห้องเรี ยน

การเรียนแต่ ละวิชา หลักสู ตร 2 ภาษา English Program
Grades 1-6
* Mathematics
* Science
* English
* Home Economics
* Physical Education
* Health Education
* Computer

หมายเหตุ
1. วิชาที1สอนโดยใช้ภาษาไทย ได้แก่ วิชาภาษาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี
2. วิชาสังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ สอนตามหลักสู ตรการเรี ยนของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย
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การบริการรถรับ-ส่ งนักเรียน
โรงเรี ยนจัดบริ การรถรับ-ส่ งนักเรี ยน มีรถตูป้ รับอากาศ ให้บริ การทั;งหมด 42 คัน เพื1ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผปู ้ กครอง โดยมีเส้นทางบริ การ ดังนี;
เส้ นทางที6 1 จากหมู่บา้ นเศรษฐกิ จออกถนนเพชรเกษมขาเข้า มุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย 2 สาย 1 เดอะ
มอลล์บางแค ตลอดบางแค ศาลเจ้าพ่อเสื อ วัดจันทร์ วัดรางบัว บางไผ่ ถนนราชพฤกษ์ตดั ใหม่ สี1 แยกท่าพระ วงเวียน
ใหญ่ ตากสิ น เจริ ญนคร ท่าดินแดง
เส้ นทางที6 2 จากหมู่บา้ นเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาเข้า ขึ;นวงแหวนถนนกาญจนา-ถนนเอกชัย ถนน
บางบอน ยิม; ประยูร กํานันแม้น ถนนจอมทอง-เอกชัย วุฒากาศ เทิดไท ถนนกัลปพฤกษ์ แม็คโคร เซ็นทรัลพระราม
2 ท่าข้าม วัดสี สุก บางมด วัดกําแพง บางขุนเทียน บางกระดี1 แสมดํา วัดพันท้ายนรสิ งห์
เส้ นทางที6 3 จากหมู่บา้ นเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาออก เพชรเกษม 69-116 บางบอน 36 บางบอน 4
บางบอน 5 วัดโพธิi แจ้ง บางปิ; ง บ่อดิ น ออกถนนเพชรเกษมสาย 4 สายสี1 ตดั ใหม่ ตลาดมหาชัย มหาชัยเมื องใหม่
ถนนเพชรเกษมอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ ซอยหมอศรี สาย 5 ดอนหวาย
เส้ นทางที6 4 จากโรงเรี ยนออกพุทธมณฑลสาย 3 ถนนถนนบรมราชชนนี เลียบคลองทวี ศาลาธรรมสพน์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เซ็นทรัลปิ1 นเกล้า ตั;งฮัว1 เส็ง บางกรวย สวนผัก ทุ่งมังกร บางใหญ่ บางบัวทอง ไทน้อย (ต้นทาง)
ถนนราชพฤกษ์ วงเวียนพระราม 5
เส้ นทางที6 5 จากโรงเรี ยนออกพุทธมณฑลสาย 2 สี1 แยกทศกัณฑ์ ถนนกาญจนา สมาคมปั กษ์ใต้ จรัลสนิ ท
วงศ์ 12-43
อัตราค่ าบริการ ขึน/ อยู่กบั ระยะทาง
สอบถามรายละเอียดทีง6 านรถรับ-ส่ งนักเรียน โทรศัพท์ 02-807-3501
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