
ระเบียบการรับสมคัรนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561 

 
คุณสมบตัิ 1. นกัเรียนตอ้งมีอายคุรบ 6 ปีบริบูรณ์   

   (เป็นผูท่ี้เกดิระหว่างวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  ถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
  2. ตอ้งเป็นผูท่ี้ก  าลงัเรียนชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2560  หรือจบอนุบาล 3 แลว้   
  หมายเหตุ   นักเรียนอายุไม่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 1 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

  ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 

จ าหน่ายใบสมคัร ตั้งแต่วนัท่ี 6 เมษายน ถึงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560   
(เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยดุตามปฏิทินโรงเรียน)  

 

รับสมคัร สอบประเมิน วันอาทิตย์ที่  28  พฤษภาคม   2560 
 

วิชาที่สอบประเมนิ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาองักฤษ  และความพร้อม 
 

ประกาศผล  วันพฤหัสบดทีี่  1 มถุินายน 2560   ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.act.ac.th 
 

หลักฐานการสมคัร * รูปถ่าย สวมเคร่ืองแบบนักเรียน ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป 
   * ส าเนาสูติบตัรของนกัเรียน 
   * ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของนกัเรียน  บิดา  และมารดา 
   * ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัเรียน บิดา และมารดา  
   * ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7 ฉบบัจริง)  
   * ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี) โดยหลกัฐานตอ้งตรงกบัทะเบียนบา้น  
   * ส าเนาใบจดทะเบียนเป็นบุตรบุตรธรรม (เฉพาะกรณีรับเป็นบุตรบุญธรรม) 
   * ส าเนาใบรับศีลบา้งบาป (ส าหรับนักเรียนท่ีเป็นคาทอลิก)  
 

สถานที่จ าหน่ายใบสมคัร  ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร  ราคาชุดละ 500 บาท 
 

การรักษาสิทธิ์เข้าเรียน  วันที่ 7 – 9  มถุินายน 2560  ตอ้งมี บิดา มารดา หรือผูป้กครองมาลงช่ือ 
ในเอกสาร กรณีผูป้กครองท่ีไม่ใช่บิดาหรือมารดา ตอ้งมีอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป  
และมีหนงัสือมอบอ านาจมายนืยนั โดยมารายงานตวัท่ีห้องธุรการ  
อาคารรัตนบรรณาคาร (ชั้น 1)   

      

http://www.act.ac.th/


เรียนปรับพืน้ฐานความรู้  นกัเรียนท่ีเขา้เรียนใหม่และผ่านการรักษาสิทธ์ิเขา้เรียนแลว้ โรงเรียนจะจดั 
    ให้มีการเรียนเสริมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ให้กบันกัเรียนใหม่ทุกคน ตั้งแต่ 
    วนัจนัทร์ท่ี 26 มีนาคม – วนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. 
    (หยดุช่วงสงกรานต์ 1 สปัดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 7 – 15 เมษายน 2561) 
    การแต่งกายมาเรียนปรับพ้ืนฐาน ทุกระดบัชั้น ให้แต่งกายชุดสุภาพ (ไปรเวท) 

 
ค่าใช้จ่ายแต่ละแผนการเรียน  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2561   

ส าหรับนักเรียนตามเกณฑ์  (ครบ 6 ปีบริบูรณ์) 

แผนการเรียน 
ภาคเรียนที ่1 

ภาคเรียนที ่2 หมายเหตุ 
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย นร.ใหม่ รวม 

IEP 30,600 21,100 51,700 27,000 
จดัเกบ็เป็นภาคเรียน Bell 45,600 21,100 66,700 27,000 

STEM 40,600 21,100 61,700 37,000 
English Program 140,000 33,600 173,600 0 เกบ็ทั้ งปี 

ในภาคเรียนแรก 
***นักเรียนทีอ่ายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์ ตามเกณฑ์ (เกดิหลงัวนัที ่16 พฤษภาคม 2555) 

จ่ายเพิม่ 13,167.50 บาท (คร้ังเดยีว)*** 
 

**  ค่าใช้จ่ายภาคเรียนท่ี 1  ช าระในวนัมอบตวัรักษาสิทธ์ิ   ค่าใช้จ่ายภาคเรียนท่ี 2  ช าระในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ** 
 

ค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่ รวมถึง 1. ค่าอุปกรณ์ ไดแ้ก ่เคร่ืองแบบนกัเรียน 3 ชุด/เส้ือลูกเสือส ารอง/ชุดพละ/ 
    ถุงเทา้/รองเทา้หนงั/รองเทา้พละ/หนงัสือเรียน/เข็มขดั/กระเป๋า  

    2. ค่าอาหารกลางวนั 
    3. ค่าเรียนปรับพ้ืนฐานในเดือนเมษายน 
    4. ค่าสมาชิกสมาคมผูป้กครองฯ ตลอดชีพ 

**ไม่รวมค่าเรียนเสริมวนัเสาร์ และค่ารถรับ-ส่งนักเรียน** 
 

วันเปิดเรียน  วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 
 

หมายเหต ุ หลงัจากช าระค่าธรรมเนียมรักษาสิทธ์ิเข้าเรียนแล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    02-807-9555-63  ต่อ 0, 100 



การจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนการเรียน 
 

หลกัสูตรระดับประถมศึกษา 
แผนการเรียน  STEM 
ระดับช้ัน ป.1 – ป.6 
     โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  (Science) 
เทคโนโลย ี(Technology)  วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)   โดยน าลกัษณะทาง
ธรรมชาติของแต่ละวิชามาผสมผสานและจัดการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน    กจิกรรมในคาบ  STEM  จะเน้นการ
ปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กบัการพฒันาทักษะการคิด  ตั้ งค าถาม  การแกปั้ญหา  การหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อ

คน้พบใหม่ๆ  พร้อมทั้ งสามารถน าข้อคน้พบนั้นไปใช้กบัชีวิตประจ าวนัได ้  ในส่วนของกจิกรรมเสริมหลกัสูตร
จะเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพฒันาครบทุกมิติผ่านกจิกรรมต่าง  ๆ   เช่น  กจิกรรมจิตอาสา   ค่าย
คณิตศาสตร์    กจิกรรม  STEM  Academic   การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์   เป็นต้น   ทั้งน้ีโรงเรียนมีความ
ร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัการศึกษาทั้ งภายในและภายนอกประเทศท่ีพร้อมส่งเสริมนักเรียนในการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบ  STEM Education  ได้แก ่  มหาวิทยาลยัไซตะมะ  ประเทศญี่ ปุ่น   คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล   และสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (สสวท.) จ านวนนักเรียน 50 
คนต่อห้อง 
 

แผนการเรียน IEP (Interactive English Program) 
ระดับช้ัน ป.1 – ป.6 

เรียนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการเสริมทักษะด้านภาษา โดยบูรณาการการ
เรียนการสอน 

เป็นภาษาองักฤษใน 5 วิชา ได้แก ่วิชาภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์
(English / Science / Math / Social / Computer ) นอกจากน้ียงัไดเ้พ่ิมความเขม้ข้นของราย วิชาภาษาองักฤษโดย
สอนในรูปแบบของ Interactive เป็นการปฏิบติัการทางภาษาเสริมกระบวนการเรียนรู้ดา้นภาษาองักฤษ โดยผ่าน
กจิกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนเกดิทักษะในการเรียนครบทั้ ง 4 ทักษะ (Listening / 
Speaking / Reading / Writing ) และนักเรียนจะไดร้ับการทดสอบมาตรฐานการเรียนภาษาองักฤษจากสถาบันท่ี
ได้รับมาตรฐาน (Oxford University Press) ส าหรับในแผนการเรียนน้ียงัมีการเสริมทักษะในการเรียนวิชา
ภาษาจีน 

 
 



แผนการเรียน Bell 
ระดับช้ัน ป.1 – ป.6 

โรงเรียนอสัสมัชัญธนบุรี ได้ร่วมกบั The Bell Educational Services ประเทศองักฤษ จดัให้นักเรียนได้
เรียนวิชาภาษาองักฤษกบัครูต่างชาติท่ีเป็น Native Speaker มีความเช่ียวชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษส าหรับ
คนต่างชาติโดยเฉพาะ โดยจดัให้นกัเรียนเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 15 – 20  คน ต่อครูต่างชาติ 1 คน  

การสอบวดัมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ใชก้ารทดสอบทักษะภาษาองักฤษตามมาตรฐาน
ของ มหาวิทยาลยั Cambridge ซ่ึงเป็นท่ียอมรับทัว่โลก นอกจากนั้น ยงัเสริมทกัษะภาษาองักฤษ โดยบูรณาการ
การเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ เขา้กบัวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา และคอมพิวเตอร์   

ความแตกต่างระหว่างแผนการเรียน STEM   IEP   และ  Bell 

วชิาทีเ่รียนเป็นภาษาองักฤษ 
ระดบัช้ันประถม (ป.1-ป.6) ระดบัช้ันประถม (ป.1-ป.6) 

STEM IEP Bell 

องักฤษพ้ืนฐาน  (ครูไทย) 3 3 3 

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

องักฤษเพ่ิมเติม  (ครูต่างชาต)ิ 2 2 - 

คณิตศาสตร์  (ครูต่างชาติ) 2 2 2 

วิทยาศาสตร์  (ครูต่างชาต)ิ 2 2 2 

สังคมศึกษา  (ครูไทย+ครูต่างชาต)ิ 2 2 2 

คอมพิวเตอร์ (ครูไทย+ครูต่างชาติ) 2 2 2 

ภาษาจีน 2 2 2 

รักการอ่าน - 1 - 

STEM Meeting 3 - - 

 
*** การจัดคาบเรียนในรายวชิาหลกั ใช้โครงสร้างคาบเรียนเหมอืนกนัทั้ง 2 ภาคเรียน *** 

หมายเหตุ  แผนการเรียน STEM   เร่ิมใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป 
   



แผนการเรียน English Program 
ระดับช้ัน ป.1 – ป.6 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดสอนนักเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นตน้มา  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียนดา้นภาษาองักฤษและ
ศาสตร์อ่ืน ๆ เป็นพิเศษ กบัคณะครูผูส้อนเป็นครูเจา้ของภาษา (Native English Speakers) และครูชาวต่างชาติอ่ืน 
ๆ (Non-Native English Speakers) รวมทั้ งครูไทยท่ีมีความสามารถความสามารถ มีคุณวุฒิทางการศึกษา มี
ประสบการณ์ในการสอนตรงตามวิชาท่ีสอน  จดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือกบัครูต่างชาติ 
ยกเว ้นวิชาท่ีมีเน้ือหาเก ีย่วกบัประเทศไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเสริมการเรียนภาษาจีน ตั้ งแต่
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวนนกัเรียน 30 คนต่อห้องเรียน 
 

 การเรียนแต่ละวิชา หลกัสูตร 2 ภาษา  English Program  Grade 1 – 6 
  
Grades 1-6 
* Mathematics 

* Science 

* English 

* Home Economics 

* Physical Education  

* Health Education 

 
หมายเหตุ 1. วิชาท่ีสอนโดยใช้ภาษาไทย ได้แก ่วิชาภาษาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์  ดนตรี 
   2. วิชาสังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ สอนตามหลกัสูตรการเรียนของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล 
                                    แห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


