
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

 
  

 

คุณสมบัติ    เป็นนักเรียนชายและหญิง ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2562    หรือส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
  

จ าหน่ายใบสมัคร   วันที่ 21  ตุลาคม 2562   ถึงวันที ่3  มกราคม 2563  
  

หลักฐานการสมัคร  
1. รูปถ่าย สวมเครื่องแบบนักเรียน ถา่ยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
      (ห้ามใช้รูปถ่ายด่วนโพลารอยด์) 
2. ส าเนาสูติบัตรนักเรียน 
3. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน (นักเรียน บิดา และมารดา) 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (นักเรยีน บิดา และมารดา) 
5. ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดมิ (ปพ.7 ฉบับจริง) 
6. ส าเนาระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือส าเนาสมุดรายงานตัวนักเรียน 
7. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ เปลีย่นนามสกุล (ถ้ามี) โดยหลักฐานตรงกับทะเบียนบ้าน 
8. ส าเนาใบจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (เฉพาะกรณีรับเป็นบตุรบญุธรรม) 
9. ส าเนาใบรับศีลล้างบาป (ส าหรับนกัเรียนที่เป็นคาทอลิก) 
10. ส าเนาเกยีรตบิัตร วุฒิบัตรดเีด่น ใบประกาศเกยีรตคิุณ หรืออื่น ๆ (ถ้ามี) 

   ***เอกสารทุกฉบับ ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง*** 
  

ค่าธรรมเนียมใบสมัครพร้อมระเบียบการ    ราคาชุดละ 500 บาท  
 

วัน/เวลารับสมัคร  วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563  (เวลา 08.30 – 10.00 น.)   
ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  นักเรียนแต่งชุดนักเรียนให้เรียบร้อย  
ยื่นใบสมัครพร้อมผู้ปกครอง 

 

วันสอบ/สถานที่สอบ  วันอาทิตย์ท่ี 5 มกราคม 2563  (เวลา 08.00 – 12.00 น.)  ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์  
นักเรียนท่ีเลือกแผนการเรยีน English Program หลังจากสอบข้อเขยีนแล้ว เวลา 13.00 น.  สอบสัมภาษณ์กับ
ครูต่างชาติ  เพื่อประเมินทักษะฐานภาษาอังกฤษว่าต้องเรียน Intensive เพิ่มหลังจากรักษาสิทธิเข้าเรยีนแล้ว
หรือไม่ (มีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม) 

 

วิชาท่ีสอบประเมิน  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย  สังคมศึกษา 
 

ประกาศผล  วันศุกร์ที่  10  มกราคม  2563   ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.act.ac.th 
 

การมอบตัวรักษาสิทธิ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563  ณ ฝ่ายธรุการ-การเงิน อาคารรัตนบรรณาคาร 
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาลงช่ือในเอกสาร กรณผีู้ปกครองที่ไมใ่ช่บิดา หรือมารดา ต้องมี
อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป พร้อมหนังสือมอบอ านาจจากบดิา / มารดา มาแสดง หากไม่มาตาม
วัน เวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสทิธิ 

 

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


 

-2- 
 

ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

แผนการเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2 
(โดยประมาณ) 

หมายเหตุ 
ค่าธรรมเนียม 

ค่าใช้จ่าย
นักเรียนใหม ่

รวม 

IEP 39,282 13,875 53,157 23,000 
จัดเก็บเป็นภาค

เรียน 
Bell 65,782 13,875 79,657 20,000 

สสวท.  50,282 13,875 64,157 34,000 

English Program 150,000 43,215 193,215 0 
เก็บทั้งปีในภาค

เรียนแรก 

 
***ค่าใช้จ่ายภาคเรยีนที่ 1 ช าระในวนัมอบตัวรักษาสิทธ ิค่าใช้จ่ายภาคเรยีนที่ 2 ช าระในเดือนพฤศจิกายนของทกุปี*** 

หมายเหตุ  หลังจากช าระค่าธรรมเนียมรักษาสิทธิเข้าเรียนแล้วโรงเรียนขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 
 
ค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่ ได้แก ่

1. ค่าอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องแบบนักเรียน 3 ชุด/เสื้อลูกเสือส ารอง/ชุดพละ/ถุงเท้า/รองเท้าหนัง/รองเทา้พละ/
หนังสือแบบเรียนต่างประเทศ/เข็มขัด/กระเป๋า (หักเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์และเครื่องแบบแล้ว) 
 2. ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 
 3. ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯ ตลอดชีพ 

**ไม่รวมค่าเรียนเสริมวันเสาร์ / คา่รถรับ-ส่งนักเรียน / ค่าเรียน Intensive Course เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ   
(เฉพาะในกรณีที่นักเรียนได้รับการประเมินจากฝ่าย English Program  

ว่าจะต้องลงเรยีนภาษาอังกฤษเพิม่เติม มคี่าใช้จ่ายเพิ่มคอร์สละ 15,000 บาท)** 
 

เรียนปรับพ้ืนฐาน  นักเรียนท่ีเข้าเรียนใหม่และผ่านการรักษาสิทธิเข้าเรยีนแล้ว โรงเรียนจะจัดให้มีการเรียนเสรมิ
เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรยีนใหม่ทุกคน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม  

 ถึงวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563  เวลา 08.00 – 15.00 น.   
  

การแต่งกาย   ทุกระดับชั้น ให้แต่งกายชุดสภุาพ (ไปรเวท) 
 

วันเปิดเรียน  วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 
 
 

หมายเหตุ   หลังจากช าระคา่ธรรมเนียมรักษาสิทธิเข้าเรยีนแล้ว 
  โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี

 
 
 
 
 
 



การจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนการเรียน 
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

แผนการเรียน IEP (Interactive English Program) 
เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการเสรมิทักษะด้านภาษา โดยบูรณาการการเรียนการ 

สอนเป็นภาษาอังกฤษใน 4 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา (English / Science 
/ Math / Social ) นอกจากน้ียังได้เพิ่มความเข้มข้นของรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยสอนในรูปแบบของ Interactive เป็น
การปฏิบัติการทางภาษาเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้  
นักเรียนเกดิทักษะในการเรียนครบท้ัง 4 ทักษะ (Listening / Speaking / Reading / Writing)  มีการแบ่งนักเรยีนเป็น 
Small Class นักเรียน 25 คนโดยประมาณ จดักิจกรรม Outdoor Activities เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการ
เรียนรูต้่างๆในโรงเรียน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนใหน้่าสนใจมากขึ้น นักเรียนจะได้รับการทดสอบมาตรฐาน
การเรยีนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับมาตรฐานตามหลักของ CEFR มาตรฐานสากล และปลายปีการศึกษามีการจดั
กิจกรรม IEP  Clash  Day  เป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และความกล้าแสดงออก 
 

แผนการเรียน Bell 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ The Bell Educational Services ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาช้ันน า 

ในประเทศอังกฤษ จัดให้นักเรียนได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติที่เป็น Native Speaker มีความเช่ียวชาญด้านการ
สอนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชาวต่างชาติโดยเฉพาะ จัดการเรียนการสอนโดยการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ตามระดับ
ทักษะภาษา กลุ่มละไม่เกิน 20  คน ต่อครูต่างชาติ 1 คน โดยมีตัวแทนจากศูนย์ Bell ประเทศอังกฤษมาตรวจสอบ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

นอกจากน้ัน ยังเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เข้ากับวิชา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน
จะได้รับการทดสอบระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge 
University) ซึ่งเป็นท่ียอมรับท่ัวโลก 
 

แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.  
 โรงเรียนจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์  

(Mathematics) เทคโนโลยี (Technology) และวิศวกรรมศาสตร ์ (Engineering) โดยน าลักษณะทางธรรมชาติของแต่ละ
วิชามาผสมผสานและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  มีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดในคาบเรียน STEM Meeting 
โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงควบคูก่ับการพัฒนาทักษะการคดิ การตัง้ค าถาม  การแก้ปัญหา การคน้คว้าหาข้อมูล การ
น าเสนอ และการวิเคราะห์ข้อคน้พบใหม่ๆพร้อมท้ังสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่และน าไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตร จะเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนไดร้ับการพัฒนาครบทุกมิติผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสาปันน้ าใจสู่ชุมชน  กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร ์
การศึกษาเรยีนรู้และท าปฏบิัติการในห้อง ปฏิบัติการของมหาวิทยาลยั เป็นต้น  ทั้งนี้โรงเรียนมคีวามรว่มมือทางวิชาการกบั
สถาบันการศึกษาท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีพร้อมส่งเสริมนกัเรียนในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบ STEM 
Education ได้แก่ มหาวิทยาลยัไซตะมะ ประเทศญีปุ่่น คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งจะมีจ านวนนักเรียน 38 คนต่อห้องเรียน 
 
 



ความแตกต่างระหว่างแผนการเรียน STEM  IEP  และ  Bell 

 

*** การจัดคาบเรยีนในรายวชิาหลัก ใช้โครงสร้างคาบเรียนเหมือนกันทั้ง 2 ภาคเรียน *** 
หมายเหต ุ* ไม่คิดหน่วยกติ 

 

แผนการเรียน English Program 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   เปิดสอนนักเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(English Program)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548  เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน  โดยคณะครูผู้สอนเป็นครูเจ้าของภาษา  (Native English Speakers) และครูชาวต่างชาติอื่น ๆ  
(Non-Native English Speakers)  รวมทั้งครูไทยท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการสอนตรงตามวิชาที่สอน 
และมีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกับครูต่างชาติ และมี
การวัดผลด้วยคะแนนสอบ Cambridge ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระดับที่
สูงขึ้นไป ยกเว้นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้เข้าใจสังคมไทย  จ านวนนักเรียน 
30 คนต่อห้องเรียน 

การเรียนแต่ละวิชา หลักสูตร 2 ภาษา English Program (Grade 7  - 9 ) 
Grade 7 - 9 

Basic and Additional  Mathematics 
Basic and Additional Science 
Basic and Additional English 

Career and Technology 
Physical & Health Education 

 

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

 

วิชาท่ีเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3) 

STEM  (คาบ) IEP  (คาบ) Bell (คาบ) 
อังกฤษพ้ืนฐาน  (ครูไทย) 3 3 3 
อังกฤษเพิ่มเติม  (หลักสตูรของ Bell โดยครู Bell - Native) - - 5 
อังกฤษเพิ่มเติม  (ครูต่างชาต)ิ 3 3 - 
คณิตศาสตร์  (ครูต่างชาต)ิ 2 2 2 

วิทยาศาสตร์  (ครูต่างชาต)ิ 1 1 1 
สังคมศึกษา  (ครูไทย+ครูตา่งชาติ) 1 1 1 

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ ์ 1 - - 
วิทยาศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ ์ 1 - - 

*คณิตศาสตร์เรยีนล่วงหน้า  (เรียนวันเสาร์) 1.5 - - 
*วิทยาศาสตร์เรยีนล่วงหน้า (เรยีนวันเสาร์) 1.5 - - 

*คอมพิวเตอร์เรียนล่วงหน้า (เรียนวันเสาร์) 1.5 - - 
ภาษาจีน - 2 - 
STEM Meeting 2 - - 



การบริการรถรับ-ส่งนกัเรียน 
 
 โรงเรียนจัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียน มีรถตู้ปรับอากาศ ให้บริการทั้งหมด 42 คัน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ปกครอง โดยมีเส้นทางบริการ ดังนี้ 
 เส้นทางที่ 1  จากหมู่บ้านเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาเข้า มุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย 2 สาย 1 เดอะมอลล์
บางแค ตลอดบางแค ศาลเจ้าพ่อเสือ วัดจันทร์ วัดรางบัว บางไผ่ ถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ สี่แยกท่าพระ วงเวียนใหญ่ ตาก
สิน เจริญนคร ท่าดินแดง 
 เส้นทางที่ 2 จากหมู่บ้านเศรษฐกิจออกถนนเพชรเกษมขาเข้า ขึ้นวงแหวนถนนกาญจนา-ถนนเอกชัย ถนนบาง
บอน ยิ้มประยูร ก านันแม้น ถนนจอมทอง-เอกชัย วุฒากาศ เทิดไท ถนนกัลปพฤกษ์ แม็คโคร เซ็นทรัลพระราม 2 ท่าข้าม 
วัดสีสุก บางมด วัดก าแพง บางขุนเทียน บางกระดี่ แสมด า 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) ถนน
ราชพฤกษ์ วงเวียนพระราม 5 
 เส้นทางที่ 5 จากโรงเรียนออกพุทธมณฑลสาย 2 สี่แยกทศกัณฑ์ ถนนกาญจนา สมาคมปักษ์ใต้   จรัลสนิทวงศ์ 
12-43 

 
อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับระยะทาง 

สอบถามรายละเอียดที่งานรถรับ-ส่งนักเรียน โทรศัพท์ 02-807-3501 
 
 
 
 
 
 
 


