
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 

 
  

คุณสมบัติ    เป็นนักเรียนชายและหญิง ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ปีการศึกษา 2562 
หรือส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
  

จ าหน่ายใบสมัคร   วันที่ 21  ตุลาคม 2562   ถึงวันที ่3  มกราคม 2563  
  

หลักฐานการสมัคร  (เอกสารทุกฉบับ  ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
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) 

  

ค่าธรรมเนียมใบสมัครพร้อมระเบียบการ ราคาชุดละ 500 บาท  
  

วัน/เวลารับสมัคร  วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563  (เวลา 10.00 – 11.30 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  (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

 

วิชาท่ีสอบประเมิน  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย  สังคมศึกษา 
 

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

การมอบตัวรักษาสิทธิ วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  8.30 – 15.00 น.  ณ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
อาคารรตันบรรณาคาร  โดย บดิา มารดา หรือผู้ปกครองมาลงช่ือในเอกสาร กรณผีู้ปกครอง
ที่ไม่ใช่บิดา หรือมารดา ต้องมีอายตุั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป พร้อมหนังสือมอบอ านาจจากบิดา / 
มารดา มาแสดง หากไมม่าตามวัน เวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ 

 
 

http://www.act.ac.th/
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ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตร 
ภาคเรียนที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2 
(โดยประมาณ) 

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
นักเรียนใหม ่

รวม 

วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ (วิทย-์คณิต) 40,317 14,625 54,942 24,000 

จัดเก็บเป็น 
ภาคเรยีน 

คณิตศาสตร-์ภาษาอังกฤษ 
(ศิลป์ค านวณเน้นภาษาอังกฤษ) 

42,317 14,625 56,942 26,000 

ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น  (ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น) 57,317 14,625 71,942 41,000 
ภาษาอังกฤษ-จีน (ศิลป์ภาษาจีน) 54,317 14,625 68,942 38,000 

สหศิลปด์นตรีและการแสดง 58,317 14,625 72,942 42,000 
Digital Art 40,317 14,625 54,942 24,000 

สหศิลป์การจดัการธุรกจิ 48,317 14,625 62,942 32,000 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์

ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. 
53,317 14,625 67,942 37,000 

English Program 
(วิทย์และศิลปค์ านวณ) 

160,000 52,825 212,825 0 
เก็บทั้งปี  

ในภาคเรียน
แรก 

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

หมายเหต ุ หลังจากช าระค่าธรรมเนียมรักษาสิทธิเข้าเรียนแล้วโรงเรียนขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

 
ค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่  ได้แก่  

1.   ค่าอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องแบบนักเรียน 3 ชุด/ชุดพละ/ ถุงเท้า/รองเท้าหนัง/รองเท้าพละ/หนังสือแบบเรียน 
ต่างประเทศ/เข็มขดั/กระเป๋า (หักเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์และเครื่องแบบแล้ว) 
 2.   ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 
 3.   ค่าสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯ ตลอดชีพ 

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

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคอร์สละ 15,000 บาท)** 
  

เรียนปรับพ้ืนฐานเรียนปรับพ้ืนฐาน  นักเรียนท่ีเข้าเรียนใหม่และผ่านการรักษาสิทธิเข้าเรยีนแล้ว โรงเรียนจะจัดให้มีการเรียนเสรมิ
เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรยีนใหม่ทุกคน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 
10 เมษายน 2563  เวลา 08.00 – 15.00 น.   

  

การแต่งกายการแต่งกาย   ทุกระดับชั้น ให้แต่งกายชุดสภุาพ (ไปรเวท) 
  

วันเปิดเรียนวันเปิดเรียน  วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 
 

 
หมายเหตุ หลังจากช าระคา่ธรรมเนียมรักษาสิทธิเข้าเรยีนแล้ว  

โรงเรียนขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณ ี

 



การจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนการเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เสริมทักษะด้านภาษา โดยบูรณาการการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา  โดยมีครู
ต่างชาติสอนคู่กับครูไทย แบ่งแผนการเรียนตามความถนัดของนักเรียน ดังนี้ 
 

1. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. 
เน้นพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  โดยมุ่งเน้นการศึกษาในเชิงลึกโดยผนวก

เนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับเนื้อหาในระดับอุดมศึกษา และเพิ่มเติมรายวิชาทางทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้ง
นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนในรายวิชาตามความถนัด และความสนใจ เช่น ความถนัดทางแพทยศาสตร์ พื้นฐานทาง
วิศวกรรม เป็นต้น นอกจากรายวิชาทางวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติทั้งด้าน
วิชาการ และกิจกรรมเชิงวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาด้านวิชาการผ่านกิจกรรมที่สามารถลงมือปฏิบัติจริง  
และบูรณาการองค์ความรู้น าเสนอผ่านกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมปันรัก ปันน้ าใจสู่น้อง กิจกรรมทัศน
ศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้  กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (EN’SCI CAMP) กิจกรรม EN’SCI Day Camp ณ 
ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยช้ันน า  กิจกรรม STEM IT OUT พัฒนาทักษะการประดิษฐ์เชิงวิศวกรรม เป็นต้น ภายใต้การ
ดูแลหลักสูตรโดยคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
       

2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์ – คณิต ) 
เน้นการเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส,์ เคมี, ชีววิทยา) จุดเด่นของแผนการเรียน  

- สามารถเลือกเรียนในมหาวิทยาลยัได้ทุกคณะ 
- ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทดลองสิ่งตา่งๆ 

โดยทางโรงเรียนมีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น มีอาจารย์พิเศษท่ีมีคุณภาพสอนนักเรียนในช่ัวโมงเรียน 
ในวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีวะวิทยา , เชิญอาจารย์พิเศษติวเข้มเตรียมสอบให้กับนักเรียนในวิชา Gat Pat 1 Pat 
2 Pat 3 , ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการใช้
ห้องปฏิบัติการ  , ทุนและโควตาโรงเรียนรองรับแผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ , กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์  และ ตะกร้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาตนเอง  เมื่อจบการศึกษา
นักเรียนสามารถเข้าศึกษาได้ในคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะกายภาพบ าบัด  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะสหเวชศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ค ณะเกษตร  
คณะประมง  คณะวนศาสตร์  คณะสิ่งแวดล้อม คณะทรัพยากรธรรมชาติ  คณะอัญมณี   คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
คณะโลจิสติกส์  คณะครุศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  (วิชาเอกด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี  ชีวิวิทยา 
และเอกเดี่ยวคณิตศาสตร์) เป็นต้น 

 
 



3. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  (สายศิลป์ค านวณ) 
เน้นการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  โดยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษกับ 

ครูชาวต่างชาติ  โดยเน้นหนักไปที่วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เบสิกไปถึงระดับลึกวิชาคณิตศาสตร์เรียนเท่าสายวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ โดยทางโรงเรียนมีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น มีอาจารย์พิเศษท่ีมีคุณภาพสอนนักเรียนในช่ัวโมงเรียน ในวิชา 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ สังคม  , มีการเรียนการสอนใน 4 รายวิชา เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติ , มี
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อพัฒนาหลักสูตร , มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรตะกร้าคณะบริหารธุรกิจ 
ตะกร้าคณะนิเทศศาสตร์ และตะกร้าคณะกลุ่มสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาตนเอง เมื่อจบการศึกษานักเรียน
สามารถเข้าศึกษาได้ในคณะบริหารธุรกิจ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบัญชี  
คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะภูมิ
สารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะมัณฑนศิลป์  คณะศึกษาศาสตร์  
คณะครุศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย  สังคมศึกษา คหกรรม)  คณะโลจิสติกส์ ฯลฯ 
 

       4.  แผนการเรียนการจัดการธุรกิจ 
เป็นแผนการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน   ที่มีความฝันท่ีอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นเจ้าของกิจการในอนาคตหรือ

สืบทอดกิจการต่าง ๆ ของครอบครัวรวมไปถึงผู้เรียนที่มีแนวความคิดใหม่ ๆ อยากที่จะเป็นนายตนเองโดยที่ไม่อยากเป็น
ลูกจ้างใคร ให้มีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น ส าหรับการประกอบกิจการของตนเองในอนาคตโดยเรียนวิชาพื้นฐานตามที่
กระทรวงศึกษาก าหนด เรียนวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับวิชาธุรกิจจะเรียนทั้งหมด 8 คาบต่อสัปดาห์ การเรียนการสอนจะ
เน้นการปฏิบัติมากกว่าการเรียนทฤษฎี มีการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ตลอดหลักสูตรที่นักเรียนเรียนอยู่เพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมีมุมมอง ความคิดที่ไม่เหมือนใครและประสบความส าเร็จในการท างานได้ก่อนใคร โดยมีอาจารย์ประจ า และ
อาจารย์พิเศษที่ประสบความส าเร็จในด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วมในการสอนให้กับนักเรียน และศึกษาดูงาน
ด้านธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

5.  แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน / ญี่ปุ่น  (สายศิลป์ภาษา) 
            โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนภาษาด้านภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน/ญี่ปุ่น  (ศิลป์ภาษา)     เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางด้านภาษาให้กับผู้เรียน โดยจัดคาบเรียนที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านภาษาจีน/ญี่ปุ่น    8  คาบต่อสัปดาห์  ซึ่งการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นเสริมทักษะทั้ง 4 ด้าน  การฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน 
             ทั้งนี้โรงเรียนมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา    ท้ังภายในและภายนอกประเทศที่พร้อมส่งเสริม
นักเรียน  รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน  ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอย่างหลากหลาย   ได้แก่  
การจัดค่ายภาษา  การแข่งขันทางวิชาการ  การศึกษาดูงาน  การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในการแสดงออกทางด้าน
วัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อม   เพื่อศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแผนการเรียนนี้              
เหมาะกับนักเรียนที่สนใจ  ด้านนิเทศศาสตร์  การท่องเที่ยวและการโรงแรม  อักษรศาสตร์  ศิลปศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  
ครุศาสตร์  มนุษยศาสตร์ ฯลฯ 
 

6.  แผนการเรียนสหศิลป์ 
เหมาะส าหรับผู้ที่จะศึกษาต่อด้านคณะดุริยางคศิลป์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ (สาขาวิชาการดนตรี) คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (สาขาวิชามีเดียอาร์ต) คณะนิเทศศาสตร์ คณะสหเวช
ศาสตร์ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนากีฬา) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาการออก
ก าลังกายและการกีฬา และสาขากีฬาฟุตบอล  คณะพลศึกษา  เน้นการเรียนท่ีผู้เรียนสามารถเลือกเรียนด้านใดด้านหนึ่งได้
ตามความถนัดและสนใจ โดยทุกแผนการเรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกัน แต่แยกไปเรียนวิชาเฉพาะที่สนใจ สัปดาห์
ละ 8 คาบ แบ่งเป็น 



6.1.1 Digital Art 
6.1.2 สหศิลป์กีฬา (สงวนสิทธิเฉพาะนักกีฬาโครงการพิเศษ) 
6.1.3 สหศิลป์ดนตรีและการแสดง 

 

6.1.1  Digital Art 
เป็นแผนการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ที่มีความสนใจทางด้านงานผลิตสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์

ผลงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย  ผู้เรียนมีส่วนได้คิดและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 

เนื้อหาหลักสูตร  

- มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก  งานอาร์ตเวิร์ค งานโบชัวร์  โปสเตอร์ภาพยนตร์ 

- มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรียนคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ  ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ บ้าน และการปั้นวัตถุ 3 มิติ  

- มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เรียนตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์สั้น การสร้างสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 
 

6.1.2  สหศิลป์กีฬา  (สงวนสิทธิเฉพาะนักกีฬาโครงการพิเศษ) 
 

6.1.3 สหศิลป์ดนตรีและการแสดง 
 ปัจจุบันธุรกิจด้านการบันเทิง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ความเจริญ
ทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม โซเชียลมีเดีย และระบบทีวีดิจิตอล ส่งผลให้อุตสาหกรรมด้านการบันเทิง มีความต้องการ
บุคลากร โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ  
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เน้นการส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพและความสนใจ ได้ร่วมกับพันธมิตรทางการศึกษา 
ได้แก่  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันบางกอกแดนซ์  ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสหศิลป์ดนตรีและ
การแสดง ที่มุ่งเน้นการสอนดนตรีและการแสดง ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยทีมคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญ
จากมหาวิทยาศิลปากร และสถาบันบางกอกแดนซ์ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ในระหว่างเรียน  นักเรียนจะได้รับการ
ส่งเสริมให้แสดงออกในด้านดนตรี และการแสดง เพื่อฝึกประสบการณ์  อาทิ  การแสดงคอนเสิร์ต  การแสดงละคร  การ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ตลอดจนกับองค์กร/สถาบันบันเทิงช้ันน า  เพื่อสร้างให้เป็น
ผู้เช่ียวชาญ มีความพร้อมและมีโอกาสที่ดีในอนาคต  ส าหรับสาขาดนตรี นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวมวิชาดนตรี ตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 6  ไม่น้อยกว่า 3.0  จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนในคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยไม่ต้องสอบ 
 

 เนื้อหาหลักสูตร  
-  วิชาพื้นฐานตามหลักสูตรสามัญ สอนโดยคณาจารย์ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
-  วิชาเฉพาะสายการเรียน จ านวน 4 หน่วยกิต / ภาคเรียน  ประกอบด้วย 

-  วิชาทักษะดนตรีและการแสดง  เรียนสัปดาห์ละ 4   คาบ 
- วิชาพื้นฐานดนตรีและการแสดง  เรียนสัปดาห์ละ 2   คาบ 
- วิชาการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีและการแสดง เรียนสัปดาห์ละ 2   คาบ 

 รายละเอียดการรับสมัคร 
 สาขาดนตรี เปิดรับเฉพาะผู้ที่มีความสามารถในเครื่องดนตรีสากล ดังต่อไปนี้   

-เครื่องสายสากล ได้แก่  ไวโอลิน   วิโอล่า  เชลโล  ดับเบิลเบส  กีต้าร์คลาสสิค  กีต้าร์ไฟฟ้า  กีต้าร์เบสไฟฟ้า   
   -เครื่องเป่า ได้แก่ ฮอร์น  แซกโซโฟน   คลาริเนท   ฟลุต โอโบ  ทรัมเป็ต  ทูบา  ทรอมโบน  ยโูฟเนียม     
   -เครื่องตี ได้แก่  กลองชุด   ทิมปานี    กลองสแนร์   มาริมบา   ไซโลโฟน 
   -ขับร้องสากล  
 



  สาขาการแสดง  เปิดรับผู้มีความสามารถพื้นฐานด้านการร้องเพลง การเต้น และการแสดง 
 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
3.1  ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที ่3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ 
3.2  มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรี หรือ ขับร้องได้ดีจนเป็นเลิศ 
3.3  ส าหรับผู้เลือกเรียนการแสดง ต้องมีพื้นฐานการร้องเพลง การเต้น และการแสดง      
3.4.  เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีความขยันหมั่นเพียร 
 

 การสอบคัดเลือก 
สอบข้อเขียน สอบข้อเขียนตามระเบียบการสอบเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
สอบภาคปฏิบัติ   สาขาดนตรี ปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือขับร้อง โดยเลือกเพลงแสดงตามที่ตนเองถนัด จ านวน 2 

เพลง (ไม่จ ากัดรูปแบบเพลง) สอบการไล่บันไดเสียงไม่เกิน 4 ชาร์พ และ 4 แฟลท และการ
อ่านโน้ตสากล 
สาขาการแสดง จะต้องร้องเพลงประกอบท่าทางการเต้น หรือท่าทางที่สอดคล้องกับบทเพลง 
จ านวน 2 เพลง  ประกอบด้วยเพลงเร็ว 1 เพลง และเพลงช้า 1 เพลง 

สอบสัมภาษณ์ ในวันสอบคัดเลือก 
หมายเหตุ  ผู้ที่มีความสามารถเป็นเลิศ  เคยมีผลงานระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
และมีสิทธิได้รับทุนการศึกษา โดยน าหลักฐานมาแสดงประกอบการสัมภาษณ์ 
 

      7.  แผนการเรียน English Program 
             โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   เปิดสอนนักเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(English Program)  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2548  เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน  โดยคณะครูผู้สอนเป็นครูเจ้าของภาษา  (Native English Speakers) และครูชาวต่างชาติอื่น ๆ  
(Non-Native English Speakers)  รวมทั้งครูไทยท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการสอนตรงตามวิชาที่สอน 
และมีความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกับครูต่างชาติ และมี
การวัดผลด้วยคะแนนสอบ IELTS ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระดับที่สูงขึ้นไป 
ยกเว้นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้เข้าใจสังคมไทย จ านวนนักเรียน 30 คนต่อ
ห้องเรียน 
 

Grades 10 – 12 
(Science – Mathematics) 

Grades 10 – 12 
(Mathematics – English) 

Basic and Additional Mathematics Basic and Additional Mathematics 

Physics , Chemistry , Biology , Science Basic Science 

Fundamental & Advanced IELTS Course Fundamental IELTS , Advanced IELTS, English Writing 

Career & Introduction to Business Studies Career & Introduction to Business Studies 

Physical & Health Education Physical & Health Education 
 

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

 


