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จุดเน้นทางการศึกษา

Smart SCIENCE
(วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์เข้มข้น)

• ศูนย์การเรียนรู้ SMART
• STEM Education 
  (Robotics, Hands-On)
• ทักษะทางด้านการคำานวณ 
  (จินตคณิต, คิดเลขเร็ว)
• การสร้างภาวะผู้นำาในตัวเอง (7 Habits)

Smart ENGLISH
(Global Standard in Languages and Academics)

• Cambridge and Thai Ministry Curriculum (CIE)
• 21st Learning Skills (Project Based-Learning,    
  STEM Education, Aesthetics, ICT)
• The Leader In Me Program (7 Habits)
• Language Competency (English - CEFR, 
  Chinese - HSK)
• SMART Learning Center

ระดับปฐมวัย
ส่งเสริมภ�ษ� เสริมสร้�งกระบวนก�รคิด 

สร้�งร�กฐ�น ชีวิตสู่ส�กล
 รูปแบบการจัดประสบการณ์
1.เรียนรู้ภาษาสากล (อังกฤษ / จีน / ICT)
2.การสอนแบบโครงงาน (STEAM Education)
3.ปลุกฝังบุคลิกภาพแห่งความสำาเร็จ ( 7 Habits/ EF)
4.ส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ / ดนตรี / กีฬา)

SMART PROGRAM
Fun and Creative Learning
(Native and Non-Native staff)

นโยบ�ยของโรงเรียน

ระดับประถมศึกษ�
(ป.1-6)

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น 
(ม.1-3)

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
(ม.4-6)

       คุณธรรมนำ�คว�มคิด  ทักษะชีวิต 3 ภ�ษ�
พัฒน�สุนทรียศ�สตร์         มุ่งสู่ม�ตรฐ�นส�กล

1. ภ�ษ�ส�กล English , 
Chinese , ICT 
(Cambridge , HSK)

พัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ
ตามมาตรฐาน 
Cambridge และ HSK  ด้วยการ
พัฒนา 4 Skills
• English ( Cambridge)  จบหลักสูตร
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องผ่าน
ระดับ Flyers
• Chinese  (HSK) จบหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6  ต้องผ่าน YCT/
HSK 
• Language Immersion Program
• ภาษาไทย (การเขียนและการคิด
วิเคราะห์)

พัฒนาศักยภาพทางภาษาต่าง
ประเทศตามมาตรฐาน 
Cambridge และ HSK  ด้วยการ
พัฒนา 4 Skills
• English ( Cambridge)  จบ
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ต้องผ่านระดับ KET
• Chinese  (HSK) จบหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องผ่าน 
HSK 
• Language Immersion Program
• ภาษาไทย (การเขียนและการคิด
วิเคราะห์)

พัฒนาศักยภาพทางภาษาต่าง
ประเทศตามมาตรฐาน 
Cambridge และ HSK  ด้วยการ
พัฒนา 4 Skills
• English ( Cambridge)  
จบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ต้องผ่านระดับ PET/FCE
• Chinese  (HSK) จบหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
(แผนการเรียนภาษาจีน) ต้องผ่าน 
HSK ระดับ 2-3
• Language Immersion Program
• ภาษาไทย (การเขียนและการคิด
วิเคราะห์)

2. Teaching response to 
21st Century Education 
(STEM, BBL, Project 
Based Learning)

ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดด้วย 
STEM EDUCATION/ Robotics  และ
โครงงาน

เน้นกระบวนก�รคิด
• กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
• Smart Science
• STEM Education 
ส่งเสริมทักษะชีวิต
 • การฝึกประสบการณ์อาชีพ
 • มุ่งเน้นการรู้จักตนเอง เพื่อหาเส้น
ทางสู่เป้าหมายในอนาคต 

เน้นกระบวนก�รคิด
• กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน
• Smart Science
• STEM Education 
ส่งเสริมทักษะชีวิต
 • การฝึกประสบการณ์อาชีพ
 • มุ่งเน้นการรู้จักตนเอง เพื่อหา
เส้นทางสู่เป้าหมายในอนาคต 

3. ICT เป็นสื่อก�รเรียนก�ร
สอนและค้นคว้�วิจัย

การเรียนรู้และสืบค้นด้วยสื่อ ICT/
Digital

การเรียนรู้และสืบค้นด้วยสื่อ ICT/
Digital

การเรียนรู้และสืบค้นด้วยสื่อ ICT/
Digital  และการเขียนความเรียง
ชั้นสูง

4. สุนทรียศ�สตร์ ด้�นดนตรี 
ศิลปะ และกีฬ� 
(Trinity , Waldorf  
ก�รกีฬ�แห่งประเทศไทย)

พัฒนาสุนทรียภาพด้านกีฬา  ศิลปะ 
และดนตรี
• ดนตรี  : Trinity
• ศิลปะ  : Waldorf
• กีฬา    : กกท.

พัฒนาสุนทรียภาพด้านกีฬา  ศิลปะ 
และดนตรี
• ดนตรี  : Trinity
• ศิลปะ  : Waldorf
• กีฬา    : กกท.

พัฒนาสุนทรียภาพด้านกีฬา  ศิลปะ 
และดนตรี
• ดนตรี  : Trinity
• ศิลปะ  : Waldorf
• กีฬา    : กกท.

5. บุคลิกภ�พแห่งคว�มสำ�เร็จ
 (7 Habits)

บุคลิกภาพแห่งความสำาเร็จ
• สร้างภาวะผู้นำา                   • ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
• เน้นระเบียบวินัย โดยใช้ 7 Habits

ภาวะผู้นำาและบุคลิกภาพแห่งความ
สำาเร็จด้วยหลักสูตร 7 Habits
กระบวนการตัดสินใจ
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หลักสูตร ร�ยละเอียด

ม�ตรฐ�นส�กล ( Bilingual)
เปิดสอน อนุบ�ล 1 – อนุบ�ล 3

1. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยครูชาวต่างประเทศ (Native - Non Native Speakers)
2. เน้นทักษะกระบวนการคิด ผ่านการจัดกิจกรรมประจำาวัน
3. ทุกๆ 1 เทอม เด็กจะสร้างผลงานจากความสนใจของเด็กและมีการประกวดแข่งขันเพ่ือรับ
รางวัลในแต่ละระดับช้ัน
4. ส่งเสริมสุนทรียศาสตร์กับเด็กทุกระดับชั้น (อังกะลุง ,ขิม ,ศิลปสร้างสรรค์ ,โยคะ)

Smart  English (Global 
Standard in Languages 
and Academics)
เปิดสอน อนุบ�ล 1 – อนุบ�ล 3

1. จัดประสบการณ์โดยครูชาวต่างประเทศ ( Native-Non Native Speakers) และมีครูไทย
    เป็นผู้ช่วย ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดกิจกรรม
2. เรียนภาษาอังกฤษ  70 %  ภาษาไทย 30 % และเรียนภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษา
3. เน้นทักษะกระบวนการคิด  ผ่านการจัดกิจกรรมประจำาวัน
4. ทุกๆ 1 เทอม เด็กจะสร้างผลงานจากความสนใจของเด็กและมีการประกวดแข่งขันเพื่อ
    รับรางวัลในแต่ละระดับชั้น
5. ส่งเสริมสุนทรียศาสตร์กับเด็กทุกระดับชั้น (อังกะลุง ,ขิม ,ศิลปสร้างสรรค์ ,โยคะ)

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตร แผนก�รเรียน เปิดสอน

ม�ตรฐ�นส�กล ( Bilingual)

เรียนวิชาพื้นฐานตามที่กระทรวงกำาหนดเรียนวิชาเพิ่มเติมตาม
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
(คณิต-อังกฤษ/วิทย์-อังกฤษ/สังคม-อังกฤษ และภาษาจีน)

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
แผนการเรียนคณิต –ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียนสุนทรียศาสตร์
เรียนวิชาเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
(คณิต-อังกฤษ/วิทย์-อังกฤษ/สังคม-อังกฤษ และภาษาจีน)

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
แผนการเรียนคณิต –ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียนภาษาจีน ,ภาษาญี่ปุ่น
แผนการเรียนสุนทรียศาสตร์
เรียนวิชาเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
(คณิต-อังกฤษ/วิทย์-อังกฤษ/สังคม-อังกฤษ และภาษาจีน)

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

Smart Science 
(วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เข้มข้น)

• ศูนย์การเรียนรู้ SMART
• STEM Education (Robotics, Hands-On)
• ทักษะทางด้านการคำานวณ (จินตคณิต, คิดเลขเร็ว)
• การสร้างภาวะผู้นำาในตัวเอง (7 Habits)

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2

Smart English 
(Global Standard in Languages and Academics)

• Cambridge and Thai Ministry Curriculum (CIE)

• 21
st

 Learning Skills (Project Based-Learning, STEM Education, 

Aesthetics, ICT)

• The Leader In Me Program (7 Habits)

• Language Competency (English - CEFR, Chinese - HSK)

• SMART Learning Center

G.1 – G.8
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ขั้นตอนก�รรับสมัคร

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถ�นที่

วันที่ 10 ก.ย.  -  10 พ.ย. 61 - จำาหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าใหม่ (08.00น. –15.30น.) ห้องธุรการ – การเงิน

วันที่ 10 พ.ย. 61 กิจกรรม Open School (เวลา 09.00 น. – 12.00 น.) อาคารหอประชุม 40 ปี

ระดับอนุบาล 1

ขั้นตอนก�รสัมภ�ษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

วันที่ 11 พ.ย. 61
- ยื่นใบสมัครชุดที่ 1-100 (เวลา 08.00 น.- 09.00 น.)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินนักเรียนชุดที่ 1-100

อาคารเดอมงฟอร์ต /อนุบาล

วันที่ 18 พ.ย. 61
- ยื่นใบสมัครชุดที่ 101-200 (เวลา 08.00 น. - 09.00 น.)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินนักเรียนชุดที่ 101 - 200

อาคารเดอมงฟอร์ต / อนุบาล

วันที่ 25 พ.ย. 61
- ยื่นใบสมัครชุดที่ 201-300 (เวลา 08.00 น. - 09.00 น.)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินนักเรียนชุดที่ 201 - 300

อาคารเดอมงฟอร์ต / อนุบาล

วันที่ 6 ธ.ค. 61 สรุปผลการประเมินผลนักเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนใหม่

วันที่ 11 ธ.ค. 61 ประกาศผลการประเมินนักเรียนใหม่ เว็บไซต์โรงเรียน

วันที่ 12 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 61 มอบตัวนักเรียนใหม่ (08.00 น. – 11.30 น.) ห้องธุรการ – การเงิน

วันที่ 20 มี.ค. - 19 เม.ย. 62 นักเรียนใหม่ปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน (08.00 น. -15.00 น.) อาคารเดอมงฟอร์ต

หลักฐ�นที่ใช้ในก�รสมัครเรียน
 1.สำาเนาสูติบัตรของนักเรียนรับรองสำาเนาถูกต้อง จำานวน 1 ฉบับ  (พร้อมฉบับจริง)
 2.สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนนักเรียน บิดา มารดา รับรองสำาเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ  
 3.สำาเนาทะเบียนบ้าน/สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา รับรองสำาเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
    (พร้อมฉบับจริง) (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยน)
 4.สำาเนาใบแสดงผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
 5.รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน ถ่ายรูปพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว
    (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำานวน 4 รูป)
 6.สำาเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)

*จำ�หน่�ยใบสมัครเฉพ�ะนักเรียนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.2558 - 16 พ.ค.2559



5โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง : 038-611376 , 038-614706  ต่อ 0 , 400 , 081-983-5928

ขั้นตอนก�รรับสมัคร

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถ�นที่

วันที่ 10 ก.ย. - 15 ธ.ค. 61 จำาหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าใหม่ (08.00น. –15.30น.) ห้องธุรการ – การเงิน

วันที่ 5 ม.ค. 62 กิจกรรม Open School   (เวลา 09.00 น. – 12.00 น.) อาคารหอประชุม 40 ปี

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ขั้นตอนก�รสัมภ�ษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

วันที่ 6 ม.ค. 62
- ยื่นใบสมัครชุดที่ 1-100 (เวลา 08.00น. – 09.30 น.)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินนักเรียนชุดที่ 1-100

อาคารซีเมออน 

วันที่ 27 ม.ค. 62 สอบข้อเขียน

วันที่ 8 ก.พ. 62 ประกาศผลการประเมินนักเรียนใหม่ เว็บไซต์โรงเรียน

วันที่ 12 ก.พ. 62 มอบตัวนักเรียนใหม่ ห้องธุรการ – การเงิน

วันที่ 9 มี.ค. 62
เข้าค่ายนักเรียนใหม่ปี 2562 ระดับประถมศึกษา 
(08.00 น. – 15.00 น.)

วันที่ 20 มี.ค. - 19 เม.ย. 62 นักเรียนใหม่ปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน (08.00 น. – 15.00 น.)

หลักฐ�นที่ใช้ในก�รสมัครเรียน
 1.สำาเนาสูติบัตรของนักเรียนรับรองสำาเนาถูกต้อง จำานวน 1 ฉบับ  (พร้อมฉบับจริง)
 2.สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนนักเรียน บิดา มารดา รับรองสำาเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ  
 3.สำาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดารับรองสำาเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ  (พร้อมฉบับจริง)
    (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยน)
 4.สำาเนาใบแสดงผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
 5.รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน ถ่ายรูปพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว
    (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำานวน 4 รูป)
 6.สำาเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)
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ขั้นตอนก�รรับสมัคร

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถ�นที่

วันที่ 10 ก.ย. - 15 ธ.ค. 61 - จำาหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าใหม่ (08.00น. –15.30น.) ห้องธุรการ – การเงิน

วันที่ 5 ม.ค. 62 กิจกรรม Open School (เวลา 09.00 น. – 12.00 น.) อาคารหอประชุม 40 ปี

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ขั้นขั้นตอนก�รสัมภ�ษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

วัน์ที่ 6 ม.ค. 62
- ยื่นใบสมัครชุดที่ 1-100 (เวลา 08.00น. – 10.00 น.)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินนักเรียนชุดที่ 1-100

อาคารซีเมออน

วันที่ 13 ม.ค. 62
- ยื่นใบสมัครชุดที่ 101-200 (เวลา 08.00น. – 10.00 น.)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินนักเรียนชุดที่ 101 – 200

อาคารซีเมออน

วันที่ 20 ม.ค. 62
- ยื่นใบสมัครชุดที่ 201-300 (เวลา 08.00น. – 10.00 น.)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินนักเรียนชุดที่ 201 – 300

อาคารซีเมออน

วันที่ 27 ม.ค. 62 สอบข้อเขียน อาคารปิติมหาการุณ

วันที่ 4 ก.พ. 62 สรุปผลการประเมินผลนักเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนใหม่

หลักฐ�นที่ใช้ในก�รสมัครเรียน
 1.สำาเนาสูติบัตรของนักเรียนรับรองสำาเนาถูกต้อง จำานวน 1 ฉบับ  (พร้อมฉบับจริง)
 2.สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนนักเรียน บิดา มารดา รับรองสำาเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ  
 3.สำาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดารับรองสำาเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ  (พร้อมฉบับจริง)
    (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยน)
 4.สำาเนาใบแสดงผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
 5.รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน ถ่ายรูปพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว
    (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำานวน 4 รูป)
 6.สำาเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)

ขั้นตอนก�รประเมินนักเรียน

วันที่ 8 ก.พ. 62 ประกาศผลการประเมินนักเรียนใหม่ เว็บไซต์โรงเรียน

วัน์ที่ 11 ก.พ. - 13 ก.พ. 62 มอบตัวนักเรียนใหม่ ห้องธุรการ – การเงิน

วันที่ 10 มี.ค. 62
เข้าค่ายนักเรียนใหม่ปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา 
(08.00 น. – 15.00 น.)

วันที่ 20 มี.ค. - 19 เม.ย. 62 นักเรียนใหม่ปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน (08.00 น. – 15.00 น.)
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ขั้นตอนก�รรับสมัคร

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถ�นที่

วันที่ 10 ก.ย. - 15 ธ.ค. 61 - จำาหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าใหม่ (08.00น. –15.30น.) ห้องธุรการ – การเงิน

วันที่ 5 ม.ค. 62 กิจกรรม Open School (เวลา 09.00 น. – 12.00 น.) อาคารหอประชุม 40 ปี

นักเรียนชั้นแทรก
(อนุบาล 2 , ประถมศึกษาปีที่ 2-6 , มัธยมศึกษาปีที่ 2-3)

ขั้นตอนก�รสัมภ�ษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

วันที่ 6 ม.ค. 62
- ยื่นใบสมัครชุดที่ 1-100 (เวลา 08.00น. – 10.00 น.)
- สัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินนักเรียนชุดที่ 1-100

อาคารซีเมออน

วันที่ 27 ม.ค. 62 สอบข้อเขียน อาคารปิติมหาการุณ

วันที่ 4 ก.พ. 62 สรุปผลการประเมินผลนักเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนใหม่

หลักฐ�นที่ใช้ในก�รสมัครเรียน
 1.สำาเนาสูติบัตรของนักเรียนรับรองสำาเนาถูกต้อง จำานวน 1 ฉบับ  (พร้อมฉบับจริง)
 2.สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนนักเรียน บิดา มารดา รับรองสำาเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ  
 3.สำาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดารับรองสำาเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ  (พร้อมฉบับจริง)
    (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยน)
 4.สำาเนาใบแสดงผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม
 5.รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน ถ่ายรูปพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว
    (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำานวน 4 รูป)
 6.สำาเนาใบรับศีลล้างบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)

ขั้นตอนก�รประเมินนักเรียน

วันที่ 13 ก.พ. - 15 ก.พ. 62 มอบตัวนักเรียนใหม่ ห้องธุรการ – การเงิน

วันที่ 9 มี.ค. 62
เข้าค่ายนักเรียนใหม่ปี 2562 ระดับแทรกชั้นระดับประถม
ศึกษา (08.00 น. – 15.00 น.)

วันที่ 10 มี.ค. 62
เข้าค่ายนักเรียนใหม่ปี 2562 ระดับแทรกชั้นระดับมัธยมศึกษา 
(08.00 น. – 15.00 น.)

วันที่ 20 มี.ค. - 19 เม.ย. 62
นักเรียนใหม่ปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน
(08.00 น. – 15.00 น.)



โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ที่อยู่ : 131 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเนินพระ อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

www.acr.ac.th facebook fanpage Line

สอบถ�มร�ยละเอียดเพ่ิมเติม : 038-611376 , 038-614706  ต่อ 0 , 400 , 081-983-5928

ASSUMPTION COLLEGE RAYONG


