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ขอต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน

	 ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันในยุคสมัยของเราท่ีไม่เคยพบมาก่อนเก่ียวกับโรคระบาด	
Covid-19		ท�าให้ทุกสิ่งที่เราเคยปฏิบัติเป็นประจ�าทุกวันต้องเปลี่ยนแปลงไป	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเรียนการสอนทีเ่ราคุ้นเคยกบัการมาน่ังเรียนอยูใ่นห้องเรยีนซ่ึงปัจจบัุนน้ี	อาจจะต้องปรบัเปลีย่น
เป็นรูปแบบต่างๆที่หลากหลายต้องพึ่งพาสื่อเทคโนโลยีให้ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้น	แต่บราเดอร์
เชื่อแน่ว่านักเรียนทุกคนคงปรับตัวเข้ากับสื่ออุปกรณ์การเรียนได้เป็นอย่างดี	โรงเรียนต้องปรับ
กระบวนการคิดบริหารจัดการเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน	นโยบายการจัดการศึกษาของ
คณะเซนต์คาเบรียล	จะไม่ลดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลงอย่างแน่นอน โรงเรียนพร้อมที่
จะมุง่มัน่พฒันาผูเ้รยีนให้มคีณุธรรม จริยธรรมและระเบยีบวนิยัผูเ้รียนรบัผดิชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม โดยปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย
อกีทัง้นกัเรยีนยงัใส่ใจด้านวชิาการควบคูไ่ปกบักิจกรรม โดยทีผู่เ้รยีนมีสนุทรยีภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “ภาษาดี กีฬาเด่น 
เน้นเรียนรู้ คู่คุณธรรม” ขอให้ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้นักเรียน
อัสสัมชัญศรีราชาทุกคนก้าวไปเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
	 ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่เชื่อมั่นโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในการพัฒนาบุตรหลานของ
ท่านไม่ว่าจะทางด้านสติปัญญา	ร่างกาย	อารมณ์	และสังคม	คณะครูทุกท่านพร้อมที่จะเป็นผู้อภิบาล
โดยพัฒนาวิชาชีพที่ท�าให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน	และพร้อมที่จะช่วยเหลือ
นักเรียนทุกคนให้ก้าวออกไปสู่สังคมภายนอกอย่างภาคภูมิใจ

ด้วยความปรารถนาดี

(ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์)
อธิการ/ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ยินดีต้อนรับภราดาใหม่ ปีการศึกษา 2564
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 หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจ�า
 กรรมการทีป่รึกษาผูอ้�านวยการ
 ที่ปรึกษาระดับประถมศึกษา

ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง

 ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม
 กรรมการท่ีปรึกษาผู้อ�านวยการ
 ที่ปรึกษาระดับปฐมวัย

 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 กรรมการทีป่รึกษาผูอ้�านวยการ
 ที่ปรึกษาแผนก	MLP

ภราดาอาวุโส

ภราดาณัฐธร สุพล ภราดาวินธกร ป้องศรี ภราดาสุนันท์ โยธารักษ์

สารผู้อ�านวยการ
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	 เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัส	Covid-19	และปฏิบัติตามมาตรการหลัก	(dMHT-RC)	และมาตรการ
เสริม	(SSET-CQ)		จึงขอความร่วมมือคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและบุคคลที่เข้ามาในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาทุกท่านปฏิบัติดังนี้	

ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการสุ่มเสี่ยงในการรวมกลุ่ม
บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง 7.

บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้ที่มาติดต่อต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน 

3.

ผู้ปกครองนักเรียนที่มารับ–ส่งบุตรหลาน 
ให้ส่งนักเรียนที่จุดจอดรถและจุดคัดกรอง
ที่โรงเรียนก�หนด 

9.

เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดอย่างน้อย 1-2 เมตร
ทั้งในห้องเรียน โรงอาหาร และบริเวณต่างๆ ใน
โรงเรียน (Respect Social Distancing) 

5.

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน 
และผู้ปกครองเกี่ยวกับการป้องกัน การแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 
และการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

11.

อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ไม่ต้องมาโรงเรียน หรือหากพบที่จุดคัดกรอง
ให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน

2.

หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
ตามจุดต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้อย่างสม�่าเสมอ 4.

ท�ความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัส
ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม�่าเสมอ6.

บุคคลภายนอกที่มาติดต่อภายในโรงเรียน
จะต้องอยู่ในบริเวณที่ก�หนดอย่างเคร่งครัด 8.

บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองที่มา
จากพื้นที่เสี่ยง จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบ 10.

ต้องผ่านจุดคัดกรองและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 1.



ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า
จะสามารถเป็นโรงเรยีนทีด่ทีีส่ดุ ด้วยแนวคดิการพฒันาเด็กนกัเรยีนให้มี
จิตใจที่รักการเรียนรู้ในทุกรูปแบบพร้อมกับความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการควบคูไ่ปกับระบบการดแูลอย่างใกล้ชิด 
เพื่อปลูกฝังคุณค่าของนักเรียนในทุกมิติ 

มาตรฐานระดับชาติ
ก้าวสู่เส้นทางการศึกษาระดับสากล

หลกัสตูรการศึกษาท่ีด ีต้องมกีารจดัการเรียนรูท้ีเ่ป็นเลศิ
และสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนว่า ภาษาด ีกฬีาเด่น 
เน้นเรยีนรู ้คู่คุณธรรม ควบคูก่บัความเป็นเลิศทางวชิาการ
ความสามารถรอบด้านของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา สามารถต่อยอดไปถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันต่างๆ ตามต้องการได้

A : Authentic Learning
พร้อมให้การเรยีนรูอ้ย่างแท้จรงิ  มุง่เน้นการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
พัฒนาศักยภาพในทุกมิติ มีอิสรภาพทางความคิดอย่าง
เหมาะสมและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

C : Characters
ฉายความสขุจากแววตาผูเ้รียน พัฒนาคุณลกัษณะทศันคตเิชงิบวก 
รู้จักรักเคารพซึ่งกัน มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและปลูกฝัง
จติส�านกึด้านศีลธรรมอนัดงีามตามจติตารมณ์นักบญุหลยุส์มารย์ี

S : Smart skills
เด็กคิด เด็กท�า เด็กน�าไปใช้ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
สูน่วัตกรรมใหม่ในอนาคต สามารถค้นหาศักยภาพของตนเอง 
พัฒนาสมรรถนะ และสร้างแรงบันดาลใจสู่ความส�าเร็จ

เราจะสร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตร เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ
และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในศตวรรษที่ 21
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ระดบัปฐมวัย โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา ช่วงวยัส�าคญัต่อพฒันาการของชวีติ การเรยีนจงึเน้นให้เดก็มทีกัษะความรู้อย่าง
รอบด้าน เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู ให้การศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาตามวัย ตามความสามารถของแต่ละบุคคล บ่มเพาะคุณค่าทางจิตใจให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้เก่งรอบด้านผ่านการเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติที่สวยงามและ “สร้างรอยยิ้มแห่งความสุข”

ส�าหรับชั้นเตรียมอนุบาล เด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์และมีความสนุกสนาน ได้รับความรักความเข้าใจ 
การยอมรับในตัวตน และทุกคนจะได้รับการชื่นชมเอาใจใส่จากครูที่คอยดูแลผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งจากครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติ

มีสุขภาพจิตดี รักศิลปะ ดนตรี กีฬา

รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ใช้ภาษาในการสื่อสาร
และสามารถเรียนรู้ได้เหมาะสมตามวัย

ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย
มีสุขนิสัยที่ดี

มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กนักเรียนให้เก่งรอบด้าน
ผ่านการเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติที่สวยงาม
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ACS PRIMARY
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

SCHOOL

      ระดบัประถมศกึษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรรีาชา	ได้สรา้งสมการความสขุในการเรยีนรู	้ให้เด็กทุกคน	เน้นการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน	ส่งเสริมทักษะการอ่าน	การเขียน	และการคิดค�านวณ	ควบคู่ไปกับวิชาต่างๆ	การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ต่างวิชา	 ทุกพื้นที่ในโรงเรียนถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีครูคอย									
เอาใจใส่ดูแลอย่างอบอุ่น

เพราะเด็กมี “ความสุข” จึงเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและไปไกลได้เร็วกว่า

การเรียนแบบบูรณาการการเรียนแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ความสุขกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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“ช่วยให้เด็กนั้นเติบโตอย่างมีคุณค่า 
มีพัฒนาการครบถ้วนและเก่งรอบด้าน”

ทักษะการคิดวิเคราะห์

ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

ทักษะการใช้เทคโนโลยี

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ทักษะด้านสังคม

ทักษะการเรียนรู้ที่ส�าคัญ

ทักษะด้านการสื่อสาร
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 ระดบัมัธยมศกึษา	โรงเรียนอสัสมัชัญศรีราชา	คือช่วงการเรยีนรูสู้ศ่กัยภาพ
การศกึษาต่อและการประกอบอาชพี	 ดังนัน้โรงเรยีนจึงให้ความใส่ใจในคณุภาพ
ของนักเรียน	 ทั้งด้านการเรียนควบคู่กับการพัฒนาตนเอง	 ดังคติพจน์ประจ�า
โรงเรียนทีก่ล่าวว่า “Labor Omnia Vincit” ความวิริยะ อุตสาหะ น�ามาซึ่ง
ความส�าเร็จ เพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข	 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า
และเป็นผู้น�าที่ดีของสังคม

ทักษะด้านวิชาการ

We learn
“เสียงปรบมือและรางวัลมากมาย” 
อาจไม่เท่าการได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียน 
เมื่อพวกเขาประสบความส�เร็จในการเรียน

ตามที่ตั้งใจ

ทักษะด้านดนตรี

ทักษะพื้นฐานชีวิต

ทักษะด้านกีฬา

ทักษะ
ด้าน
ศิลปะ

สู่มหาวิทยาลัยชั้นนํา”
“ก้าวส�คัญของการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม

ACS SECONDARY SCHOOL
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

“ปลูกคุณค่าให้นักเรียนเติบโตด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ 
เพื่อก้าวไปสู่ประตูแห่งความส�เร็จ”
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We are ACS
เพราะเราคือ

อัสสัมชัญศรีราชา
เราเรียนรู้อย่างยั่งยืน

เพื่อคงอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
สู่ปลายทาง

แห่งความส�เร็จ

Collaboration Teamwork
and Leadership

Compassion

We play
“เรียนปนเล่นอย่างมีชีวิตชีวา”
เน้นกิจกรรมฝึกพัฒนาการตัดสินใจ 

และปฏิบัติการด้วยหัวใจของความเป็นครู
สู่การน�ทางอนาคตให้นักเรียนทุกคนตามที่ใฝ่ฝัน

Cross-cultural Understanding
Communication

Critical Thinking 
and Problem Solving

Computing and ICT Literacy

Creativity and Innovation
Career and Learning Skills



Our vision is to develop creative and confident learners who 
will perform at the maximum potential. We stress the total 
development of each child: spiritual, moral, intellectual, social, 
emotional and physical. English language is at the core of our 
program and the students will be prepared for succeeding in 
the global community.
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน สู่ความเป็นเลิศ
ทางวชิาการ ส่งเสรมิให้นกัเรยีนมคีวามคดิสร้างสรรค์ กล้าพดู กล้าท�า 
กล้าคดิในการเรยีนรูอ้ย่างเป็นอสิระและมภีาวะผูน้�า เพือ่ให้นกัเรยีน
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษา

 University Entrance Examinations 
Tutoring             

 เตรยีมความพร้อมของผูเ้รยีน เพือ่เข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยนานาชาติ

 International and Nation Standardized 
Exams as Benchmark for Student 
Progress                                 

 สนับสนุนทางวิชาการ น�าการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการศกึษา เช่น CAMBRIDGE, SAT และ 
IELTS เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรยีนสามารถเข้า
เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นน�าได้

 Teachers have specific qualifications, 
experience teaching and are highly 
dedicated and professional.

 มบีคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถตรงตาม
บทบาทและหน้าท่ีรบัผดิชอบ ผู้สอนมวุีฒกิาร
ศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน

vision

Teaching and Learning 
Management

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักใน
ทุกรายวิชา โดยครูต่างชาติที่จบตรงตามสาขาวิชา 
ยกเว้น รายวิชาภาษาไทยและวิชาประวัติศาสตร์ไทย
จ�านวนคาบที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ            

 ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น       
จ�านวน 24 คาบ/สัปดาห์          
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ�านวน 25 
คาบ/สัปดาห์

จ�านวนนักเรียนต่อห้องเรียนไม่เกิน 30 คน เปิดรับ
นักเรียนระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน (ไม่เกิน 60 คน)
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นอกจากนีแ้ผนก MLP ยงัจดัให้มกีจิกรรมเสรมิหลกัสูตร – โครงการต่าง ๆ  เพือ่เสรมิและมุง่พฒันานกัเรยีนในด้านกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ และฝึกทักษะการอ่าน  อาทิ โครงการ ACS Academic Talent ที่ทาง MLP ร่วม
กบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล มุง่พฒันาด้านความสามารถทางวชิาการ เพือ่การเข้าศึกษาต่อในระดับอดุมศกึษา 
และการแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม มาเลเซีย      
ในการจัดการสอนหลักสูตร Foundation ส�าหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ

การเรียนรู้ในหลักสูตร Robotic & AI การเขียนโปรแกรม การต่อ
วงจร ระบบควบคุม การใช้เคร่ืองมือและประยุกต์เพื่อสร้างสิ่ง
ประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะรอบด้านเพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 
อย่างมีความสุขและย่ังยืน ควบคู่กับหลักสูตร Ignite by On 
Demand เพ่ือความเป็นเลิศด้านวิชาการ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย       
ชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ

21ST CENTURY COMPETENCIES

หลักสูตรการเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน 
Cambridge ที่สามารถใช้สมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นน�า
ทั้งในและต่างประเทศระดับ IGCSE O-Level  และ A-Level

ENGLISH 4 SKILLS

เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการ
เรยีนรูผ่้านการปฏบิติัท่ีหลากหลายรปูแบบ ท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ 
การน�าเสนอผลงานต่าง ๆ

ACTIVE LEARNING

Facebook Page : ACS MLP - Modern Language Program
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แผนผังเส้นทางจราจรภายในโรงเรียน
เพื่ออ�นวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

	 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้ง
หรือใช้ความรุนแรงระหว่างนักเรียน	 เป็น
มาตรการที่ฝ่ายปกครองให้ความส�าคัญ	 โดย
เน้นให้ครูประจ�าช้ันมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาให้
กับนักเรียนอย่างใกล้ชิด

	 นโยบายด้านสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ	 ทั้งในและนอก
โรงเรยีน	โดยให้ความส�าคญัด้านการส่งเสรมิให้ความรูถ้งึผลร้ายและ
โทษของการข้องเก่ียวกบัสิง่เสพตดิและอบายมขุ	ให้ความร่วมมอืกบั
หน่วยงานภายนอกเพื่อป้องกัน	 วิธีปฏิบัติ	 และให้ค�าปรึกษากับ
นักเรียนอย่างเหมาะสม

	 นโยบายด้านการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม				
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริธรรมร่วมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้	 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็น
คุณค่าตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน	 รวมท้ังเน้น
การให้ความรูแ้ละค�าปรกึษากบันกัเรยีนอย่างใกล้ชดิ

	 ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของโรงเรยีน	เพือ่เสรมิสร้างการเรยีนรูใ้ห้กบันกัเรยีน
เป็นคนดี	 มีความกตัญญู	 รู้คุณธรรมจริยธรรมและ
เป็นพลเมืองที่ ดีของสังคมและประเทศชาติใน
อนาคต
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	 จัดการเรียนการสอน	 ออกเป็นกลุ่มๆ	 ละ	 10-20	 คน	 ตาม					
ความถนดั	และความสนใจ	กจิกรรมพเิศษเปิดสอน	เทนนสิ,	เทควันโด,					
ปีนหน้าผา,	 มวยไทย,	 แบดมินตัน,	 เทเบิลเทนนิส,	 dance,	 ว่ายน�้า,	
Academy	Football,	ศูนย์ฝึกฟุตบอลเด็กและเยาวชน

กิจกรรมพิเศษ

 ในเวลาเรยีน	จนัทร์-ศกุร์	
	 ในคาบเรยีนวชิาพลศกึษา	ชัน้	ป.1-ม.3
 นอกเวลาเรียน	จันทร์-พฤหัสบดี	(คาบ	9)	

	 เวลา	16.40-17.40	น.	ชั้นอนุบาล-ม.6
 นักกีฬาทีมโรงเรียน	จันทร์-พฤหัสบดี	

	 เวลา	16.00-17.30	น.
 เสาร์-อาทติย์	เปิดสอนเฉพาะศนูย์ฝึกฟตุบอลเดก็

	 และเยาวชน	(เรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

คอร์สที่เปิดสอน

ศูนย์ดนตรี

	 เป็นนักกีฬาทีมโรงเรียน	(ช้างบ้าน)	นักกีฬาโครงการพิเศษ	(ช้างเผือก)	รับจ�านวน	60	คน
ระดับชั้นป.4-ม.2		(อายุ	10-14	ปี)	ผู้ฝึกสอนอาชีพ	ระดับ	B	และ	C-Lincence	ฝึกซ้อม	
ณ	สนามหญ้าเทียม	Assumption	Soccerfields	เวลาในการฝึกซ้อม	16.00-17.30	น.

โครงการ Academy Football

	 ส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	รับสมัครนักเรียน	รุ่นอายุ	10-12	ปี	จ�านวน	60	คน
ทั้งนักเรียนภายในและภายนอก	สอนโดยผู้ฝึกสอนฟุตบอลอาชีพ	ระดับ	B	และ	C-licence	ฝึกซ้อม
ณ	สนามหญ้าเทียมอุดมประเสริฐ	วันเสาร์	เวลา	15.00-16.30	น.	วันอาทิตย์	เวลา	08.30-10.00	น.

โครงการศูนย์ฝึกฟุตบอลเด็กและเยาวชนอัสสัมชัญศรีราชา

ศูนย์ดนตรีและกิจกรรมพิเศษ ปีการศึกษา 2564

	 จัดการเรียนการสอน	 ออกเป็นกลุ ่มๆ	 ละ	 3-6	 คน	 ตาม										
ความถนัด	และความสนใจ	ตามดนตรีที่เปิดสอน	11	ประเภท	ดังนี้
	 1.	 เปียโน	 2.	 ไวโอลิน
	 3.	 กลองชุด	 4.	 ขับร้อง
	 5.	 กีต้าร์ไฟฟ้า	 6.	 กีต้าร์เบส
	 7.	 กีต้าร์คลาสสิค	 8.	 อคูเลเล่
	 9.	 ดนตรีไทย	 10.	โยธวาทิต	
	 11.	วงสตริง

สอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ ศูนย์ดนตรีและกิจกรรมพิเศษ อาคารสุวรรณสมโภช
(โทร. 094-5583028)

 ในเวลาเรียน	จันทร์	-	ศุกร์	
	 ในคาบเรียนวิชาดนตรี	ชั้น	ป.1-ป.3
 นอกเวลาเรียน	จันทร์	-	พฤหัสบดี	(คาบ	9)

	 เวลา	16.40-17.40	น.	ชั้นอนุบาล-ม.6
 นักดนตรีทีมโรงเรียน	จันทร์-พฤหัสบดี	

	 เวลา	15.40-17.30	น.

คอร์สที่เปิดสอน

	 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เราตั้งใจออกแบบห้องซ้อมดนตรีให้เด็กๆ	ได้เรียนรู้เครื่องดนตรี
ประเภทต่างๆ	อาทิ	เปียโน	กีต้าร์	ไวโอลิน	อูคูเลเล่	กลองชุด	เป็นต้น	เพื่อให้พวกเขาได้ตามหาสิ่งที่ชอบ
และได้ฝึกฝนทักษะความสามารถทางดนตรีได้อย่างเต็มที่	เรามีสนามกีฬามากมาย	อาทิ	สนามฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล	สนามแบตมินตัน	สระว่ายน�้า	สนามเทนนิส	ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ออกก�าลังกาย	มีความรู้ความสามารถ
ด้านกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล	

	 โรงเรยีนอสัสมัชัญศรรีาชาให้ความส�าคญัในการพัฒนาทักษะต่างๆ	นอกห้องเรยีนควบคู่ไปกบัความเป็นเลศิทางด้านวชิาการ	เพือ่ว่านกัเรยีน
ที่จบการศึกษาไปนั้น	จะเติบโตเป็นคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถรอบด้านและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพื่อก้าวต่อไปได้ไกลกว่า

Music as a part of a well-rounded education
เพราะดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของความรอบรู้
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เรามีนักเรียนที่มาจากเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย

  นักเรียนชาย รับตั้งแต่ชั้น ป. 1 - ม. 6   นักเรียนหญิง รับตั้งแต่ชั้น ป.5 – ม. 6

“อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนตรงต่อเวลา มีจิตอาสา
รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจรักสะอาด ปราศจากยาเสพติด”

ประเภทที่พักของนักเรียนประจ�า มี 2 ประเภท

หอพักโรงเรียน
ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน	มี	5	ตึก	ดังนี้	

 ตึกเทโอฟาน รับนักเรียนชาย ชั้น ป.5 – ม.2
 ตึกอัสสัมชัญ  รับนักเรียนชาย ชั้น ม.5 – ม.6
 ตึกนฤมล   นักกีฬาโครงการช้างเผือก ชั้น ม.1 – ม.6
 ตึกราฟาแอล รับนักเรียนชาย ชั้น ม.3 – ม.4
 หอพักคาเบรียลา รับนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 – ม.6

หอพักครู 
	 ดูแลโดยคุณครูของโรงเรียน	ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ
ของโรงเรียน	อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของโรงเรียน

ACS Boarding Students  นักเรียนประจ�าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
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ข้อปฏิบัติของนักเรียนประจ�า

	 ปลุกตื่นนอน	อาบน�้า	เข้าห้อง	
Study	 ท�าการบ้าน-อ่านหนังสือ														
รับประทานอาหาร	 	 อบรมนักเรียน
ก่อนไปโรงเรียน	 และเข้าเรียนตาม
ปกติ

	 ข้อปฏิบัติของนักเรียนประจ�ากรณีกลับบ้านและกลับเข้าที่พัก	ช่วงการแพร่ระบาดและเฝ้าระวัง
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

นักเรียนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย 
หมั่นล้างมือให้สะอาด

หลังเดินทางกลับเข้าที่พัก ถ้ามีอาการไข้
มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ  
มีน�้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ แจ้งครูประจ�ตึก

หรือหอพักเพื่อพาไปพบแพทย์ทันที 

หลีกเลี่ยงพื้นท่ีเสี่ยงตามประกาศของทางภาครัฐ
และผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 

ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

	 กิจกรรมอื่นๆ	 เช่น	 ห้องสมุด						
ห้องคอมพิวเตอร์	 ห้องสาระบันเทิง							
ไปตลาดหรือห้างสรรพสินค้า	 ร่วม
กจิกรรมงานเลีย้งสงัสรรค์ต่างๆ	การ
ประชมุประจ�าเดอืน	และการแข่งขัน	
กีฬาภายในของนักเรียนประจ�า

	 หลังเลิกเรียน	เล่นออร์แกไนซ์เกมส์	ว่ายน�้า	
ส�าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา	
และดนตรี	 สามารถเลือกเรียนเสริมและฝึกซ้อม
ตามความถนัด	 อาบน�้า	 รับประทานอาหารเย็น	
และเข้าห้อง	Study	ท�าการบ้าน-อ่านหนงัสอื	หรือ
เรียนเสริมพิเศษ

กิจกรรมช่วงเช้า กิจกรรมช่วงเย็น กิจกรรมอื่นๆ

นักเรียนที่มีอาการป่วย ทางโรงเรียนจะ
แจ้งผู้ปกครองมารับกลับไปจนกว่าจะหายป่วย 
และน�ใบรับรองแพทย์มายื่นกับทางฝ่ายวิชาการ
เพื่อเช็คเวลาเรียน

กิจวัตรประจ�วันของนักเรียนประจ�
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เปลีย่นเก้าอีน่ั้งบนหอประชมุหลยุส์ 
ชาแนล จ�านวน 700 ตวั และเปลีย่น
เครื่องปรับอากาศ เป็นระบบ VRV 
Daikin ซึ่งเป็นระบบที่สามารถ
กระจายความเย็นได้ทั่วถึง ใช้งาน
สะดวกและประหยัดพลังงาน

อาคารเรยีนา เชลี
สร้างห้องรับประทานอาหาร และห้อง 
Playground ติดตั้งจอ Interactive Digital 
Board Samsung 85 น้ิว ทุกห้องเรียน 
พร้อมส�าหรับการเรยีนการสอนและเทคโนโลยี 
ทีท่นัสมยั ปรบัภมูทิศัน์ ภายในและภายนอก
ให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้

อาคารเซนต์คาเบรียลและอาคาร             
มงฟอร์ต (แผนก MLP)
ปรับภมูทิศัน์โดยรอบอาคารเซนต์คาเบรยีล 
ต่อเติมบริเวณด้านหลังอาคารเป็นห้อง
ศิลปะ ห้องโรบอท และห้องคหกรรม     
ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศเป็นระบบ VRV 
Daikin ซึง่เป็นระบบทีส่ามารถกระจายความ
เย็นได้ทั่วถึง ประหยัดพลังงาน

หอประชุมหลุยส์ ชาแนล  อาคารวัชรสมโภช

ศูนย์การเรียนรู ้ส�าหรับนักเรียนและเป็นที่   
พักผ่อนของผู้ปกครอง มีสัตว์หลายชนิด เช่น 
เนือ้ทราย แพะ แกะ หมปู่า นกกระจอกเทศ และ
นกยูง เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

Siberia  Zoo


