โรงเรียนสารสาสน์ วเิ ทศบางบัวทอง
55 หมู่ 4 ต.ลาโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร.0-2925-4990 , 0-2925-4901 โทรสาร. 0-2925-4990

SARASAS WITAED BANGBUATHONG SCHOOL
55 Moo 4 Lumpo Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel. 0-2925-4990 , 0-2925-4901 Fax. 0-2925-4990

ระเบียบและขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
แผนกสองภาษา Bilingual Programme
ระดับชั้น Nursery – Grade 6
คุณสมบัติของผู้สมัคร เปิดรับสมัครนักเรียนชาย – หญิงอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ระดับชั้น

Nursery
KG. 1
KG. 2-3
Grade 1-6

อายุ 2 ปี (นับจากวันเกิด - ก.ค. 61)
อายุ 3 ปี (นับจากวันเกิด - ก.ค. 60)
อายุ 4-5 ปี (นับจากวันเกิด - ก..ค. 59)

หลักสูตร

เรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับวิชา English, Mathematics, Science, Social Studies,
Chinese , Health Education , Reading & Writing , Conversation , Arts และ Drama/Movie
สอนโดยครูต่างชาติ

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

การทดสอบประเมินพัฒนาการ

นักเรียนระดับชั้น Nursery – KG.3 ประเมินพัฒนาการความพร้อมด้านต่างๆ สอบสัมภาษณ์โดยครูไทย

เวลา 08.30 – 16.00 น.

(ยกเว้น วันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์)

และครูต่างชาติ ในวันที่มาสมัครเรียน เวลา 09.00 – 14.00 น. หากผ่านการประเมินพัฒนาการ
สามารถมอบตัวได้
นักเรียนระดับชั้น Grade 1 – 6 สอบข้อเขียน (ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ)
สอบสัมภาษณโดยครูไทย / ครูต่างชาติ และพบผู้บริหารหากผ่านการประเมินพัฒนาการสามารถมอบตัวได้
การลงทะเบียนมอบตัว

สามารถติดต่อมอบตัวตามกำหนดระยะเวลาของทางโรงเรียน หากพ้นกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน สามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเต็มจำนวนทั้งปีการศึกษา หรือ แบ่งชำระเป็นภาคเรียน
สำหรับนักเรียนใหม่กรุณาชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นเงินสดเท่านั้น
กำหนดเปิดเรียนภาคฤดูร้อน

วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 นักเรียนใหม่สมัครเรียนได้ที่ห้องธุรการ การเงิน (อาคาร 1)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครและลงทะเบียนมอบตัว
1. สำเนาสูติบตั รของนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน / บิดา / มารดา
3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา / มารดา
4. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
5. รูปถ่ายสี ของนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว
6. รูปถ่ายสี ของบิดา-มารดา ขนาด 1 นิ้ว
7. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
หมายเหตุ ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จากภาครัฐ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

2
2
2
2
2
1
1

ชุด
ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
ชุด (ของนักเรียน และ บิดามารดา)
รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน / เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป)
รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน / เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป)
ชุด (ปพ.1,ปพ.6,ปพ.7, ใบรับรองอนุบาล)

โรงเรียนสารสาสน์ วเิ ทศบางบัวทอง
55 หมู่ 4 ต.ลาโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร.0-2925-4990 , 0-2925-4901 โทรสาร. 0-2925-4990

SARASAS WITAED BANGBUATHONG SCHOOL
55 Moo 4 Lumpo Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel. 0-2925-4990 , 0-2925-4901 Fax. 0-2925-4990

ระเบียบและขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
แผนกสองภาษา Bilingual Programme
ระดับชั้นมัธยมศึกษา Grade 7 , Grade 10
คุณสมบัติของผู้สมัคร เปิดรับสมัครนักเรียนชาย – หญิง
ระดับชั้น

Grade 7 , Grade 10

หลักสูตร

เรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับวิชา English, Mathematics, Science, Social Studies,
Chinese , Health Education , Reading & Writing , Conversation , Arts และ Drama/Movie
สอนโดยครูต่างชาติ

แผนการเรียน

ระดับชั้น Grade 7

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
แผนการเรียน อังกฤษ – คณิตศาสตร์

ระดับชั้น Grade 10 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
แผนการเรียน อังกฤษ – คณิตศาสตร์
แผนการเรียน อังกฤษ – จีน
การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

การทดสอบประเมินพัฒนาการ

นักเรียนระดับชั้น Grade 7,10 สอบข้อเขียน (วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย / สังคม)

เวลา 08.30 – 16.00 น.

(ยกเว้น วันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบสัมภาษณโดยครูไทย / ครูต่างชาติ และพบผู้บริหารหากผ่านการประเมินพัฒนาการสามารถมอบตัวได้
การลงทะเบียนมอบตัว

สามารถติดต่อมอบตัวตามกำหนดระยะเวลาของทางโรงเรียน หากพ้นกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน สามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเต็มจำนวนทั้งปีการศึกษา หรือ แบ่งชำระเป็นภาคเรียน
สำหรับนักเรียนใหม่กรุณาชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นเงินสดเท่านั้น
กำหนดเปิดเรียนภาคฤดูร้อน

วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 นักเรียนใหม่สมัครเรียนได้ที่ห้องธุรการ การเงิน (อาคาร 1)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครและลงทะเบียนมอบตัว
1. สำเนาสูติบตั รของนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน / บิดา / มารดา
3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา / มารดา
4. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
5. รูปถ่ายสี ของนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว
6. รูปถ่ายสี ของบิดา-มารดา ขนาด 1 นิ้ว
7. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม

หมายเหตุ ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จากภาครัฐ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

2
2
2
2
2
1
1

ชุด
ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
ชุด (ของนักเรียน และ บิดามารดา)
รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน / เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป)
รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน / เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป)
ชุด (ปพ.1,ปพ.6,ปพ.7, ใบรับรองอนุบาล)

โรงเรียนสารสาสน์ วเิ ทศบางบัวทอง
55 หมู่ 4 ต.ลาโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร.0-2925-4990 , 0-2925-4901 โทรสาร. 0-2925-4990

SARASAS WITAED BANGBUATHONG SCHOOL
55 Moo 4 Lumpo Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel. 0-2925-4990 , 0-2925-4901 Fax. 0-2925-4990

ระเบียบและขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
โปรแกรมสองภาษาอาเซียน ระดับชั้น อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 1
Asean Bilingual Programme
คุณสมบัติของผู้สมัคร เปิดรับสมัครนักเรียนชาย – หญิงอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ระดับชั้น
อนุบาล 1
อายุ 3 ปีเต็ม (เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 60)
อนุบาล 2-3
อายุ 4-5 ปี
(นับจากวันเกิด - 16 พ.ค. 60)
ประถมศึกษาปีที่ 1 จบหลักสูตรระดับชั้นอนุบาล 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1
จบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หลักสูตร

เรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับวิชา English, Mathematics, Science, Social Studies,
Chinese , Health Education , PE. , Reading & Writing , Conversation , Arts และ Drama/Movie
สอนโดยครูต่างชาติ (Philippines)

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

การทดสอบประเมินพัฒนาการ

นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1-2 ประเมินพัฒนาการความพร้อมด้านต่างๆ สอบสัมภาษณ์โดยครูไทย

เวลา 08.30 – 16.00 น.

(ยกเว้น วันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์)

และครูต่างชาติ ในวันที่มาสมัครเรียน เวลา 09.00 – 14.00 น. หากผ่านการประเมินพัฒนาการ
สามารถมอบตัวได้
นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบข้อเขียน (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)
สอบสัมภาษณโดยครูไทย / ครูต่างชาติ และพบผู้บริหารหากผ่านการประเมินพัฒนาการสามารถมอบตัวได้
การลงทะเบียนมอบตัว

สามารถติดต่อมอบตัวตามกำหนดระยะเวลาของทางโรงเรียน หากพ้นกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน สามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเต็มจำนวนทั้งปีการศึกษา หรือ แบ่งชำระเป็นภาคเรียน
สำหรับนักเรียนใหม่กรุณาชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นเงินสดเท่านั้น
กำหนดเปิดเรียนภาคฤดูร้อน

วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 นักเรียนใหม่สมัครเรียนได้ที่ห้องธุรการ การเงิน (อาคาร 1)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครและลงทะเบียนมอบตัว
1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน / บิดา / มารดา
3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา / มารดา
4. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
5. รูปถ่ายสี ของนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว
6. รูปถ่ายสี ของบิดา-มารดา ขนาด 1 นิ้ว
7. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม
หมายเหตุ ได้รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จากภาครัฐ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

2
2
2
2
2
1
1

ชุด
ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
ชุด (ของนักเรียน และ บิดามารดา)
รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน / เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป)
รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน / เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป)
ชุด (ปพ.1,ปพ.6,ปพ.7, ใบรับรองอนุบาล)

