การสอบ
FSG

หลักสูตร
กระทรวง แกนกลาง
ศึกษาธิก
าร
หลักสูตร
iPSLE

P.1

หลักสูตร MODERN LANGUAGE PROGRAM (MLP)

M.1-M.3

P.6

i-Science

การสอบ
FSGST

การสอบ
O-NET

i-Classroom

เน้นความถนัดคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

การสอบ

i-integration

FSG

การสอบ
TUST

i-Linguistics

เน้นความถนัดทางภาษา

M.1

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การสอบ
HSK 2

M.3

การสอบ
iPSLE

ษะทา

วัดทัก
การสอบ

น

มาตรฐา

ีน
งภาษาจ

ST
U
T
ร
E
ต
ู
หลักส หลักสูตร ICS

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ แผนการเรียน พหุศาสตร์
M.4

การสอบ
ICSE

7 วิชาเอก

5 วิชาเอก

มาตรฐานการสอบวัดทักษะทางภาษาจีน จากสถาบันขงจื่อ HSK

หลักสูตร ICSE *

*เฉพาะ มัธยมศึกษาปีที่ 4

* Opti

onal

12 ปี หลักสูตร MLP
สู่เส้นทางความสำ�เร็จอย่างภาคภูมิ

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอินเดีย ที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพมากที่สุด ด้วยการเรียนที่เข้มข้นทั้ง คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน
- ภาษาญี่ปุ่น
- ดุริยางค์ศิลป์และศิลปะการแสดง
- นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์
- วิทยาการกีฬาและนันทนาการ

M.6

เน้นการเรียนที่หลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อมุ่งสร้างความเป็นพหุปัญญา
(Multiple Intelligences) โดยแบ่งห้องเรียนของเป็น 3 รูปแบบ

M.4-M.6

i-Linguistics

เน้นความถนัดทางภาษา

i-integration

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ

*

** *หลักสูตร ICSE เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือฯมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
การสอบมาตรฐานสากล TUST จากประเทศจีน
การสอบมาตรฐานสากล ICSE จากประเทศอินเดีย
การสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (CU-TEP)
การสอบมาตรฐานสากล HSK
การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
การสอบวัดระดับทางภาษา IELTS *สำ�หรับนักเรียนที่สนใจ
*HSK1

ACSP GEMS PROJECT : G-LTC (Gems Learner’s Tranforming Courses)

เน้นการเรียนที่หลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อมุ่งสร้างความเป็นพหุปัญญา
(Multiple Intelligences) โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน 12 วิชาเอก

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ แผนการเรียน พหุศาสตร์
มาตรฐานการสอนวัดทักษะทางภาษาจีน จากสถาบันขงจื่อ (HSK)
จัดการเรียนการสอนและจัดสอบวัดระดับ ความสามารถภาษาจีน (HSK) เป็นการทดสอบสำ�หรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ซึ่งจะมีการจัดสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาจีนเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อทราบระดับความสามารถภาษาจีนของนักเรียน สามารถใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อและใช้เป็นหลักฐานใน
การสมัครขอทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีนทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้
ทางเลือกสำ�หรับนักเรียนหลักสูตร MLP ที่สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในหลักสูตรภาษาอังกฤษ รวมถึงมหาวิิทยาลัยในต่างประเทศ ทางโรงเรียนง
สามารถจัดการสอบ IELTS เพื่อให้นักเรียนสามารถนำ�ผลคะแนนไปยืนเพื่อศึกษาต่อในคณะหรือสาขาที่สนใจเช่นกัน

CONGRATULATIONS

P.3 P.5 P.6 M.1
*HSK2

*N5 *HSK3 *N4 *HSK4

** การสอบ IELTS เป็นทางเลือกสำ�หรับนักเรียนที่สนใจ

การสอบ IELTS (International English Language Testing System)

UNIVERSI
TY
UNIVERSITY

การสอบตํารากลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSGST)

ACSP GEMS PROJECT : i-Classroom
i-Science

G-LTC (Gems Learner’s Tranforming Courses)
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- พื้นฐานสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
- พื้นฐานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

ICSE (The Indian Certificate of Secondary Education)

เน้นความถนัดคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

ACSP GEMS PROJECT

จากการสอบวัดมาตรฐานทางการศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ

การสอบมาตรฐานสากล iPSLE จากประเทศสิงคโปร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ได้ทำ�ความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Tianjin University of Science and Technology (TUST) ของประเทศจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยจะมีการสอบวัดคุณภาพในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อ
ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ต่อไป

ACSP GEMS PROJECT

iPSLE (The Sinagapore International Primary School Examination)
การสอบเทียบเคียงหลักสูตรของประเทศสิงคโปร์

การสอบวัดมาตรฐานทางด้านคอมพิวเตอร์จาก
Tianjin University of Science and Technology (TUST)
ของประเทศจีน

เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอน, ทั้งนี้เพื่อให้
นักเรียนได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดจากหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ด้วยการเรียนที่เข้มข้นทั้ง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

Tianjin University of Science and Technology (TUST)

เป็ น หลั ก สู ต รที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น สื่ อ ในการเรี ย นรู้ ซึ่ ง จั ด การ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตร
2 ภาษาดำ�เนินการสอน โดยครูต่างชาติและครูไทย โดยใช้มาตรฐานการศึกษาที่มี
มาตรฐานสากล ได้แก่

ICSE (The Indian Certificate of Secondary Education)
มาตรฐานการสอบของประเทศอินเดีย

iPSLE (The Sinagapore International Primary School Examination)

การสอบ
O-Net

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
เป็นสถาบันการศึกษาลำ�ดับที่ 13 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย เปิดทำ�การสอนในปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะ
เวลา 41 ปี โดยเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ด้วยหลักสูตร Modern Language Program (MLP) หลักสูตร English
Program (EP) และ หลักสูตร Chinese English Program รวม 100 ห้องเรียน

P.1-P.6

EDUCATION TIMELINE

วัดคุณภาพการเรียนการสอน

M.3 M.4 M.5 M.6

** การสอบมาตรฐานสากล HSK และ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ในระดับชั้นมัธมยมศึกษาตอนปลาย
สอบเฉพาะนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนพหุศาสตร์ วิชาเอกภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น**

School Learning Facilities “Space for student’s development”

ผลการศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS 63

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 26 ปีการศึกษา 2562 MLP จำ�นวน 374
มหาวิทยาลัยสังกัด รัฐบาล มหาวิทยาลัยสังกัด เอกชน มหาวิทยาลัย ต่างประเทศ

275 คน 65.79% 92 คน 22.00%

3 คน 0.72%

เตรียมสอบ TCAS 64

4 คน 0.96%

5 อันดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกศึกษาต่อสูงสุด

STUDENTS ACHIEVEMENT

“ผลการแข่งขันของนักเรียน ในระดับนานาชาติ”
ด.ช.นพรุจ บุบผาสุวรรณ ป.5/1

เหรียญทองคณิตศาสตร์
รายการแข่งขัน คณิตศาสตร์นานาชาติ
Singapore 2 Asian School Star Olympaid
2018 (SASLRO) ณ ประเทศสิงคโปร์

ด.ช.วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.5/1

เหรียญทองคณิตศาสตร์
รายการแข่งขันขัน 14th International
Mathematics Contest (IMC2018)
ณ ประเทศสิงคโปร์

ASSUMPTION
COLLEGE SAMUTPRAKARN

SCHOOL ADMISSIONS 2021

ด.ช.ทยากร สุวานิช ม.2/2

ด.ช.คมน์ษัฑวัต เสถียรพงษ์ ป.6/4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

Taipei International Cup Mathematics
And Mental Arithmetic Competition 2019
ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

นายศุภกิต กิจเกษตรไพศาล ม.4/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ Hong Kong
International Robotic Olympaid 2018

เหรียญเงินคณิตศาสตร์
รายการแข่งขันขัน The 13th Word
Mathematical Olypiad World Final
(WMO 2018) ณ สหรัฐอเมริกา

นายเรียวไผ่ จูปราง ม.4/1

รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันประเภทนายแบบภาพนิ่ง
World Championship of Performing
Arts at Long Beach, Hollywood,
Los Angeles สหรัฐอเมริกา
นายภควัต เพ็ชรสว่าง ม.6/3
นายจักรติการ พวงทับทิม ม.6/3
รางวัลชนะเลิศ Engineering Note
Book Award การแข่งขัน MakeX
World Robotics Competitions
2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายธาดา พึ่งฮั่ว ม.5/3

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 3X3
และรางวัลชนะเลิศประเภท 2X2
Foon yew Open 2018
ณ ประเทศมาเลเซีย

www.acsp.ac.th

3 อันดับกลุ่มคณะและสาขาที่นักเรียนเลือกศึกษาต่อสูงสุด
สายวิทย์
อันดับที่ 1 กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ 71 คน
อันดับที่ 2 กลุ่มคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 56 คน
อันดับที่ 3 กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 23 คน

สายศิลป์
อันดับที่ 1 กลุ่มคณะเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี 105 คน

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

419 / 1389 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ASSUMPTION COLLEGE SAMUTPRAKARN

นักเรียนที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ

0 2384 7491-6

วิชาคณิตศาสตร์  

วิชาเคมี

อัันดับที่ 2 กลุ่มคณะสื่อสารมวลชน ออกแบบนิเทศศิลป และมีเดียอาร์ต 57 คน

ด.ช.ทยากร สุวานิช

อัันดับที่ 3 กลุ่มคณะอักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์ 52 คน

นายวิจักษณ์ ขจรฤทธิ์เดชา ม.5/3

AssumptionCollegeSamutprakarnOfficial

www.acsp.ac.th

วิชาคอมพิวเตอร์

ม.2/2

นายฮารุ
นายมานพ
นายปุญญวิช
นายอานุภาพ
นายรชนน

ติวารี
ม.6/1
ขจรเวรไพศาล ม.6/1
ล้อมวงษ์
ม.6/2
แสงจันทร์ ม.6/4
เอกประชาสิน ม.6/8

วิชาชีววิทยา

นายพบธรรม ธรรมาวุฒิชัย ม.6/4

วิชาฟิสิกส์
นายสรวิชญ์ คำ�ฝอย
ม.6/3
นายอชิรวัชร์ เกียรติการศิริ ม.6/3

Your Child’s Success and Happiness

is ACSP’s Goal

