
 รับสมัครนักเรียนใหม ่
     นักเรียนใหม ่สมัครเข้าเรียนได้ทุกชั้น ได้ทุกวันท าการถ้าไม่เต็ม 
นักเรียนที่สอบได้เกรด 3 ขึ้นไปจากโรงเรียนเดิม แสดงหลักฐานหนังสือ
รับรอง ไม่ต้องสอบสายสามัญ สอบอา่นกุรอานและสัมภาษณ์เท่านั้น  (ค่า
ใบสมัครสอบคัดเลือกชุดละ 100 บาท) 
ม.1 (รอบแรก)    รับนกัเรียนชาย-หญิง 320 คน เรยีนแยกหอ้ง ชาย - หญิง  
ขายใบสมัคร         ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม ถึงวันที่ 27  พฤศจิกายน 2563 
 ยื่นใบสมัคร          วันที่ 23-27 พฤศจิกายน   2563 
สอบ                      วันที่ 28  พฤศจิกายน   2563    
ประกาศผลสอบ  วันที ่ 2 ธนัวาคม 2563  
ม.1 (รอบสอง)   ขายใบสมัครต้ังแต่วันที่ 28 พฤศจกิายน 2563 ถึงวันที ่   
                         22 มกราคม 2564  
ยื่นใบสมัคร         วนัที่ 18-22  มกราคม 2564   
สอบ              วันที ่23 มกราคม 2564 
ประกาศผลสอบ  วันที่ 27 มกราคม 2564 
ม.4  รับนักเรียนชาย-หญิง 180 คน 4 ห้องเรียน 3 สายการเรียน 
สายวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร,์ สายศิลปภ์าษาอังกฤษ, และสายศิลปภ์าษาอาหรับ   
ขายใบสมัคร       ตั้งแต่ วันที ่4  มกราคม  2564 ถึงวันที่  22  มกราคม  2564  
ยื่นใบสมัครวันที ่18-22 มกราคม 2564  สอบวันที ่23 มกราคม 2564 
                   ประกาศผลสอบ วันที่ 27 มกราคม 2564 
ม.2-3, ม.5-6   ผู้ปกครองติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนทุกวันในวันท าการ  
                    เทียบโอนความรู้ และสอบในวันสมัคร เต็มแล้วปิด 
ป.1-6         รับนักเรยีนชั้นละ 80  คน ตัง้แต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  
                        ชั้น ป.1  ต้องเรียนปรับพืน้ฐาน ทกุคน 
                        ชั้น ป.2 - ป.6  สอบวัดความรูส้ายสามัญ และสอบอ่านกุรอานใน 
                         วันสมัคร  เต็มจ านวน แลว้ปิด  รับห้องเรียนละ 40 คน  
อนุบาล 1-3    รับสมัครนักเรียนตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2563  เป็นต้นไป  
                   รับชั้นละ 35 คน เต็มแล้วปิด  
อนุบาล 1       รับอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เกดิก่อน 16 พฤษภาคม 2561 
                   ผู้ปกครองต้องน านักเรียนมาในวันสมัคร  

หลักฐานการรับสมัคร 
1)  ส าเนาทะเบยีนบ้านที่มีชือ่นักเรียนและผู้ปกครอง 
2)  ส าเนาสูติบัตร/ส าเนาบัตรประชาชน 
3)  รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5” หรือ  2”  จ านวน 2 รูป  
4)  ใบรับรองจากโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู ่

สอบทุนของมหาวิทยาลัยได้ที ่
1. ทุนมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร อียิปต ์ 
2. ทุนมหาวิทยาลัยคูเวต  
3. ทุนมหาวิทยาลัยอิสลามอินโดนีเซีย (UIN) 
4. ทุนมหาวิทยาลัยเนเจรีซามารัง (UNNES) อินโดนีเซีย  
5. ทุนมหาวิทยาลัยอิฟริกยีะหอ์ัลอาละมียะห์ ซูดาน 
6. ทุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
7. ทุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารลาดกระบัง 
8. ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
9. ทุนมหาวิทยาลัยรังสิต 

สอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ที ่
1. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
4. มหาวิทยาลัยมหิดล  
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
6. มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ  
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง   
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

สอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ที่ 
1. Al-Azhar University, Egypt 
2. Cairo University, Egypt 

3. Kuwait University 
4. Qatar University 

5. Al Sharqiyah University,Oman 

9. Mu’tah University, Jordan 
7. Africa Al-Alamiyah University, Sudan  

8. International Islamic University of Malaysia 
9. Salangor International Islamic University, Malaysia  

10. Multimedia University, Malaysia 

11. Insaniah University, Malaysia  
12. University of Science of Penang, Malaysia  

13. LimKokWing University of Art, Malaysia 

14. University of Malaysia 

15. Aligarh Muslim University, India 

16. Crescent University, India 
17. Compacta University, India 

18. Darul Uloom Nadwatul Ulama, India  
19. Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia 

20. Universitas Islamic Indonesia (UII), Indonesia 

เกียรติคุณนักเรียน 
ไดร้ับรางวัลสารคดีระดับประเทศ “ชนะเลิศสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม” 

รางวัล “บทยอดเยี่ยม” ความยาว 5 นาที ปี 2562 
จัดโดย กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อมรว่มกับบริษัททีวีบรูพาจ ากัด 

 

ระเบียบการ 

รบัสมคัรนกัเรยีนใหม่ ปีการศึกษา 2564 

โรงเรยีนอิสลามสนัติชน 

 
Santichon Islamic School 

 

สอนศาสนาควบคูส่ามญั รับนกัเรียน อ.1 – ม.6 เรียนห้องแอร์ 
ห้องที่ไมเ่ต็มสมคัรเรียนเทียบโอนได้ทกุวนั 

เปิดรับสมัครอนุบาล 1-3  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
เปิดสอนฮาฟิซกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทยช้ัน ม.1 

รับสมคัร ป.1-6  ตั้งแต่วันท่ี  4 มกราคม 2564 
ขายใบสมัคร ม.1 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

ขายใบสมัคร ม.4  ตั้งแต่วันท่ี 4 มกราคม 2564  
สนทนาภาษาอังกฤษสอนโดยครตูา่งชาติผู้มีประสบการณ ์

 

โรงเรียนลงนาม MOU กับมหาวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร อียิปต์ รับรองวทิยฐานะส่งครูมาสอนที่โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยอิสลามอินโดนีเซีย 
มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติสลังงอ มาเลเซีย 

University of Interdisciplinary Studies (UIDS) สหรัฐอเมริกา 
 

ผู้บริหารโรงเรียน  
อ.ประเสริฐ มัสซาร ี ผู้ก่อตั้ง/ประธานบริหารโรงเรียนอิสลามสันติชน 
ผู้จัดการสถาบันลาไรบาฮานีฟีดาสาขาประเทศไทย (ฮาฟิซพร้อมความหมาย) 

อ.พงศ์ศักดิ์ วงษ์สันต์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในนามมูลนิธิสันตชิน 
ดร.มนัส บญุชม ผู้อ านวยการ 

นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย 
(พิมพเ์ดือนกันยายน 2563) 



เรียนฟรีตามนโยบายของรัฐ 
     ค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสอืยืมเรียน ค่าอปุกรณก์ารเรียน ค่ากิจกรรมพฒันา
ผู้เรียน จ่ายให้ผู้ปกครองตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ แบ่งเบา
ภาระผู้ปกครองในบางส่วน ตามที่รฐัก าหนด 
 

การเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
        รายการ                         เทอมที่ 1        เทอมที่ 2 
ชั้นอนุบาล 1 
- ค่าธรรมเนียมการศกึษา *           2,750              2,750 
- ค่าห้องเรียนปรับอากาศ                      1,600        1,600 
- ค่าอาหารกลางวนั                2,400       2,400 
- ค่าเรียนเสรมิภาษาอังกฤษกับครูต่างชาต ิ           500                 500 
- ค่าหนังสือ/อุปกรณท์ี่เกินจากรัฐอุดหนนุ                 500                500 
- ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ                            200           - 
- ค่าตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายปีละ       250          - 

รวม/บาท                8,200       7,750 
 
ชั้นอนุบาล 2-3 
- ค่าธรรมเนียมการศกึษา *                       2,750              2,750 
- ค่าห้องเรียนปรับอากาศ                     1,800      1,800 
- ค่าอาหารกลางวนั               2,600     2,600 
- ค่าหนังสือ/อุปกรณท์ี่เกินจากรัฐอุดหนนุ                500                500      
- ค่าเรียน ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาต ิ              500                 500 
- ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ                          200           - 
- ค่าตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายปีละ     250          - 
  รวม/บาท              8,600              8,150 
 
ชั้น ป.1 - 2 
- ค่าธรรมเนียมการศกึษา *   2,650     2,650 
- ค่าห้องเรียนปรับอากาศ                           1,800     1,800 
- ค่าอาหารกลางวนั     2,600    2,600 
- ค่าเรียนคอมพวิเตอร์**                                 800       800 
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ                    500            500 
- ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ                                 200         - 
- ค่าตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายปีละ         250       - 
                           รวม/บาท                  8,800        8,350 
 
 

            รายการ                         เทอมที่ 1        เทอมที่ 2 
ชั้น ป.3 – 6  
- ค่าธรรมเนียมการศกึษา *                2,650     2,650 
- ค่าห้องเรียนปรับอากาศ                1,800     1,800 
- ค่าเรียนคอมพวิเตอร*์*                                  800              800 
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ                   500              500 
- ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ                          200                 - 
- ค่าตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ปีละ       250         - 
  รวม/บาท                6,200           5,750 
 
ชั้น ม.1 - 3 
- ค่าธรรมเนียมการศกึษา *              2,350        2,350 
- ค่าห้องเรียนปรับอากาศ              1,800   1,800 
- ค่าเรียนคอมพวิเตอร*์*                                900              900 
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ                 500               500 
- ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ                               200                - 
- ค่าตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายปีละ      250       - 
  รวม/บาท               6,000           5,550 
- ม.1-3  ห้องโครงการฮาฟิซพร้อมความหมาย        
  ค่าเรียนเพ่ิมวันเสาร์ และคา่หนังสือเพ่ิม          3,000   2,000 
 
ชั้น ม.4 - 6 
- ค่าธรรมเนียมการศกึษา *             2,200       2,200 
- ค่าห้องเรียนปรับอากาศ             1,800  1,800 
- ค่าเรียนคอมพวิเตอร*์*                               900              900 
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ                 500             500 
- ค่าประกันอุบัติเหตุปีละ                               200               - 
- ค่าตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ปีละ     250       - 
  รวม/บาท               5,850          5,400 
หมายเหต ุ
*  บุตรข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 
** สามารถน าเงินที่รัฐอุดหนุนมาหักค่าใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ 
-  นักเรียนใหม่ท่ีสอบผ่านจะต้องช าระเงินเต็มจ านวนตามอัตราค่าธรรมเนียมเทอม 1      
   เป็นการยืนยันสิทธิ์ ภายใน 7 วันท าการ  ซึ่งการยืนยันสิทธิ์ไม่สามารถเรียกคืนได้  
   แต่สามารถเปลี่ยนเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ เมื่อมอบตัวนักเรียน ถ้าไม่ช าระถือว่า 
   สละสิทธิ์ เนื่องจากโรงเรียนรับนักเรียนได้จ ากัด 
-  ป.1, ม.1, ม.4  ช าระค่าเรียนปรับพื้นฐาน 900  บาท  
    เรียนวันที่  27  เมษายน  –   11  พฤษภาคม 2564 
-  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564  วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 

ค่าหนังสือและชุดนักเรียน 
ช าระได้ตั้งแต่วนัที่ 19  เ มษายน   ถึง  วันที ่ 7  พ ฤษภาคม  2564 

รับหนังสือในวันเปิดภาคเรียน  
รับชุดนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 3-11 พฤษภาคม 2564   

(ในวนั และเวลาราชการ) 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
นักเรียนเก่าช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น  

ในเวลาท าการทกุวัน 

การรับสมัครนักเรียนใหม่ 
รับนักเรียนชาย-หญิงไปกลับ (มีรถรับส่งเอกชน โทร.081-4825673)  
ชั้นอนุบาล 1 รับอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป (เกิดก่อน 16 พ.ค.2561) 

จบชั้น อ.3 เข้าเรียนชั้น ป.1  
จบชั้น ป.6 เข้าเรียนชั้น ม.1 จบชั้น ม.3 เข้าเรียนชั้น ม.4  

(นักเรียนหญิงต่างจังหวัดมีหอพักของโรงเรียน)  
มอบตวันกัเรยีนชั้น ม.1 ม.4  นกัเรยีนตอ้งแนบผลคะแนนการสอบ O-NET ด้วย 

วันประชุมผู้ปกครองกับผู้บริหาร 
และผู้ปกครองนักเรียนเก่าพบครูประจ าชั้น 

ม.1        วันเสาร์ที่    3  เมษายน  2564    เวลา 08.30-10.30 น. 
ม.4        วันเสาร์ที่    3  เมษายน  2564    เวลา 10.30-12.30 น. 
ม.2-3 , ม.5-6   วันอังคารที่    6 เมษายน 2564     เวลา 08.30-11.00 น. 
อ.1-ป.6           วันอังคารที่   6 เมษายน 2564    เวลา 13.00 -15.00 น. 

วันผู้ปกครองส่งเอกสารมอบตัวนกัเรียนใหม่ 
วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564       เวลา 08.00 – 15.00 น. 
อ.1, ป.1, ม.1, ม.4     ส่งเอกสารมอบตัวนักเรียนทกุคน 
อ.2-3, ป.2-6, ม.2-3, ม.5-6    ส่งเอกสารมอบตัวเฉพาะนักเรียนใหม ่

โรงเรียนอิสลามสนัติชน 
398 ถนลาดพร้าว 112 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทร 02-5394693-5 กด 0  โทรสายตรง  02-5394697  Fax. 02-5394696 
www. islamsantichon.ac.th   www.islamsantichon.com  

www.facebook.com/Santichon 
Email: santichonsch@gmail.com 

 
                      ธนาคารกรุงไทย  สาขาลาดพร้าว 102 
                      เลขบัญชี  189-1-29519-5   บัญชีออมทรัพย ์
                                 ส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน LineOfficial: @Santichon 

       Promtpay 

http://www.islamsantichon.ac.th/
mailto:santichonsch@gmail.com

