ิ กรุงเทพ
โรงเรียนฝรังเศสนานาชาต
่

1

2

ยินดีต้อนรับ
โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุงเทพ ก่อตังขึนเมือปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็ น
โรงเรียนนานาชาติทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงในประเทศไทย
พันธกิจ ๓ ประการของโรงเรียน ได้แก่
● ประกันคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนซึงเป็ นทียอมรับในระดับนานาชาติ
● มุง่ มันส่งเสริมความเป็ นเลิศด้านภาษา ทังภาษาฝรังเศสและภาษาอังกฤษ
● สนับสนุนให้นกั เรียนเป็ นพลเมืองดี พร้อมเปิ ดรับวิวฒ
ั นาการของโลก

.

โรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนืองกว่าครึงศตวรรษ ในปั จจุบนั รับนักเรียนอายุตงแต่
ั ๓ ขวบถึง ๑๘ ปี จํานวนกว่า ๑,๐๐๐ คน โดยไม่
จํากัดเพศ ศาสนา หรือเชือชาติ ด้วยเหตุนีโรงเรียนจึงเป็ นพหุสงั คมทีมีนกั เรียนมากกว่า ๔๐ สัญชาติ นักเรียนแต่ละคนสามารถมี
พัฒนาการเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของแต่ละคน ความหลากหลายนี คือลักษณะพิเศษทีโรงเรียน
ถือเป็ นจุดเด่น นํามาประยุกต์ใช้สร้างหลักสูตรนวัตกรรม โดยเน้นทีความเอาใจใส่ตอ่ ความต้องการเฉพาะของนักเรียนแต่ละ
คน โรงเรียนเป็ นสมาชิกเครือข่ายสํานักงานการศึกษาฝรังเศสในต่างประเทศ (AEFE) ซึงเป็ นเครือข่ายการศึกษาทีใหญ่ทสุี ด
ในโลก มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง เปิ ดกว้าง และเป็ นทีน่าสนใจ เครือข่ายนีดูแลโรงเรียนในเครือข่าย ๔๙๖ แห่ง ใน ๑๓๗
ประเทศ โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุงเทพ ได้รบั การสนับสนุนทังทางด้านเทคนิคและงบประมาณจากรัฐบาลฝรังเศส จึง
สามารถเสนอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราทีไม่สงู สมาคมผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจึง
เป็ นองค์กรไม่มีวตั ถุประสงค์เพือแสวงหาผลกําไร แต่เน้นการมอบคุณภาพการเรียนการสอนดีเลิศให้แก่นกั เรียน
ด้วยเหตุนี การเลือกส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุงเทพ คือการมอบการศึกษาตามหลักสูตรทีเป็ นทียอมรับ เป็ น
พหุภาษา เป็ นการศึกษาทีสอนให้เคารพคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ และเปิ ดกว้างรับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม นีคือการ
มอบโอกาสให้บตุ รหลานค้นพบหนทางของตนเองในโลกทีเต็มไปด้วยโอกาสมากมาย
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พันธกิจด้านการสอน
สําหรับนักเรียนแต่ละคน
โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุ งเทพ ได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงิน จากสํานักงานการศึกษาฝรังเศสในต่าง
ประเทศ (AEFE) หลักสูตรของโรงเรียนจึงเป็ นหลักสูตรตามข้ อกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ
ฝรังเศส ซึงประกันคุณภาพการศึกษาระดับสูงสุดตามข้ อกําหนด

ระบบการศึกษาซึงเป็ นทียอมรับ
(มัธยมศึกษาปี ที ๖)

17-18 8 Terminale

มัธยมปลาย

/ Première

(มัธยมศึกษาปี ที ๕)

nde
15-16 8 2 / Seconde

(มัธยมศึกษาปี ที ๔)

ère

16-17 8 1

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษา

โรงเรีย นนํา เสนอทุก แนวทาง เพื อพัฒ นาความ
สามารถ และความรู ใ้ ห้นักเรียนตังแต่ชันอนุบาล
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควบคู่ไปกับ
การสนับสนุนให้นกั เรียนเป็ นตัวของตัวเอง และให้
ความ สํา คัญกับ นวั ต กรรมในการสอน จึง เน้น
การนํา ระบบดิจิต อลรู ปแบบต่างๆมาประกอบ
การเรียน เช่น การใช้กระดานอัจฉริยะในห้องเรียน

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมต้น

ème
14-15 8 3 / Troisième

(มัธยมศึกษาปี ที ๓)

ème
13-14 8 4 / Quatrième

(มัธยมศึกษาปี ที ๒)

ème

/ Cinquième

(มัธยมศึกษาปี ที ๑)

ème

/ Sixième

(ประถมศึกษาปี ที ๖)

12-13 8 5
11-12 8 6

อนุบาลและประถมศึกษา

ระบบการศึกษาแบบฝรังเศสได้รบั การยอมรับใน
ระดับสากล ว่าเน้นความสําคัญของคุณค่าความ
เป็ นมนุษย์ การเรียนทีเป็ นระบบและการสอน
ให้เป็ นระเบียบ พืนฐานแนวคิดคือ กระตุน้ ความ
สนใจเรียน สร้างเสริมนิสยั พากเพียรอุตสาหะ และ
ให้ค วามสํา คัญ กับ นัก เรี ย นรายคนในทุก ระดับ
ความสามารถ

ประถม

อนุบาล

10-11 8 CM2 / Cours Moyen 2

(ประถมศึกษาปี ที ๕)

9-10 8

CM1 / Cours Moyen 1

(ประถมศึกษาปี ที ๔)

8-9 8

CE2 / Cours Elémentaire 2

(ประถมศึกษาปี ที ๓)

7-8 8

CE1 / Cours Elémentaire 1

(ประถมศึกษาปี ที ๒)

6-7 8

CP / Cours Préparatoire

(ประถมศึกษาปี ที ๑)

5-6 8

GS / Grande Sec on

(อนุบาล ๓)

4-5 8

MS / Moyenne Sec on

(อนูบาล ๒)

3-4 8

PS / Pe te Sec on

(อนุบาล ๑)

ระดับชันเรียนใน
ระบบการศึกษาแบบฝรังเศส
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การประกันคุณภาพการสอน
โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุงเทพ ได้รบั การรับรองจาก AEFE
ซึงเป็ นการประกันคุณภาพการศึกษา ว่าตรงตามมาตรฐาน
ของประเทศฝรังเศสและมาตรฐานสากล ผลเฉลียการสอบ
ต่างๆของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลียทัวไปในประเทศฝรังเศส
คุณภาพของครู เป็ นปั จจัยแรกทีแสดงความเป็ นเลิศของการ
เรียนการสอน ครูทกุ คนเป็ นมืออาชีพ มีประกาศนียบัตรด้าน
วิชาชีพ มีความรูค้ วามสามารถด้านหลักสูตรและวิชาการ ได้
รับ การอบรมความรู ใ้ ห้ทัน สมัย อย่ า งสมําเสมอในโครงการ
อบรมทีจัดโดย AEFE
นอกจากนีสํานักงานใหญ่ AEFE หน่วยงานส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของ AEFE และกระทรวงศึกษาธิ การของประเทศ
ฝรังเศส จัดกิจกรรมต่างๆซึงโรงเรียนนานาชาติฝรังเศส กรุงเทพ
เข้าร่วมเป็ นประจําทุกปี ตัวอย่างกิจกรรมทีกระตุน้ ความสนใจ
เรียน การมีสว่ นร่วม และแสดงคุณค่าของการฝึ กฝน ได้แก่
the Week of the French Schools Abroad, the Budding
Ambassadors, the International Youth Games, the Asian
Football and Rugby Cup, the Week of Taste, the Poetry
Festival, the Week of the Press …
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การให้ความช่วยเหลือนักเรียนทีมีความ
ต้องการพิเศษ
นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ดูแลอย่างเหมาะสม
●

●
●

จึงควรได้รบั การ

จั ด หลั ก สู ต รเสริ ม ให้นั ก เรี ย นทีต้ อ งการความ
ช่วยเหลือ เช่น Complementary Pedagogical
Activities, French workshops, Pedagogical
Differentiation, Personalized Programme for
Education Success
นักเรียนทีมีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้จะ ได้รบั
การดูแลช่วยเหลือจากผูช้ ว่ ยด้านการศึกษา
โรงเรียนจัดให้มีผเู้ ชียวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่นกั ฝึ ก
พูด ๒ คน นักจิตวิทยาเด็ก ๑ คน และครู ผู้
เชี ยวชาญการสอนภาษาฝรังเศสเป็ น ภาษาต่ า ง
ประเทศ

เปิดโลกทัศน์ ส่คู วามเป็ นสากล
และพหุภาษา
โรงเรียนปลูกฝั งแนวคิดเปิ ดกว้ างสู่โลกสากล ด้ วยการสร้ างสภาพแวดล้ อมพหุภาษาให้ นักเรียนกว่า ๔๐ สัญชาติ

ภาษาฝรังเศสสําหรับทุกคน
โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุงเทพ เป็ นสถานศึกษาแห่งเดียว ทีมีหลักสูตร
เอืออํานวยให้นกั เรียนตังแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถใช้สอง
ภาษาทีเป็ นสากลควบคูก่ นั อย่างคล่องแคล่ว
นักเรียนทีพูดภาษาอังกฤษ จะอยูใ่ นกลุม่ นักเรียนพูดภาษาฝรังเศส และมี
ครู ผู้เชียวชาญการสอนภาษาฝรังเศสเป็ นภาษาต่างประเทศคอยดูแล
นักเรียน จะใช้ชีวิตแบบกลมกลืนเป็ นส่วนหนึงของโรงเรียน และร่วมสร้าง
สังคมและวัฒนธรรมพหุภาษา

สัญชาติฝรังเศส ๘๐%
(รวมนักเรียนสองสัญชาติ ๕๔.๖% ด้วย)

สัญชาติไทย ๗%
สัญชาติอนื ๑๓ %

โรงเรียนนานาชาติ
ตังแต่ชนอนุ
ั บาล นักเรียนจะเติบโตและเรียนรูท้ า่ มกลางวัฒนธรรมและภาษาทีหลากหลาย ในบริบทของประเทศไทย ซึง
โรงเรียนได้วางรากฐานแนวปฏิบตั นิ ีมาตังแต่เริมก่อตัง
นักเรียนสามารถสมัครเข้า British International Section ได้ตงแต่
ั ชนั CP (6-7 ขวบ) เพือเปิ ดโอกาสสําหรับการเตรียมสอบ
ประกาศนียบัตร Brevet International (DNBI) และ Baccalauréat Option Internationale (OIB).
ส่วนประกาศนียบัตร Baccalauréat ของฝรังเศส เป็ นทียอมรับทัวโลก นักเรียนทีจบจากโรงเรียนฝรังเศสสามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ เช่นประเทศฝรังเศส สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร หรือในประเทศไทย
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นักเรียนพหุภาษา
ตลอดเวลาทีศึกษาในโรงเรียนฝรังเศส นักเรียนจะเรียนรูท้ กั ษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ตังแต่ระดับอนุบาล โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาทีเหมาะสมและปรับตามพัฒนาการของนักเรียน โดยที
ชัวโมงเรียนภาษาอังกฤษมีสดั ส่วนถึง ๓๐% ของเวลาเรียนทังหมด
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะแยกตามระดับความสามารถในการใช้ภาษา นักเรียนระดับพืน
ฐานจะเรียนรู ้ เพือพัฒนาความเชียวชาญด้านภาษาตามความจําเป็ น ส่วนนักเรียนทีใช้ทงสองภาษาได้
ั
คล่องแล้วจะเรียนรู ้ เพือ
พัฒนาความสามารถให้ใช้ภาษาอังกฤษได้สมบูรณ์แบบยิงขึน
ตังแต่ชนั 5ème (๑๒ - ๑๓ ปี ) นักเรียนจะเลือกเรียนภาษาต่างประเทศทีสอง ได้แก่ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน หรือภาษาจีนกลาง
และอาจเลือกเรียนภาษาโบราณอีกหนึงภาษา ได้แก่ ภาษาลาติน หรือภาษากรีกโบราณ ซึงนักเรียนได้เริมรูจ้ กั ภาษาเหล่านีมา
บ้างแล้ว เมืออยูช่ นั 6ème (๑๑ - ๑๒ ปี )

ประกาศนียบัตรภาษาต่างๆ
โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนให้สอบวัดระดับทักษะความรูด้ า้ นภาษา เพือรับประกาศนียบัตรซึงเป็ นทีรูจ้ กั และยอมรับทัวโลก
●
●
●
●
●

ประกาศนียบัตรภาษาฝรังเศส - DELF (Diplôme d’étude en langue française)
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ - Cambridge English Language Assessment
ประกาศนียบัตรภาษาสเปน - DELE ของสถาบัน Cervantes
ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันของสถาบันภาษา Goethe
ประกาศนียบัตรภาษาจีน - HSK
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วัฒนธรรมและกีฬา
หัวใจหลักของกิจกรรม
ประกอบการศึกษา
ด้ วยลักษณะพิเศษของการศึกษาแบบฝรังเศส โรงเรียนจัดกิจกรรม
มากมายอย่างต่อเนือง เพือพัฒนาความสามารถของนักเรียนแต่ละ
คน ด้ วยกิจกรรมด้ านกีฬาและด้ านวัฒนธรรม

กิจกรรมด้านวัฒนธรรมทีหลากหลาย
ดนตรี ศิลปะ ละคร วรรณกรรม…โรงเรียนนําเสนอและสนับสนุนกิจกรรม
ทางศิลปะและวัฒนธรรมทุกรูปแบบ นอกจากวิชาดนตรีและศิลปะ ซึงมีอยูใ่ น
หลักสูตรอนุบาลถึง Terminale อย่างครบถ้วนแล้ว นักเรียนยังเลือกทํากิจกรรม
นอกเวลาเพิมได้ เช่น
บัลเล่ต ์
ทําอาหาร
กีตาร์
เล่นเกมกลุม่
เต้นโมเดิรน์ แจซ
เปี ยโน
ถ่ายภาพ
ละคร
โยคะ
กวีนิพนธ์และกลอนสด

ร้องเพลง/ร้องเพลงประสานเสียง
เล่นละคร (ภาษาอังกฤษ)
เต้นฮิปฮอป
นักประดิษฐ์ตวั น้อย
พับกระดาษโอริกามิ
วาดรูป
ปั นและประดิษฐ์
ไวโอลิน
เต้นซุมบ้า

กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์กม็ ใี ห้เลือกหลากหลาย ตังแต่งานประดิษฐ์ของ
นักเรียนชันเล็ก ไปจนถึงการสร้างหุน่ ยนต์สาํ หรับนักเรียนชันโต
นอกจากนี ยังจัดการแสดงดนตรีอย่างสมําเสมอด้วย

มุ่งเน้นการอ่าน
จุดเด่นของระบบการศึกษาฝรังเศส คือมุ่งเน้นการอ่าน หลักสูตรของโรงเรียน
ฝรังเศสก็เน้นเรืองนีเป็ นพิเศษ การอ่านทุกรู ปแบบนับเป็ นแนวทางเพิมเชาว์
ปั ญญา
โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุงเทพ มีหอ้ งสมุด ๓ ห้อง บรรจุหนังสือเกือบ
๖๐,๐๐๐ เล่ม บริการนักเรียนทุกระดับ ทังยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สมําเสมอ เช่น Book Week หรือการพบปะพูดคุยกับนักเขียนฝรังเศส ฯลฯ
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สถานทีเล่นกีฬาระดับมาตรฐาน
โรงเรียนให้ความสําคัญกับการกีฬา มีสถานทีเพือฝึ กกีฬา
หลายประเภท ได้แก่
●
●
●
●
●

สนามกีฬากลางแจ้ง
ลูว่ ิงกรีฑา
โรงยิม
สระว่ายนํา
ห้องกายบริหารสร้างกล้ามเนือ

กิจกรรมด้านกีฬาหลากหลาย
กิจกรรมกีฬาในโรงเรียนมีอยู่ ๓ รูปแบบ ได้แก่ วิชาพลศึกษา
ในเวลาเรียน กิจกรรมของชมรมกีฬา และกิจกรรมพิเศษ
นอกเวลา ทังหมดนีเพือเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนทุกเพศทุกวัย
ได้ฝึกฝนกีฬาจนเชียวชาญ ค้นพบกีฬาประเภทใหม่ ได้รว่ ม
กิจกรรมเพือผ่อนคลาย หรือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
กรีฑา
บาสเกตบอล
แบดมินตัน
มวยไทย
หมากรุก
ฟั นดาบ
ฟุตบอล
ยิมนาสติก
เกมทีใช้ลกู บอล
ยูโด
กังฟู
มินิเทนนิส
ว่ายนํา
เปตอง
รักบี
เทควันโด
ปิ งปอง

ประสบการณ์พเิ ศษ
การร่วมกิ จกรรมกี ฬาเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึก
ทํางานเป็ นทีม และท้าทายศักยภาพของตนเอง
นอกจากการแข่งขันกับโรงเรียนทีมีชือเสียงอืนๆในกรุ งเทพฯ
อย่างสมําเสมอแล้ว นักกีฬาของโรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ
กรุงเทพ ยังมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ทีจัดโดย
โรงเรียนฝรังเศสในเครือข่าย AEFE ถือเป็ นโอกาสพิเศษของ
การเรียนรูแ้ ละแลกเปลียน
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นักเรียนร่วมแรง
ผูป้ กครองร่วมใจ
โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุ งเทพ ไม่ใช่เพียงแค่สถานทีเพือเรียนรู้ ทางวิชาการ แต่เป็ นสังคมแห่งการถ่ายทอด
ค่านิยม และครอบครัวได้ เข้ ามามีส่วนร่วม

นักเรียนกับหน้าทีพลเมือง
การศึกษาในโรงเรียนเน้นการปลูกฝั งหลักการพืนฐานที
สําคัญ
● การพึงพาตนเอง หรือการคิด วิเคราะห์และ
ลงมือทําสิงต่างๆด้วยตัวเอง
● ความสามัคคี หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมด้วยจิตสํานึกต่อส่วนรวม
● การแสดงความรั บผิดชอบ หรือการแสดง
ความคิดริเริม การรับผิดรับชอบต่อตนเองและ
หมูค่ ณะ
โรงเรียนมีพนั ธกิจสร้างนักเรียนให้เป็ นพลเมืองทีมีจิตสํานึก
ใส่ใจต่อสิงแวดล้อมและมีสว่ นร่วมในสังคม โรงเรียนกระตุน้
ให้นกั เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพือสังคมต่างๆ เช่น โครงการ
Giving Tree Operation โครงการ Nat Association หรือ
โครงการรณรงค์ตา่ งๆ เพือการพัฒนาแบบยังยืน

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกระตุน้ ความสามารถของนักเรียน
ในการพูดอภิปรายข้ามวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเป็ น
ผูน้ าํ

“Budding Ambassadors”
Budding Ambassadors จัดโดย AEFE เปิ ดโอกาสให้
นักเรียนตังแต่ชนั CM2 (๑๐-๑๑ ปี ) ถึง Terminale (๑๗-๑๘
ปี ) ได้รว่ มแข่งขันการอภิปรายเกียวกับหัวข้อและเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในโลก นักเรียนทีชนะการประกวดระดับภูมิภาคจะได้
ไปแข่งขันในระดับโลกทีกรุงปารีส

โครงการเพือการพัฒนาแบบยังยืน E3D
นักเรียนได้รบั การปลูกฝั งแนวความคิดของหน้าทีพลเมือง
ทีดี ผ่านโครงการการศึกษาเพือการพัฒนาแบบยังยืนต่างๆ
เช่น “Clean Playground” “Zero Waste” “The LFIB Ecofriendly Night” ซึงเปิ ดโอกาสให้นักเรียนทําความเข้าใจ
ตัดสินใจ และปฏิบตั ติ นในฐานะพลเมืองผูเ้ ยาว์ทีมีความรับ
ผิดชอบ
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โรงเรียนเพือครอบครัว
โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุ งเทพ ได้รบั การสนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐบาลประเทศฝรังเศสผ่าน AEFE และทํางานร่วม
กัƵŶĞĠĐŽůĞŐĠƌĠĞĂǀĞĐůĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͕ƉŽƵƌůĞƐĨĂŵŝůůĞƐĞƚůĞƵƌƐĞŶĨĂŶƚƐ͘
บ ครอบครัว ของนัก เรีย นเพื อประโยชน์ข องนัก เรีย น
ผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในกิจการต่างๆของโรงเรียน
โรงเรียนบริหารงานร่วมกับสมาคมผู้ ปกครอง ภาย
ใต้การอุปถัมภ์ และผ่านการมอบอํานาจจากมูลนิ ธิ
ฝรั งเศสเพือการศึกษา แต่ละครอบครัวจะมีสิทธิ ลง
คะแนนเสียงเลือกตัวแทนผูป้ กครองเข้าไปร่วมวางแผน
กลยุทธ์ และนโยบายการเงินของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน

โปรแกรม Pronote
เครืองมือสือสารออนไลน์กับครอบครัว
โรงเรียนมีระบบสือสารออนไลน์ เพือแจ้งข้อมูลต่างๆ แก่
ครอบครัวและนักเรียนชันมัธยมศึกษา เช่น ผลการทดสอบ
ผลการเรียนปลายเทอม ตารางเรียนทีมีการอัพเดทตลอด
เวลา รายงานการขาดเรียน การมาสาย รายงานการศึกษา
การบ้าน ตารางกิจกรรมของโรงเรียน ฯลฯ

ผูป้ กครองท่านใดมี ความเชี ยวชาญหรือสนใจเข้าร่วม
ทํางานด้านใดเป็ นพิเศษเพือโรงเรียน สามารถอาสา
สมัครเป็ นสมาชิกคณะทํางาน เพือร่วมพัฒนาโรงเรียน
ให้ดียิงขึน

ข้อมูลต่างๆเข้าถึงง่าย สะดวกและรวดเร็ว

โรงเรียนคือสังคม
>͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ

โรงเรียนเป็ นมากกว่าสถานศึกษา เป็ นสังคมของการใช้
ǀŝĞงการแบ่
Ğƚ ĚĞงปั น
ƉĂƌƚĂŐĞ͕
ชีวิตร่วมกัน เป็ นĚĞ
สังคมแห่
และการร่วม
มือ เพือมุ่งสร้างประโยชน์ให้กบั นักเรียนเป็ นหลัก
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การเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ระดับอนุบาล (นักเรียนอายุ ๓ ถึง ๖ ปี )
คุณภาพการเรียนการสอนในระดับอนุบาลของประเทศ
ฝรังเศส เป็ นคุณสมบัตซิ งเป็
ึ นทียอมรับ ภารกิจหลักของ
การศึกษาระดับอนุบาล คือการสร้างความอยากไป
โรงเรียน

“ในประเทศฝรังเศส หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยดีมาก ดัง
นันทุกครอบครัวไม่วา่ จะมีฐานะดีหรือไม่ ก็จะส่งลูกเข้า
โรงเรียนอนุบาล”
บารัก โอบามา, 15 เมษายน 2558

นักเรียนจะเรียนรูแ้ ละใช้ชีวิตร่วมกับผูอ้ ืน พัฒนาภาษา
ิ างๆด้วย
พูด หัดเขียนตัวอักษรและตัวเลข และเรียนรูส้ งต่
การเล่น การคิดแก้ไขปั ญหา การลงมือทํา และการฝึ กจํา
โรงเรียนรับนักเรียนชันอนุบาลตังแต่อายุ ๓ ขวบ แต่ละห้องมีจาํ นวนนักเรียนโดยเฉลีย ๑๙ คน (ข้อมูลต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒)
มีครูเจ้าของภาษาหนึงคนกับพีเลียงอีกหนึงคนคอยดูแล
สภาพแวดล้อมทีพิเศษนีจะเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนแต่ละคนได้พฒ
ั นา ถึงจะพูดภาษาฝรังเศสไม่ได้ในตอนแรก แต่ก็จะเข้ากลุม่ ได้
อย่างรวดเร็ว และเรียนรูภ้ าษาฝรังเศสได้เองอย่างเป็ นธรรมชาติ ส่วนนักเรียนทีพูดภาษาฝรังเศสได้แล้ว ก็จะพัฒนาทักษะ และใช้
ภาษาอังกฤษได้ดีขนในชี
ึ
วิตประจําวันทีโรงเรียน นอกจากนีนักเรียนจะยังได้เรียนรูภ้ าษาไทย ซึงเป็ นภาษาของประเทศเจ้าบ้าน
อีกด้วย
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ระดับประถมศึกษา (นักเรียนอายุ ๖ ถึง ๑๑ ปี )
ภารกิจของการศึกษาระดับประถมศึกษา คือการเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้เรียนรู ว้ ิชาพืนฐานขององค์ความรู ้ อันได้แก่ทกั ษะการ
ใช้ภาษาฝรังเศสและความรู พ้ ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ซึงเป็ นเป้าหมายสําคัญ นักเรียนจะพัฒนาความรู ส้ องวิชานีในบริบท
ทีเอือต่อการเรียน เพราะในชันเรียนจะมีนกั เรียนโดยเฉลียเพียงห้องละ ๒๐ คนเท่านัน (ข้อมูลต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒)
การเรียนการสอนในช่วงสามปี แรกของระดับประถมศึกษา (CP, CE1, CE2) จะเน้นการฝึ กฝนพืนฐานภาษาฝรังเศสและ
คณิตศาสตร์ นักเรียนจะฝึ กตังคําถามเกียวกับโลกรอบตัว เรียนศิลปะและดนตรี พลศึกษา และเรียนเรืองหน้าทีพลเมืองและ
จริยธรรม การเรียนการสอนในสองปี ตอ่ มา (CM1, CM2) เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนเพิมพูนความรูเ้ สริมทักษะ พร้อมกับเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประวัตศิ าสตร์และภูมิศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ
การสอนระดับ ประถมศึ ก ษาของโรงเรี ย นฝรังเศส
นานาชาติ กรุงเทพ ยังเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนืองอีกด้วย

แนวทางสําหรับนักเรียนทีไม่ได้พูดภาษา
ฝรังเศสมาแต่แรก

การสอนแบบฝรังเศสคือการสอนให้ใช้เหตุผล คิด
วิเคราะห์ เฝ้าสังเกต ทดลอง ติดตาม แก้ไขข้อ
บกพร่อง ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพิมพิเศษ เพือให้มนใจว่
ั า
นักเรียนกลุ่มนีจะปรับตัวเข้ากับระบบ และพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาได้

วิชาภาษาไทย ประกอบด้วยหลักสูตรวิชาภาษา
ไทยสํา หรับ นั ก เรี ย นต่ า งชาติ แ ละวิ ช าภาษาไทย
สําหรับนักเรียนไทย

ครู ผู้เชียวชาญการสอนภาษาฝรังเศสเป็ นภาษาต่าง
ประเทศ จะสอนนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย และใช้การสอน
แบบนวัตกรรม เน้นความเพลิดเพลิน เพือให้นกั เรียน
พัฒนาความรู พ้ ืนฐานต่อไป
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การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (นักเรียนอายุ ๑๒ ถึง ๑๕ ปี )
เมือจบชันประถมศึกษา นักเรียนทุกคนจะเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (6ème, 5ème, 4ème และ 3ème) โดยไม่ตอ้ งผ่านการ
ทดสอบใดๆ
ชัน 6ème นักเรียนจะใช้ทกั ษะและความรู้ตา่ งๆทีสังสมจากระดับประถมศึกษา มาสร้างเป็ นรากฐาน เพือพัฒนาและฝึ กฝน
การเรียนรูใ้ นรูปแบบการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
ชัน 5ème และ 4ème นักเรียนจะได้เรียนรู้ทงทางทฤษฎี
ั
และปฏิบตั ใิ นเชิงลึก
ชัน 3ème นักเรียนจะต้องเรียนรู้ให้ครบตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพือเตรียมตัวเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และในปลายปี การศึกษา นักเรียนจะต้องสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (Diplôme Nationale du Brevet DNB)
รายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ ภาษาฝรังเศส ภาษาและวัฒนธรรมไทย คณิตศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์และภูมิศาสตร์ หน้าทีพลเมือง
และจริยธรรม ฟิ สกิ ส์ เคมี และชีววิทยา เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี และพลศึกษา ภาษาต่างประเทศจะมีความสําคัญมากขึน
นักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศภาษาทีหนึง เน้นการฝึ กพูด เมือเข้าเรียนชัน 5ème นักเรียนจะต้องเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศภาษาทีสอง ซึงโรงเรียนมีเสนอให้เลือก คือ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน หรือภาษาจีนกลาง
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุงเทพ นักเรียนจะได้เรียนรูใ้ นสภาพแวดล้อมทีพิเศษ เพราะ
จํานวนเฉลียของนักเรียนในแต่ละห้องจะน้อยกว่าระดับมาตรฐานทัวไป ในต้นปี การศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ มีนกั เรียนโดยเฉลีย
เพียงห้องละ ๒๔ คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (นักเรียนอายุ ๑๕ ถึง ๑๘ ปี )
การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะแบ่งเป็ น ๓ ชัน ได้แก่ ชัน
Seconde, Première และ Terminale
จากการปฏิรูปหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตร Baccalauréat
ครังล่าสุด มีการยกเลิกสายวิชา ES, L, S (เศรษฐศาสตร์-สังคมศาสตร์, ภาษา
และวรรณคดี, วิทยาศาสตร์) และนําระบบใหม่มาใช้ เมือนักเรียนเรียนจบชัน
Seconde (มัธยมศึกษาปี ที ๔) จะเลือกเรียนวิชาเฉพาะซึงมีให้เลือกทังหมด ๘
วิชา
และนักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยประกอบการสอบ Baccalauréat
จํานวนนักเรียนโดยเฉลียห้องละ ๑๙ คน (ต้นปี การศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓) ทังใน
วิชาเลือกและวิชาเฉพาะ ถือเป็ นปั จจัยส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้มีประสิทธิภาพ
ในปลายปี การศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ นักเรียนชัน Terminale สําเร็จการ
ศึกษาและได้รับประกาศนียบัตร Baccalauréat ทุกคน
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การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

การเลือกศึกษาต่อในประเทศฝรังเศส

ประกาศนียบัตรระดับมัธยมตอนปลายของประเทศ
ฝรังเศส (Baccalauréat) เป็ นทียอมรับในระดับสากล
นักเรียนจากโรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุงเทพ สามารถ
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ในประเทศต่างๆทัวโลก

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศฝรังเศสรักษาความเป็ น
เลิศมาอย่างต่อเนือง ด้วยหลักสูตรทีเป็ นทียอมรับทัวโลก เป็ น
ประเทศทีต้อนรับนักศึกษานานาชาติมากเป็ นอันดับสาม
ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร และเป็ น
ประเทศแรกทีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ทีนักศึกษาต่างชาติเลือก
มาศึกษาต่อ และมีจาํ นวนนักศึกษาต่างชาติมากถึง ๑๒% ของ
จํานวนนักศึกษาในประเทศ

ประเทศฝรังเศสเป็ นประเทศทีนักเรียนเลือกไปศึกษา
ต่อในอันดับต้นๆ ด้วยความเป็ นเลิศของหลักสูตรการ
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ด้านแพทยศาสตร์, ด้านรัฐศาสตร์
(Sciences Po), ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (INSA), วิทยาลัย
สอนศิลปะ (Les Gobelins), มหาวิทยาลัย La Sorbonne
และหลักสูตรเพือเตรียมสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ของสถาบันทีมีชอเสี
ื ยง เช่น Lycée du Parc, Montaigne,
Fermat

รัฐบาลฝรังเศสมีงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คิดเป็ นปี ละ
๑๐,๐๐๐ ถึง ๑๔,๐๐๐ ยูโร ต่อนักเรียนหนึงคน และมีการ
กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาประจําปี ของสถานศึกษาของ
รัฐ อัตราค่าเล่าเรียนจึงอยูใ่ นเกณฑ์ทีครอบครัวทุกฐานะเข้า
ถึงได้มากทีสุดในโลก ในขณะทีคุณภาพของการเรียนการสอน
และประกาศนียบัตร เป็ นทียอมรับมากทีสุดในระดับนานาชาติ

และนักเรียนจํานวนมากเลือกศึกษาต่อในประเทศอืน
เช่น MC Gill, Concordia ในประเทศแคนาดา King’s
College, University College of London ในสหราช
อาณาจักร Victoria University ในประเทศออสเตรเลีย
Universite de Geneve, Ecole de Lausanne ในประ
เทศสวิตเซอร์แลนด์ AUC ในประเทศเนเธอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย ฯลฯ

นักเรียนต่างชาติทีจบจากโรงเรียนฝรังเศสในเครือข่าย AEFE
และมีประวัตกิ ารเรียนดีเลิศ จะได้รบั ทุน Major-Excellence
scholarships เพือศึกษาต่อในประเทศฝรังเศส
ดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ที
www.campusfrance.org

โรงเรีย นเสนอการแนะแนวการศึ ก ษาให้ นั ก เรี ย น
เป็ นรายบุคคล เพือให้นกั เรียนประสบความสําเร็จใน
การเลือกสถานศึกษาต่อให้ได้มากทีสุด
13

ข้อมูลอื่นๆ
เวลาเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ ตังแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๔.๑๐ น
นัก เรีย นสามารถทํา กิ จ กรรมเพิ มเติ ม หลัง เวลาเรีย นได้
เช่น ชันเรียนสอนการบ้าน กิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษา
หลักสูตรวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนไทย และกิจกรรม
พิเศษหลังเลิกเรียน

ระดับมัธยมศึกษา
วันจันทร์ถงึ วันศุกร์ ตังแต่เวลา ๘.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๗.๑๕ น.
ขึนอยูก่ บั ตารางเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละคน ตามวิชา
เลือกและวิชาเฉพาะ
ทังนี มีการจัดสอบเก็บคะแนนของนักเรียนชัน Première
และ Terminale ระหว่างเวลาเรียนปกติหรือวันเสาร์เช้า
ด้วยในบางครัง

รถรับส่ง
มีบริการรถรับส่งประเภท “ประตูบา้ นถึงประตูโรงเรียน”
ให้ครอบครัวนักเรียนทีสนใจ ตามเส้นทางถนนสาย
หลักของกรุงเทพฯ ได้แก่ สาทร สีลม สุขมุ วิท และตาม
เส้นทางอืนๆตามความต้องการ
รถรับส่งแต่ละคันจะมีพนักงานดูแลนักเรียนประจํารถ
ทีได้รบั การอบรมด้านความปลอดภัยและการบังคับใช้
ระเบียบรถรับส่ง นักเรียนทุกคนทีใช้บริการจะได้รบั
การดูแลอย่างดี โดยเฉพาะนักเรียนอนุบาล
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โรงอาหาร

ทุนการศึกษา

โรงเรียนมีบริการอาหารกลางวันทุกวัน นักเรียนชันอนุบาล
ถึงชัน 3ème จะต้องรับประทานอาหารกลางวันทีโรงเรียน
อาหารทังหมดจะปรุงอย่างพิถีพิถนั ในโรงเรียน ใช้วตั ถุดบิ
คุณภาพดีและมีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

นั ก เรี ย นที มี สั ญ ชาติ ฝ รังเศสสามารถสมั ค รขอรับ ทุ น
การศึ ก ษาได้ที สถานเอกอั ค รราชทู ต ฝรังเศสประจํา
ประเทศไทย และอาจได้รบั ทุนถึง ๑๐๐% ทังนีขึนอยูก่ บั
รายได้รวมของครอบครัว

ห้องพยาบาล

การลงทะเบียน

โรงเรียนมีพยาบาลประจําตลอดเวลาทําการ รวมจํานวน
๓ คน

การรักษาความปลอดภัย

ผูป้ กครองทีสนใจ สามารถติดต่อขอเยียมชมโรงเรียนได้ที
● secretariat.primaire@lfib.ac.th เลขานุการฝ่ าย
อนุบาลและประถมศึกษา
● cpe@lfib.ac.th ทีปรึกษาฝ่ ายปกครองมัธยมศึกษา

โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด
เวลา ตามข้อกําหนดของสถานเอกอัครราชทูตฝรังเศสประ
จําประเทศไทย มีการตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลทุก
คน และมีการติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด

ติดต่อสมัครเรียนที
โทร : (+66) 2 934 8008
อีเมล : administration@lfib.ac.th
หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้บนเว็บไซต์ www.lfib.ac.th

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุ งเทพ เป็ นองค์กรเพือการ
ศึกษาทีไม่หวังผลกําไร ทังยังได้รบั การสนับสนุนด้านงบ
ประมาณจากประเทศฝรังเศส ได้สิทธิในการลดหย่อน
ภาษี จึง สามารถกํา หนดค่า ธรรมเนี ย มการศึก ษาได้
ตํากว่าโรงเรียนนานาชาติอืนๆในกรุ งเทพฯถึง ๓๐% ๒๐๐% และมีอตั ราค่าเล่าเรียนพิเศษสําหรับนักเรียน
สัญชาติฝรังเศสและสัญชาติไทย เนืองจากรัฐบาลของทัง
สองประเทศได้ให้ความช่วยเหลือทังทางตรงและทางอ้อม
ในการจัดการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์การ
เรียนส่วนหนึง
www.lfib.ac.th
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สํานักงานการศึกษาฝรังเศสใน
่
ต่างประเทศ (AEFE)
โรงเรียนเป็ นสมาชิกเครือข่ายสํานักงานการศึกษาฝรังเศสในต่างประเทศ ซึงเป็ นเครือข่ายการศึกษาทีสําคัญ
ทีสุดในโลก AEFE เสนอโอกาสให้ ทุกครอบครัว ไม่ว่าจะถือสัญชาติใด สามารถส่งบุตรหลานเข้ าศึกษาในระบบ
ของประเทศฝรังเศสอย่างต่อเนืองได้ ทัวโลก

เครือข่ายการศึกษานานาชาติ
ทีไม่เหมือนใคร

La France est le pays qui dispose du plus
ประเทศฝรั
เครือscolaire
ข่ายการศึกau-delà
ษานอกประเทศที
important งเศสมี
réseau
de ses
ใหญ่
ีères.
ด ปั จจุบนั มีโรงเรียนในสังกัด ๔๙๖ แห่ง ใน ๑๓๗
fronทสุ

ประเทศ และมีนกั เรียนกว่า ๓๕๕,๐๐๐ คน

โรงเรียนของประเทศฝรังเศสให้การอบรมค่านิยมทางสังคม
ทีเป็ นสากล ได้แก่ การยอมรับความแตกต่าง ความเชือ
tolérance, humanisme, égalité des
มันในความเป็ นมนุษย์ ความเท่าเทียม ความใฝ่ ศึกษา
chances, curiosité intellectuelle, promo on de
การส่
งเสริมการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์ และเปิ ดโอกาส
l’esprit cri que…
ให้นกั เรียนได้รบั การศึกษาอย่างต่อเนือง ตังแต่ชนอนุ
ั บาล
จนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย คือตังแต่อายุ ๓ ถึง ๑๘ ปี
โรงเรียนในสังกัดของเครือข่าย AEFE จึงเสนอการศึกษาที
เป็ นทียอมรับในระดับนานาชาติ จึงมีการพัฒนาอย่างไม่
หยุดนิง เปิ ดกว้าง และเป็ นทีสนใจ forma on reconnue
interna onalement.

ตลอด ๒๐ ปี ทีผ่านมา จํานวนนักเรียนทีเข้าเรียนในโรงเรียน
ของเครือข่าย เพิมขึนมากกว่า ๕๐% เป็ นตัววัดคุณภาพการ
เรียนการสอนทีเด่นชัด

ความสําเร็จและความเป็ นเลิศ

รัฐบาลประเทศฝรังเศสให้การสนับสนุนงบประมาณด้าน
การศึกษา โรงเรียนจึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่า
ทีจําเป็ น

โรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ายมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความ
สําเร็จของนักเรียนทุกคน
ดังจะเห็นได้จากอัตราเฉลียของ
นักเรียนรวมทังเครือข่าย ทีสอบผ่านและได้รบั ประกาศนียบัตร
Baccalauréat ถึง ๙๖% และถึง ๑๐๐% สําหรับบางโรงเรียน
นักเรียนในโรงเรียนของเครือข่ายทีจบการศึกษาส่วนใหญ่จะ
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยทีมีชือเสียงทัว
โลก
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การแลกเปลียนทางภาษาและวัฒนธรรม
โรงเรียนในเครือข่าย AEFE เป็ นสังคมของการมีปฏิสัมพันธ์
และแลกเปลียนทางภาษาและวัฒนธรรม เป็ นพลังขับ
เคลื อนประสบการณ์อั น มี ค่ า ของการใช้ชี วิ ต ร่ ว มกั น ของ
นักเรียนทุกชาติทกุ ภาษา การศึกษานําร่องทางภาษาช่วย
เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนของประเทศเจ้าบ้าน ได้ปรับตัวเข้ากับ
สังคมของโรงเรียน ผ่านการเรียนการสอนทีใช้ภาษาฝรังเศส ที
มีเฉพาะในโรงเรียนของฝรังเศสเท่านัน นักเรียนทุกคนยังได้
เรียนภาษาของประเทศเจ้าบ้าน ได้รบั การส่งเสริมให้ใช้ภาษา
อังกฤษ และภาษาต่างประเทศอืนๆ ในบริบทของความเป็ นพหุ
ภาษา

ภาษาฝรังเศสเป็ นภาษาสากลภาษาหลัก
●
●
●
●

การเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมฝรังเศส
โรงเรียนในเครือข่ายของ AEFE มีนกั เรียนจากประเทศเจ้าบ้าน
และนักเรียนต่างชาติรวมกันเป็ นจํานวนมากกว่า ๖๐% ของ
นักเรียนทังหมด จึงเป็ นการช่วยเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรม
ฝรังเศส การปลูก ฝั ง การสื อสารและความเข้า ใจระหว่า ง
วัฒนธรรม จึงช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับ
ประเทศฝรังเศสให้แน่นแฟ้นและยาวนาน
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มีคนพูดภาษาฝรังเศสทัวโลกกว่า ๒๗๔ ล้านคน
เป็ นภาษาธุรกิจหลักภาษาทีสาม รองจากภาษา
อังกฤษและภาษาจีนกลาง
เป็ นภาษาสือสารสากลภาษาทีสอง
เป็ น ภาษาที มี ก ารเรี ย นการสอนมากที สุด ใน
โลก รองจากภาษาอังกฤษ และมีครูสอนภาษา
ฝรังเศสมากกว่า ๙๐๐,๐๐๐ คน

โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุ งเทพ
๔๙๘ รามคําแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑)
วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร. +๖๖ ๒ ๙๓๔ ๘๐๐๘
administration@lfib.ac.th
www.lfib.ac.th
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