
โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ 
ระเบียบการรับสมคัรนักเรียนใหม่ช้ัน ม.1,4  ปีการศึกษา 2562 

 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

- เป็นนกัเรียนหญิง  ก ำลงัศึกษำชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6   (สมคัรเขำ้เรียนชั้น ม.1) 
  ก ำลงัศึกษำชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3     (สมคัรเขำ้เรียนชั้น ม.4)   

     - มีควำมประพฤติดีและปฎิบติัตนอยูใ่นระเบียบของโรงเรียนอยำ่งสม ่ำเสมอ (ไวผ้มทรงนกัเรียน) 
     - คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน (ป.4-6) เท่ากบั   2.00  หรือมากกว่าขึน้ไป (สมคัรเขำ้เรียนชั้น ม.1) 
    คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน (ม.1-3) เท่ากบั   2.50  หรือมากกว่าขึน้ไป (สมคัรเขำ้เรียนชั้น ม.4) 
 

2. ก าหนดการรับสมัคร 
 

รายการ วนั-เวลา สถานที่ 

1. กำรจ ำหน่ำยและยืน่ใบสมคัร 
        มธัยมศึกษำปีท่ี 1 
        มธัยมศึกษำปีท่ี 4     

พฤหสั.ท่ี 6 ธนัวำคม 2561 
ถึง องัคำรท่ี 5 มีนำคม  2562 

1. http://www.asc.ac.th 
2. หอ้งกำรเงิน อำคำร 1  

(เฉพำะในเวลำรำชกำร) 

2. กำรสอบขอ้เขียน และสอบ 
    สัมภำษณ์ 
 

พฤหสั.ท่ี  7  มีนำคม  2562 
เวลำ  8.30-12.30  น.- สอบขอ้เขียน 
เวลำ 13.30-16.00 น. สัมภำษณ์  
                   (นกัเรียนพร้อมผูป้กครอง) 

 อสัสัมชญัคอนแวนต ์

3. กำรประกำศผลกำรสอบ จนัทร์ท่ี  11  มีนำคม  2562 http://www.asc.ac.th 
4. กำรลงทะเบียนและมอบตวั 
    นกัเรียน 

ศุกร์ท่ี  15  มีนำคม  2562 
เวลำ  9.00 น. 

อำคำร 1  อสัสัมชญัคอนแวนต ์

 

3. ค่าสมัครสอบคัดเลือก   300 บำท  โอนเขำ้บญัชีธนำคำรกรุงเทพ  สำขำบำงรัก  ช่ือบญัชี รร.อสัสัมชญัคอนแวนต ์ 
    บำงรัก เลขท่ีบญัชี 242-0-36844-7 
 

4. หลกัฐานประกอบการสมัครสอบ หลกัฐำนแสดงผลกำรเรียน เช่น ส ำเนำสมุดพก  หรือส ำเนำใบแสดงผลกำรเรียน  
    และสลิปแสดงกำรโอนเงินค่ำสมคัรสอบ (กำรสมคัรผำ่นเวป็ไซต ์อ่ำนวธีิกำรสมคัรท่ีหนำ้เวป็ไซตข์องโรงเรียน) 
 

5. เกณฑ์การพจิารณาผลการสอบคัดเลือก      
    พจิารณาจากผลการสอบ  คุณสมบัติตามข้อก าหนด  หากคุณสมบัติหรือเอกสารไม่ครบตามทีก่ าหนด  
   โรงเรียนจะไม่พจิารณาผลการสอบ และผลการสัมภาษณ์ การตัดสินของโรงเรียนถือเป็นข้อยุติ 
 

6. เน้ือหาวชิาที่ทดสอบ  ควำมรู้พื้นฐำน รำยวชิำ คณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ ภำษำองักฤษ สังคมศึกษำ ฯ 
     และภำษำไทย  

http://www.asc.ac.th/


  ข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรียน   
โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ก่อตั้งโดยมิสชันเนอรีจำกประเทศฝร่ังเศสและอยู่ภำยใตก้ำร

บริหำรของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชำร์ตร ตั้ งอยู่เลขท่ี 25  ซอยเจริญกรุง 40  แขวงบำงรัก  เขตบำงรัก 

กรุงเทพมหำนคร  10500   โทรศัพท์  0-2234-7779, 0-2234-3095,  0-22630-6238  โทรสำร  ต่อ 217  

Website:www.asc.ac.th,   E-mail :school@asc.ac.th   สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ

เอกชน  กระทรวงศึกษำธิกำร ไดรั้บอนุญำตจดัตั้งเม่ือปี พ.ศ.2448 เป็นสถำนศึกษำประเภทสำมญัศึกษำ เปิด

สอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1-6 มีเน้ือท่ี 3 ไร่ 2 งำน ประกอบดว้ยอำคำรเรียน 2 หลงั คือ อำคำร 1 เป็น

อำคำร 3 ชั้น และอำคำร 2 เป็นอำคำร 6 ชั้น  ในปัจจุบนัมีเซอร์มำรี หลุยส์  พรฤกษ์งำม เป็นผูแ้ทนผูรั้บ

ใบอนุญำต  ผูจ้ดักำร  และผูอ้  ำนำยกำรโรงเรียน โดยมีปรัชญำกำรศึกษำ คือ “มนุษย์ที่มีคุณภาพคือมนุษย์ที่มี

คุณธรรมและความรู้” โดยมุ่งหวงัให้ศิษยอ์สัสัมชัญคอนแวนต์ทุกคนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภำพสู่สังคมตำม

เอกลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีวำ่ “จิตใจงาม ความรู้ดี (Noble – minded and Knowledgeable)” 

หลกัสูตรและการเรียนการสอน 
โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตจ์ดักำรเรียนกำรสอนตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

พุทธศกัรำช 2551 โดยในชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้จดักำรเรียนกำรสอนทัว่ไปนกัเรียนจะเรียนเหมือนกนัทุก
หอ้งเรียน  ส่วนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4-6  จดักำรเรียนกำรสอนแบ่งเป็น 4  แผนกำรเรียน   คือ 

 แผนกำรเรียนท่ี 1  แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์-ภำษำองักฤษ  จดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ใน
เน้ือหำสำระในกลุ่มกำรเรียนรู้วชิำคณิตศำสตร์ และภำษำองักฤษ 

 แผนกำรเรียนท่ี 2  แผนกำรเรียนคณิตศำสตร์-วทิยำศำสตร์ จดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ใน
เน้ือหำสำระในกลุ่มกำรเรียนรู้วชิำคณิตศำสตร์ และวทิยำศำตร์ 

 แผนกำรเรียนท่ี 3  แผนกำรเรียนภำษำองักฤษ-ฝร่ังเศส  จดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ไป
ทำงดำ้นภำษำ ทั้งภำษำองักฤษ และภำษำฝร่ังเศส  

 แผนกำรเรียนท่ี 4 แผนกำรเรียนภำษำองักฤษ-จีน  จดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ดำ้น
ภำษำองักฤษและภำษำจีน 

นอกจำกนั้น ยงัมีกำรจดักำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติมอีก ดงัน้ี 
  กำรเรียนภำษำองักฤษกบัครูเจำ้ของภำษำตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1- 6 และเพิ่ม

จ ำนวนชัว่โมงภำษำองักฤษมำกกวำ่ท่ีหลกัสูตรก ำหนด 
  กำรเรียนเสริมวชิำคณิตศำสตร์ และวทิยำศำสตร์พื้นฐำน เป็น 2 ภำษำ คือ ภำษำไทย และ

ภำษำองักฤษซ่ึงสอนโดยครูชำวต่ำงชำติ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1-5 
  กำรเรียนภำษำจีน ภำษำฝร่ังเศส สอนโดยครูเจำ้ของภำษำในระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1-6 
  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 มีอำจำรยพ์ิเศษท่ีมีช่ือสียง ติวตลอดปีกำรศึกษำ 
 

 สอบถามรายระเอียดได้ที ่ห้องการเงิน อาคาร 1  โทร.02-234-7779, 02-630-6238, 02-234-3095 
โรงเรียนไม่มีทีจ่อดรถ โปรดใช้บริการรถสาธารณะ หรือรถไฟฟ้า B.T.S. 

 


