โรงเรียนอัสสั มชัญคอนแวนต์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ช้ัน ม.1,4 ปี การศึกษา 2562
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็ นนักเรี ยนหญิง กำลังศึกษำชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 (สมัครเข้ำเรี ยนชั้น ม.1)
กำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 (สมัครเข้ำเรี ยนชั้น ม.4)
- มีควำมประพฤติดีและปฎิบตั ิตนอยูใ่ นระเบียบของโรงเรี ยนอย่ำงสม่ำเสมอ (ไว้ผมทรงนักเรี ยน)
- คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน (ป.4-6) เท่ากับ 2.00 หรื อมากกว่าขึน้ ไป (สมัครเข้ำเรี ยนชั้น ม.1)
คะแนนเฉลีย่ 5 ภาคเรียน (ม.1-3) เท่ากับ 2.50 หรื อมากกว่าขึน้ ไป (สมัครเข้ำเรี ยนชั้น ม.4)
2. กาหนดการรับสมัคร
รายการ
1. กำรจำหน่ำยและยืน่ ใบสมัคร
มัธยมศึกษำปี ที่ 1
มัธยมศึกษำปี ที่ 4
2. กำรสอบข้อเขียน และสอบ
สัมภำษณ์
3. กำรประกำศผลกำรสอบ
4. กำรลงทะเบียนและมอบตัว
นักเรี ยน

วัน-เวลา
พฤหัส.ที่ 6 ธันวำคม 2561
ถึง อังคำรที่ 5 มีนำคม 2562

สถานที่
1. http://www.asc.ac.th
2. ห้องกำรเงิน อำคำร 1
(เฉพำะในเวลำรำชกำร)

พฤหัส.ที่ 7 มีนำคม 2562
เวลำ 8.30-12.30 น.- สอบข้อเขียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์
เวลำ 13.30-16.00 น. สัมภำษณ์
(นักเรี ยนพร้อมผูป้ กครอง)
จันทร์ ที่ 11 มีนำคม 2562
http://www.asc.ac.th
ศุกร์ ที่ 15 มีนำคม 2562
อำคำร 1 อัสสัมชัญคอนแวนต์
เวลำ 9.00 น.

3. ค่ าสมัครสอบคัดเลือก 300 บำท โอนเข้ำบัญชีธนำคำรกรุ งเทพ สำขำบำงรัก ชื่อบัญชี รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์
บำงรัก เลขที่บญั ชี 242-0-36844-7
4. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ หลักฐำนแสดงผลกำรเรี ยน เช่น สำเนำสมุดพก หรื อสำเนำใบแสดงผลกำรเรี ยน
และสลิปแสดงกำรโอนเงินค่ำสมัครสอบ (กำรสมัครผ่ำนเว็ปไซต์ อ่ำนวิธีกำรสมัครที่หน้ำเว็ปไซต์ของโรงเรี ยน)
5. เกณฑ์ การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก
พิจารณาจากผลการสอบ คุณสมบัติตามข้ อกาหนด หากคุณสมบัติหรื อเอกสารไม่ ครบตามทีก่ าหนด
โรงเรียนจะไม่ พจิ ารณาผลการสอบ และผลการสั มภาษณ์ การตัดสิ นของโรงเรี ยนถือเป็ นข้ อยุติ
6. เนื้อหาวิชาที่ทดสอบ ควำมรู ้พ้นื ฐำน รำยวิชำ คณิ ตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ ฯ
และภำษำไทย

 ข้ อมูลเกีย่ วกับโรงเรียน 
โรงเรี ยนอัส สัมชัญ คอนแวนต์ ก่ อตั้งโดยมิ ส ชันเนอรี จำกประเทศฝรั่ งเศสและอยู่ภำยใต้ก ำร
บริ ห ำรของคณะภคิ นี เซนต์ป อล เดอ ชำร์ ตร ตั้งอยู่เลขที่ 25 ซอยเจริ ญ กรุ ง 40 แขวงบำงรั ก เขตบำงรั ก
กรุ ง เทพมหำนคร 10500 โทรศัพ ท์ 0-2234-7779, 0-2234-3095, 0-22630-6238 โทรสำร ต่ อ 217
Website:www.asc.ac.th, E-mail :school@asc.ac.th สั ง กัด ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำ
เอกชน กระทรวงศึกษำธิ กำร ได้รับอนุ ญำตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2448 เป็ นสถำนศึกษำประเภทสำมัญศึกษำ เปิ ด
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1-6 มีเนื้ อที่ 3 ไร่ 2 งำน ประกอบด้วยอำคำรเรี ยน 2 หลัง คือ อำคำร 1 เป็ น
อำคำร 3 ชั้น และอำคำร 2 เป็ นอำคำร 6 ชั้น ในปั จจุ บนั มี เซอร์ มำรี หลุ ยส์ พรฤกษ์งำม เป็ นผูแ้ ทนผูร้ ั บ
ใบอนุญำต ผูจ้ ดั กำร และผูอ้ ำนำยกำรโรงเรี ยน โดยมีปรัชญำกำรศึกษำ คือ “มนุษย์ ที่มีคุณภาพคือมนุษย์ ที่มี
คุ ณ ธรรมและความรู้ ” โดยมุ่ งหวังให้ศิษ ย์อสั สัม ชัญ คอนแวนต์ทุ กคนเป็ นบุ ค คลที่ มี คุณ ภำพสู่ สั งคมตำม
เอกลักษณ์ของโรงเรี ยนที่วำ่ “จิตใจงาม ความรู้ ดี (Noble – minded and Knowledgeable)”

หลักสู ตรและการเรียนการสอน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์จดั กำรเรี ยนกำรสอนตำมหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 โดยในชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นจัดกำรเรี ยนกำรสอนทัว่ ไปนักเรี ยนจะเรี ยนเหมือนกันทุก
ห้องเรี ยน ส่ วนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 4-6 จัดกำรเรี ยนกำรสอนแบ่งเป็ น 4 แผนกำรเรี ยน คือ
 แผนกำรเรี ยนที่ 1 แผนกำรเรี ยนคณิ ตศำสตร์ -ภำษำอังกฤษ จัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้นใน
เนื้อหำสำระในกลุ่มกำรเรี ยนรู ้วชิ ำคณิ ตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ
 แผนกำรเรี ยนที่ 2 แผนกำรเรี ยนคณิ ตศำสตร์ -วิทยำศำสตร์ จัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้นใน
เนื้อหำสำระในกลุ่มกำรเรี ยนรู ้วชิ ำคณิ ตศำสตร์ และวิทยำศำตร์
 แผนกำรเรี ยนที่ 3 แผนกำรเรี ยนภำษำอังกฤษ-ฝรั่งเศส จัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้นไป
ทำงด้ำนภำษำ ทั้งภำษำอังกฤษ และภำษำฝรั่งเศส
 แผนกำรเรี ยนที่ 4 แผนกำรเรี ยนภำษำอังกฤษ-จีน จัดกำรเรี ยนกำรสอนที่เน้นด้ำน
ภำษำอังกฤษและภำษำจีน
นอกจำกนั้น ยังมีกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเพิ่มเติมอีก ดังนี้
 กำรเรี ยนภำษำอังกฤษกับครู เจ้ำของภำษำตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1- 6 และเพิ่ม
จำนวนชัว่ โมงภำษำอังกฤษมำกกว่ำที่หลักสู ตรกำหนด
 กำรเรี ยนเสริ มวิชำคณิ ตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ พ้นื ฐำน เป็ น 2 ภำษำ คือ ภำษำไทย และ
ภำษำอังกฤษซึ่งสอนโดยครู ชำวต่ำงชำติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1-5
 กำรเรี ยนภำษำจีน ภำษำฝรั่งเศส สอนโดยครู เจ้ำของภำษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 1-6
 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 6 มีอำจำรย์พิเศษที่มีชื่อสี ยง ติวตลอดปี กำรศึกษำ
สอบถามรายระเอียดได้ ที่ ห้ องการเงิน อาคาร 1 โทร.02-234-7779, 02-630-6238, 02-234-3095
โรงเรียนไม่ มีทจี่ อดรถ โปรดใช้ บริการรถสาธารณะ หรื อรถไฟฟ้ า B.T.S.

