
โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ 
ระเบียบการรับสมคัรนักเรียนใหม่ช้ัน ม.1,4  ปีการศึกษา 2561 

 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

- เป็นนกัเรียนหญิง  ก าลงัศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   (สมคัรเขา้เรียนชั้น ม.1) 
  ก าลงัศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3     (สมคัรเขา้เรียนชั้น ม.4)   

     - มีความประพฤติดีและปฎิบติัตนอยูใ่นระเบียบของโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ (ไวผ้มทรงนกัเรียน) 
     - คะแนนเฉลีย่ 4 ภาคเรียน (ป.4-5) เท่ากบั   2.00  หรือมากกว่าขึน้ไป (สมคัรเขา้เรียนชั้น ม.1) 
    คะแนนเฉลีย่ 4 ภาคเรียน (ม.1-2) เท่ากบั   2.50  หรือมากกว่าขึน้ไป (สมคัรเขา้เรียนชั้น ม.4) 
 

2. ก าหนดการรับสมัคร 
 

รายการ วนั-เวลา สถานที่ 

1. การจ าหน่ายและยืน่ใบสมคัร 
        มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
        มธัยมศึกษาปีท่ี 4     

1 ธนัวาคม 2560  - 2 กุมภาพนัธ์  2561 
1. http://www.asc.ac.th 
2. หอ้งการเงิน อาคาร 1  

(เฉพาะในเวลาราชการ) 
2. การสอบขอ้เขียน  
 

เสาร์ท่ี  10  กุมภาพนัธ์  2561 
เวลา  8.30-12.30   น. 

อาคาร 1 อสัสัมชญัคอนแวนต ์

3. การประกาศผลการสอบขอ้เขียน องัคารท่ี  13  กุมภาพนัธ์  2561 http://www.asc.ac.th 

4. การสอบสัมภาษณ์และมอบตวั 
เสาร์ท่ี  24  กุมภาพนัธ์  2561 
เวลา  9.00 น. 

อาคาร 1  อสัสัมชญัคอนแวนต ์

 

3. ค่าสมัครสอบคัดเลอืก   300 บาท  โอนเขา้บญัชีธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางรัก  ช่ือบญัชี รร.อสัสัมชญัคอนแวนต ์ 
    บางรัก เลขท่ีบญัชี 242-0-36844-7 
 

4. หลกัฐานประกอบการสมัครสอบ หลกัฐานแสดงผลการเรียน ส าเนาสมุดพก  หรือส าเนาใบแสดงผลการเรียน  
    สลิปแสดงการโอนเงินค่าสมคัรสอบ 
 

5. เกณฑ์การพจิารณาผลการสอบคัดเลอืก      
    พจิารณาจากผลการสอบ  คุณสมบัติตามข้อก าหนด  หากคุณสมบัติหรือเอกสารไม่ครบตามทีก่ าหนด  
   โรงเรียนจะไม่พจิารณาผลการสอบ และผลการสัมภาษณ์ การตัดสินของโรงเรียนถือเป็นข้อยุติ 
 

6. เนือ้หาวชิาที่ทดสอบ  ความรู้พื้นฐาน รายวชิา คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ สังคมศึกษา ฯ 
     และภาษาไทย  

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


  ข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรียน   
โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ก่อตั้งโดยมิสชันเนอรีจากประเทศฝร่ังเศสและอยู่ภายใตก้าร

บริหารของคณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ตั้งอยูเ่ลขท่ี 25  ซอยเจริญกรุง 40  แขวงบางรัก  เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร  10500   โทรศพัท์  0-2234-7779, 0-2234-3095,  0-22630-6238  โทรสาร  ต่อ 217  

Website:www.asc.ac.th,   E-mail :school@asc.ac.th   สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเม่ือปี พ.ศ.2448 เป็นสถานศึกษาประเภทสามญัศึกษา เปิด

สอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีเน้ือท่ี 3 ไร่ 2 งาน ประกอบดว้ยอาคารเรียน 2 หลงั คือ อาคาร 1 เป็น

อาคาร 3 ชั้น และอาคาร 2 เป็นอาคาร 6 ชั้น  ในปัจจุบนัมีเซอร์อลัเฟรด  วรศิลป์ เป็นผูแ้ทนผูรั้บใบอนุญาต  

ผูจ้ดัการ  และผูอ้  านายการโรงเรียน โดยมีปรัชญาการศึกษา คือ “มนุษย์ที่มีคุณภาพคือมนุษย์ที่มีคุณธรรม

และความรู้” โดยมุ่งหวงัใหศิ้ษยอ์สัสัมชญัคอนแวนตทุ์กคนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพสู่สังคมตามเอกลกัษณ์ของ

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

หลกัสูตรและการเรียนการสอน 
โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนตจ์ดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 โดยในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้จดัการเรียนการสอนทัว่ไปนกัเรียนจะเรียนเหมือนกนัทุก
หอ้งเรียน  ส่วนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  จดัการเรียนการสอนแบ่งเป็น 4  แผนการเรียน   คือ 

 แผนการเรียนท่ี 1  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาองักฤษ  จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใน
เน้ือหาสาระในกลุ่มการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ 

 แผนการเรียนท่ี 2  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์ จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใน
เน้ือหาสาระในกลุ่มการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ และวทิยาศาตร์ 

 แผนการเรียนท่ี 3  แผนการเรียนภาษาองักฤษ-ฝร่ังเศส  จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ไป
ทางดา้นภาษา ทั้งภาษาองักฤษ และภาษาฝร่ังเศส  

 แผนการเรียนท่ี 4 แผนการเรียนภาษาองักฤษ-จีน  จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ดา้น
ภาษาองักฤษและภาษาจีน 

นอกจากนั้น ยงัมีการจดัการเรียนการสอนเพิ่มเติมอีก ดงัน้ี 
  การเรียนภาษาองักฤษกบัครูเจา้ของภาษาตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1- 6 และเพิ่ม

จ านวนชัว่โมงภาษาองักฤษมากกวา่ท่ีหลกัสูตรก าหนด 
  การเรียนเสริมวชิาคณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์พื้นฐาน เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษซ่ึงสอนโดยครูชาวต่างชาติ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-5 
  การเรียนภาษาจีน ภาษาฝร่ังเศส สอนโดยครูเจา้ของภาษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 
  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีอาจารยพ์ิเศษท่ีมีช่ือสียง ติวตลอดปีการศึกษา 
 

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

 


