
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปกีารศึกษา 2564 

1. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

     1.1 เป็นนักเรียนหญิง ของโรงเรียนในระบบ  

กรณีสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 เป็นผู้ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 กรณีสมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 เป็นผู้ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

     1.2 มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน 

     1.3 คะแนนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน 

 กรณีสมัครเข้าเรียนชั้นม.1 คะแนนเฉลี่ย ป.4 - ป.5 เท่ากับ 2.50 หรือมากกว่าขึ้นไป 

 กรณีสมัครเข้าเรียนชั้นม.4 คะแนนเฉลี่ย ม.1 - ม.2 เท่ากับ 2.50 หรือมากกว่าขึ้นไป  

2. ก าหนดการรับสมัคร 

รายการ วัน เวลา สถานที่ 
1. การจ าหน่ายและ 
การยื่นใบสมัคร 

วันอังคารที ่18 สิงหาคม 2563 ถึง
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563  
ในวันและเวลาราชการ 

ห้องการเงิน อาคารร้อยปี 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ หรือ 
ทางเว็บไซต์ www.asc.ac.th 

2. การสอบข้อเขียนและ  
การสอบสัมภาษณ์ 

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563  
เวลา 08.30 – 15.00 น.  

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

3. การประกาศผลการสอบ ภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 
เวลา 09.00 น. 

ทางเว็บไซต์ www.asc.ac.th 

4. การลงทะเบียนและ 
การมอบตัวนักเรียน 

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 09.00 น. 

อาคารร้อยปี 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

 

3. ค่าสมัครสอบคัดเลือก จ านวน 300 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาบางรัก ซื่อบัญชี โรงเรียน

อัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก เลขที่บัญชี 242–0–31212–2 (ไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ) 

4. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ หลักฐานแสดงผลการเรียน เช่น ส าเนาสมุดพก หรือส าเนาใบแสดงผล

การเรียน และสลิปแสดงการโอนเงินค่าสมัครสอบ (การสมัครทางเว็บไซต์ สามารถด าเนินการตามขั้นตอนที่

ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน) 

5. เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก พิจารณาจากผลการสอบและคุณสมบัติของผู้สมัคร หากคุณ 

สมบัติหรือเอกสารไม่ครบตามที่ก าหนด โรงเรียนจะไม่พิจารณาผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ การ

ตัดสินของโรงเรียนถือเป็นข้อยุติ 

6. เนื้อหาวิชาที่สอบ ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

7. นักเรียนมอบตัวและช าระค่าเล่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นในทุกกรณี 



ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ก่อตั้งโดยมิชชันนารีจากประเทศฝรั่งเศส และอยู่ภายใต้การบริหารของ

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวง 

ศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2448 เป็นสถานศึกษาประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปัจจุบัน เซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ

ผู้อ านวยการโรงเรียน โดยมีปรัชญาการศึกษา คือ “มนุษย์ที่มีคุณภาพคือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้” 

โดยมุ่งหวังให้ศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ทุกคนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคม ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า 

 “จิตใจงาม ความรู้ดี (Noble–minded and Knowledgeable)”  

ทีอ่ยู่ :        เลขที่ 25 ซอยเจริญกรุง 40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท์ :    0–2234–7779 , 0–2234–3095 , 0–2630–6238 โทรสาร ต่อ 217  

Website :   www.asc.ac.th     Email : school@asc.ac.th 

    Facebook : www.facebook.com/assumptionconvent1905/  
 

หลักสตูรและการเรียนการสอน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 โดยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเรียนการสอนทั่วไป และเรียนเหมือนกันทุกห้องเรียน 

ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 4 แผนการเรียน คือ 

แผนการเรียนที่ 1   แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  

แผนการเรียนที่ 2   แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  

แผนการเรียนที่ 3   แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส  

แผนการเรียนที่ 4   แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  

     นอกจากนีย้ังมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ได้แก่ 

 การเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาทุกระดับชั้น และเพ่ิมจ านวนชั่วโมงภาษาอังกฤษมากกว่าที่

หลักสูตรก าหนด 

 การเรียนเสริมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้งแต่

ระดับชั้น ม.1 – ม.5 โดยครูต่างชาติ 

 การติวตลอดปีการศึกษาในระดับชั้น ม.6 โดยอาจารย์พิเศษมากประสบการณ์และมีชื่อเสียง 

 การเรียนภาษาจีนในระดับชั้น ม.1–ม.6 และการเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับชั้น ม.4–ม.6 โดยครูเจ้าของภาษา  
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องการเงิน อาคารร้อยปี โทร. 0–2234–7779 , 0–2234–3095 , 0–2630–6238 

*โรงเรียนไม่มีที่จอดรถ โปรดใช้บริการรถสาธารณะ* 


