
ระเบียบการรับสมัครนกัเรยีน แผนก English   Program 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  โทร 0 – 4429 - 5300  โทรสาร  0 - 4425 - 3569 

Website  :http://www.acn.ac.th    E- mail  :   acnmail@acn.ac.th 
****************************************************************************************** 

การรับสมัคร 
- เริ่มรับสมัครตั้งแต่ เดือนมกราคม  เป็นต้นไป   
- ติดต่อสอบถามและขอระเบียบการได้ที่แผนกธุรการในวันและเวลาราชการ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 -  รับนักเรียนทั้งชาย – หญิง           ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

-  ส าหรับผู้สมัครชั้นอื่นๆ   (หากมีท่ีว่าง) ผู้อ านวยการจะเป็นผู้พิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนโดย  
    พิจารณา คุณสมบัติตามเอกสารการสมัครของผู้สมัคร  และจากการสัมภาษณ์ 

การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 
 -  การทดสอบความรู้ด้านวิชาการ   4   วิชา   วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ 
 -  การทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 
 -  การสัมภาษณ์ 
หลักฐานการมอบตัว 
 -  น านักเรียนมามอบตัวที่  ห้องธุรการ 
 -   ปพ.1 ,  ปพ.  6 , ปพ.9    จ านวน  1  ฉบับ 
 -  ส าเนาสูติบัตรผู้สมัคร   (เฉพาะชั้นประถมปีที่  1)  จ านวน  1  ฉบับ   
 -  ส าเนาทะเบียนบ้าน    บิดา  มารดา  และผู้สมัคร  อย่างละ 1  ฉบับ 
 -  ส าเนาบัตรประชาชน  บิดา  มารดา   อย่างละ 1  ฉบับ 
 -  รูปถ่ายผู้สมัครสีหรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว   จ านวน  3  รูป 
 -  กรณีย้ายจากต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และเอกสารต่าง ๆ    
              จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
หมายเหตุ 

- กรณีท่ีหลักฐานไม่ถูกต้องตรงกันทุกฉบับ  เช่น  วัน  เดือน ปีเกิด  ชื่อ – สกุล  ของนักเรียน บิดา มารดา 
เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อย  มิฉะนั้น ทางโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว 

- ในการมอบตัว บิดา – มารดา  ของนักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนเท่านั้นที่จะเซ็นชื่อไว้ในทะเบียน
ของโรงเรียน 

การเซ็นชื่อของผู้ปกครองในการมอบตัว 
 ในการมอบตัวนักเรียนใหม่     ท่านผู้ปกครองที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านความประพฤติและการเงินของนักเรียน
จะต้องเซ็นชื่อไว้ในทะเบียนของโรงเรียนไว้เป็นหลักฐาน         และทางโรงเรียนจะติดต่อกับท่านผู้ปกครองเฉพาะที่
เซ็นชื่อไว้เท่านั้น     ดังนั้นในวันมอบตัวท่านที่เป็นบิดามารดาของนักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนแท้จริงเท่านั้นที่
จะต้องเซ็นชื่อไว้ในทะเบียนของโรงเรียน 
 
 
ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน 
 -  ภาคเรียนที่  1  พฤษภาคม  – ตุลาคม 
 -  ภาคเรียนที่  2  พฤศจิกายน – มีนาคม 
วันและเวลาเรียน 
 -  เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ 
 -  เปิดท าการเวลา  07.55 น. –15.50  น. 

http://www.acn.ac.th/
mailto:acnmail@acn.ac.th


การหยุดเรียน 
 -  ลาป่วยหรือลากิจ  โปรดแจง้ให้ทางโรงเรียนทราบในวันเดียวกัน 
 -  ป่วยเป็นโรคติดต่อต้องหยุดเรียนจนกว่าจะพ้นระยะการแพร่เชื้อ 
การจัดการเรียนการสอน 

มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการ
สอนโดยครูชาวต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1.     ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  

1.1   รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลานามัย คอมพิวเตอร์ และ 
   สังคมศึกษา  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

1.2   รายวิชา ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
       และศิลปะ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

2.    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
2.1   รายวิชา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลานามัย การงานอาชีพและ 
       เทคโนโลยี ศิลปะ และสังคมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2.2   รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาไทย จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
  

 รายละเอียดค่าธรรมเนียมการเรียน / อุปกรณ์ / ค่าอาหาร / กิจกรรมการเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่ 2 
ค่าธรรมเนียมการเรียนต่างๆ 29,330.- 28,030.- 29,330.- 27,930.- 

   

ค่าธรรมเนียมการเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่ 2 
ค่าธรรมเนียมการเรียนต่างๆ 29,330.- 27,930.- 30,280.- 28,530.- 

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่ 2 
ค่าธรรมเนียมการเรียนต่างๆ 30,380.- 28,530.- 30,380.- 28,530.- 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 3 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่ 2 
ค่าธรรมเนียมการเรียนต่างๆ 27,750.- 25,800.- 27,750.- 25,700.- 

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่ 2 
ค่าธรรมเนียมการเรียนต่างๆ 27,750.- 25,700.- 

 



Guidelines for Student Application- English Program Department 
Assumption College Nakhonratchasima 

Tel. 0-4429-5300 Fax 0-4425-3569 
Website: http:/www.acn.ac.th    E-mail: acnmail@acn.ac.th 

 
                            *********************************************************** 
Application: 

- applications start from January onwards 
- contact and get guidelines for application at the administration office during working hours 

(8:00 a.m. – 4:00 p.m. ) 
Applicant’s Qualifications: 

- accepting both boys and girls from Primary 1- Secondary 3 
- for transferees (in case of availability in the quota) the director will be the one to consider 

the application based on the documents provided  and an interview of the applicant 
Selection of Students: 

- academic testing in 4 subjects: Science, Thai, English and Mathematics 
- basic English proficiency test 
- interview 

Requirements: 
- bring the student to be enrolled at the administration office 
- Por Por 1, Por Por 6 and Por Por 9          
- photocopy of birth certificate(for Primary 1 only)   1 copy 
- photocopy of residence certificate(father, mother and child)  1 copy 

     -   1x1 inch photo ID (colored or black and white)    3 copies 
In case of transferees from other countries, please follow the rules by the Ministry of 

Education and all documents must be certified by the Ministry of Education. 
Remarks:  

- In case of discrepancies in the documents e.g. birthdates and names not the same in all 
documents, please have them corrected first otherwise the student won’t be accepted for 
enrolment. 

- During enrolment, only the parent or guardian of the student can sign the school registry. 
Parent’s or Guardian’s Signature: 
 During the enrolment of new students, only the parent or guardian responsible for the 
student’s behaviour and finances must sign the school registry because the school will contact 
those whose names appear in the school registry only.  
 
Academic Year: divided into  2 semesters 

- Semester 1 – May to October 
- Semester 2 – November to March 

School days and school time: 
- Monday to Friday 
- 7.55 a.m. to 3:50 p.m. 

mailto:acnmail@acn.ac.th


Absences: 
- For any absence due to sickness or personal affairs, please inform the school on that day. 
- For those who are sick of any contagious disease, please stay home untill treated fully to 

avoid the spread of the disease. 
Curriculum: 

Instruction is based on the Education Ministry Curriculum and uses English as a 
medium of instruction taught by foreign teachers in order to develop and enhance the 
students’ English proficiency. The program is open to Primary 1 - Secondary 3 students.  The 
subjects  taught are as follows: 

1. Primary Level (Primary 1 – 6) 
 English,  Mathematics, Science,  Health Education, Social Studies and Computer subjects, English 
is used as a medium of instruction. 
  Thai, Occupation and Technology, Social Studies, Religion and Culture , Arts and Physical 
Education subjects, Thai is used as a medium of instruction. 
2.  Secondary Level (Lower Secondary 1- 3) 

2.1 English, Mathematics, Science,  Health Education, Social Studies and Computer subjects,   
English is used as a medium of instruction. 
2.2 Thai, Occupations, Social Studies, Religion and Culture and Physical Education subjects, Thai 
is used as a medium of instruction 

Tuition fee and miscellaneous fee (materials/food/activities) 

Primary 1- 6 
Tuition and other fees Primary 1 Primary 2 

Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2 
      Tuition and other fees 29,330.- 28,030.- 29,330.- 27,930.- 

 
Tuition and other fees Primary 3 Primary 4 

Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2 
      Tuition and other fees 29,330.- 27,930.- 30,280.- 28,530.- 

 
Tuition and other fees Primary 5 Primary 6 

Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2 
      Tuition and other fees 30,380.- 28,530.- 30,380.- 28,530.- 

 
Secondary 1-3 

Tuition and other fees Secondary  1 Secondary  2 
Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2 

      Tuition and other fees 27,750.- 25,800.- 27,750.- 25,700.- 
 

Tuition and other fees Secondary 3 
Semester 1 Semester 2 

      Tuition and other fees 27,750.- 25,700.- 
 
 


