
ระเบียบการรับสมคัรนักเรียน  ระดบัช้ันประถมศึกษา – มธัยมศึกษา 
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**************************************************************************** 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 -  รับนกัเรียนชายและหญิง 
 -  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  , ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   
 -  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   มีแผนการเรียนดงัน้ี 
  1. สายวทิย ์ (วทิยาศาสตร์  – คณิตศาสตร์) 
  2. สายศิลป์ (คณิตศาสตร์ – ภาษาองักฤษ) 
 -  ส าหรับผูส้มคัรชั้นอ่ืนๆ   (หากมีท่ีวา่ง) ผูอ้  านวยการจะเป็นผูพ้ิจารณารับนกัเรียนเขา้เรียนโดยพิจารณา
คุณสมบติัตามเอกสารการสมคัรของผูส้มคัร   การสอบขอ้เขียน และจากการสัมภาษณ์ 
การพจิารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน 
 -  การทดสอบความรู้ดา้นวชิาการ  5  วชิา ไดแ้ก่  ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย  และสังคมฯ 
 -  การสัมภาษณ์ 
หลกัฐานการมอบตัว 
 -  น านกัเรียนมามอบตวัท่ีห้องธุรการ  
 -  ปพ.1          จ านวน  1  ฉบบั 
 -  ส าเนาสูติบตัร  ผูส้มคัร        จ านวน  1  ฉบบั 
 -  ส าเนาทะเบียนบา้น    บิดา  มารดา  และ ผูส้มคัร     อยา่งละ 1  ฉบบั 
 -  ส าเนาบตัรประชาชน  บิดา  มารดา   และ ผูส้มคัร     อยา่งละ 1  ฉบบั 
 -  รูปถ่ายผูส้มคัร  ขนาด 1 น้ิว         จ านวน  3  รูป 
 -  บตัรสุขภาพ ( เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6 )     จ านวน  1  ฉบบั 
 -  ใบรับรองการเป็นนกัเรียน / ใบรับรองความประพฤติจากโรงเรียนเดิม   อยา่งละ 1  ฉบบั 
 -  ระเบียนแสดงผลการเรียน 2 ปีการศึกษา หรือ ปพ.1 (ส าหรับผูส้มคัร ม.1,ม.4) จ านวน  1  ฉบบั 
 -  ค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนท่ี 1 เบิกไดต้ามใบอนุญาตของกระทรวงศึกษาธิการ ( ส าหรับผูมี้สิทธิเบิกได ้) 
หมายเหตุ 

- กรณีท่ีหลกัฐานไม่ถูกตอ้งตรงกนัทุกฉบบั  เช่น  วนั  เดือน ปีเกิด  ช่ือ – สกุล  ของนกัเรียน บิดา มารดา เป็น
หนา้ท่ีของผูป้กครองท่ีจะตอ้งแกไ้ขให้เรียบร้อย  มิฉะนั้น ทางโรงเรียนจะไม่รับมอบตวั  

- ในการมอบตวั บิดา – มารดา  ของนกัเรียนหรือผูป้กครองของนกัเรียนเท่านั้นท่ีจะเซ็นช่ือไวใ้นใบมอบตวั 
การเซ็นช่ือของผู้ปกครองในการมอบตัว 
 ในการมอบตวันักเรียนใหม่      ท่านผูป้กครองท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบด้านความประพฤติและการเงินของนักเรียน
จะต้องเซ็นช่ือไวใ้นใบมอบตวัของโรงเรียนไวเ้ป็นหลักฐาน    และทางโรงเรียนจะติดต่อกับท่านผูป้กครองเฉพาะ                     
ท่ีเซ็นช่ือไวเ้ท่านั้น    ดงันั้นในวนัมอบตวัท่านท่ีเป็นบิดามารดาของนกัเรียนหรือผูป้กครองของนกัเรียนแทจ้ริงเท่านั้น 
ท่ีจะตอ้งเซ็นช่ือไวใ้นใบมอบตวัของโรงเรียน 
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ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2  ภาคเรียน 
 -  ภาคเรียนท่ี  1  พฤษภาคม  – ตุลาคม 
 -  ภาคเรียนท่ี  2  พฤศจิกายน – มีนาคม 
วนัและเวลาเรียน 
 -  เรียนวนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 
 -  เปิดท าการเวลา  07.55 น. – 15.30  น. 
การหยุดเรียน 
 -  ลาป่วยหรือลากิจ  โปรดแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบในวนัเดียวกนั  

-  ป่วยเป็นโรคติดต่อตอ้งหยุดเรียนจนกวา่จะพน้ระยะการแพร่เช้ือ 

  รายละเอยีดค่าธรรมเนียมการเรียน / อุปกรณ์ / ค่าอาหาร / กจิกรรมการเรียน 
 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ป.1  ป.2  ป.3 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่2 

12,950 13,000 12,750 13,000 12,750 13,000 
 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ป.4 ป.5  ป.6 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่2 

13,800 13,600 13,600 13,800 13,600 14,400 
 
 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 

ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่ 1 ภาคเรียนที ่2 

11,100 10,650 10,800 10,650 11,100 10,650 
 
 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ม.4 ภาคเรียนที ่1 ม.4 ภาคเรียนที ่2 

สายวทิย์ สายศิลป์ สายวทิย์ สายศิลป์ 

8,950 8,950 8,700 8,700 
 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ม.5 ภาคเรียนที ่1 ม.5 ภาคเรียนที ่2 

สายวทิย์ สายศิลป์ สายวทิย์ สายศิลป์ 
8,550 8,550 8,700 8,700 

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ม.6 ภาคเรียนที ่1 ม.6 ภาคเรียนที ่2  

สายวทิย์ สายศิลป์ สายวทิย์ สายศิลป์ 
11,600 11,600 10,500 10,500 

 



 
Student Application Form for Modern Language Program (P.1-S.6) 

Assumption College Nakhonratchasima Tel: 0-4434-1789    Fax: 0-4425-3569   
Website: http://www.acn.ac.th Email:  acnmail@acn.ac.th 

 
***************************************************************************** 

Application Directions: 
 Applications can be made from January  
 Contact the school administration office for the application form during business hours 

Student’s Qualifications: 
 Positions are available in P.1, S.1 and S.4 for both boys and girls 
   For secondary 4 students, we offer 2 courses as below; 
  - Science course (Science-Mathematics) 
  - Arts course (Mathematics-English) 
  For others levels (if there is a position free), the director will consider the applicants  
based on their qualifications and interview. 

Student Recruitment:  
 Entrance Test (English, science, mathematics, Thai, and Social studies) 
   Interview 

Required Documents for Enrollment: 

 Your children must be present, during documents submission. Please submit the  
following documents at the school administration office: 
 1. PorPhor. 1 and PorPhor. 9 (1 copy) 
 2. Photocopy of student’s birth certificate(1 copy) 
 3. Photocopy of parents and student’s house registration book (1 copy each) 
 4. Photocopy of parents’ I.D. citizen card (1 copy each) 
 5. Student’s photo (size: 1 inch/3pieces) 
 6. Health Record (For primary students 1 -6 only) 
 7. Medical certificate confirming student has passed a drug screening (For secondary  
studentsonly) 
 8. Student’s certificate/Student’s behavior certificate from the previous school (1 each) 

9. Grade report of 2 academic years or Por.Phor.1 (For students in secondary 1 and 4 only) 
10. For those eligible, the school fee of semester 1 can be refunded according to the rate  
as announced by the Ministry of Education. 
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 Remark: 
 If documents submitted have wrong information (Example; date of birth, name or  
surname), they must be corrected as soon as  
possible, otherwise school cannot accept your children’s application. 
  Parents or guardians only, can sign their names in the school’s registration book.  
The school will contact to those who sign only when it needed. 

Signing of Parents for Enrollment 

 For the enrollment, the parents who are responsible for their children’s behavior and expenses have to sign 
their name in the school’s registration book as the evidence (The school will only contact those who sign their names in 
the registration book. So on the enrollment day, only official parents or guardians have to sign their name in the 
school’s register book. 
 

Academic year (divided into 2 semesters): 
   1st semester  May – October 
   2nd semester  November – March 

Days and Time for Studying: 
  Monday – Friday 
  07.55 a.m. – 03.30 p.m. 

Taking Day off: 
   Please inform school when your children take a day off for sickness or personal business 
 If your children have contagious diseases, please remain at home until illness has passed 

The Details of Expenses: 

   School fee 
   Equipment for learning 
   Lunch 
 Activity  

Primary 1-6  

Expenses Primary 1 
 

Primary 2 

1st semester 2nd semester 1st semester 2nd semester 
School fee and others 13,070 12,770 12,970 12,720 

 



Expenses Primary 3 
 

Primary 4 

1st semester 2nd semester 1st semester 2ndsemester 
School fee and others 12,970 12,670 13,920 13,570 

 
Expenses Primary 5 

 
Primary 6 

1stsemester 2ndsemester 1stsemester 2nd semester 
School fee and others 14,020 13,720 14,020 13,770 

 
Secondary 1- 3 

Expenses Secondary 1 
 

Secondary 2 

1st semester 2nd semester 1st semester 2nd semester 
School fee and others 11,350 10,900 11,250 10,850 

 
Expenses Secondary 3 

 

1st semester 2nd semester 
School fee and others 11,250 10,700 

 
Secondary 4-6  

Expenses Secondary 4 (semester 1) Secondary 4 (semester 2) 

Science English Science English 
School fee and others 8,035 8,735 8,735 9,435 

 

Expenses Secondary 5 (semester 1) Secondary 5 (semester 2) 

Science English Science English 
School fee and others 8,550 8,550 8,700 8,700 

 
Expenses Secondary 6 (semester 1) Secondary 6 (semester 2) 

Science English Science English 
School fee and others 11,600 11,600 10,500 10,500 



 


