
 

 

 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2562 

โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 
 

ชั้นทีเ่ปิดรบัสมัครและคุณสมบัติผู้สมคัร 

1. ห้องเรียนปกติ 

-  เปิดรับสมคัร ช้ันเนอสเชอรี่  ถึง  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 2.  ห้องเรียน  Comprehensive  English Program (CEP) 

      -  เปิดรับสมัคร ช้ันอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 3.  ห้องเรียน  SMART YECH  

      -  เปิดรับสมัคร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หมายเหตุ 

- ช้ันเนอสเซอรี่ เป็นนักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่ 17  พ.ค.  2559  ถึง   1   ธ.ค.  2560 

 - ช้ันอนุบาลศึกษาปีที่ 1  เป็นนักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่ 17  พ.ค.  2558  ถึง  16  พ.ค.  2559 

 - ช้ันอนุบาลศึกษาปีที่ 2 เป็นนักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่ 17  พ.ค.  2557  ถึง  16  พ.ค.  2558 

 - ช้ันอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่ 17  พ.ค.  2556  ถึง  16  พ.ค.  2557 

 - ช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 เป็นนักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่  17  พ.ค.  2555  ถึง  16  พ.ค.  2556 

 - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 - ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

              (แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ , อังกฤษ-คณิตศาสตร์ , อังกฤษ-จีน , อังกฤษ-อังกฤษ) 
 

การจําหน่ายใบสมัคร 

 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามปฏิทินโรงเรียน)  

ที่ห้องธุรการ อาคารอัสสัมชัญ  ราคาชุดละ 200 บาท 
 

หลักฐานการสมัคร 

 1.  รูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป 

 2.  สําเนาสูติบัตรของนักเรียน  

 3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของนักเรียน ของบิดา ของมารดา ที่เป็นปัจจุบัน  

 4.  สําเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน ของบิดา ของมารดา ที่เป็นปัจจุบัน  

 5.  ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7 ฉบับจริง) 

 6.  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือสําเนาสมุดรายงานตัวนักเรียน (ปพ.6) 



 7.  สําเนาใบสาํคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ ช่ือนามสกุล (ถ้าม)ี โดยหลักฐานต้องตรงกับทะเบียนบ้าน 

 8.  สําเนาใบสาํคัญการหย่า บันทึกการหย่า (กรณีหย่าร้าง)  

 9.  สําเนาใบจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (เฉพาะกรณีรบัเป็นบุตรบุญธรรม) 

 10.  สําเนาใบรับศีลล้างบาป (สําหรับนักเรยีนที่เป็นคาทอลิก) 

***เอกสารทกุฉบับ ลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูต้อง*** 

 

การรับสมัคร การประเมินความพร้อม/สอบนักเรยีน และการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  

 นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย โดยย่ืนใบสมัครพร้อมหลกัฐานการสมัคร และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  

 (โรงเรียนจะไม่รับสมัครหากนักเรียนไม่มีผูป้กครองมาด้วย) ในวันจันทร ์– วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องธุรการ ช้ัน 1 อาคารอัสสัมชัญ หรือตามการนัดหมายจากฝ่ายธุรการในวันที่ซื้อใบสมัคร 
 

การประกาศผล 

 ทางโรงเรียนจะแจ้งผลการประเมินความพร้อม/ผลสอบนักเรียน และการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  ทางโทรศัพท์ที่

ผู้ปกครองได้ให้เบอร์ติดต่อไว้ หรือผู้ปกครองสามารถโทรศัพท์สอบถามผลการประเมนิความพร้อม/ผลสอบนักเรียน ได้

โทรศัพท์ 054-222733 , 054-222337 ต่อ 105, 106  
 

การมอบตัวนกัเรียน 

 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง  มอบตัวลงทะเบียนการเป็นนักเรียนได้ตาม วัน เวลา ที่

นัดหมายจากฝ่ายธุรการ เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องธุรการ ช้ัน 1 อาคารอัสสัมชัญ  
 

ค่าใช้จ่ายในการรับมอบตัวนักเรียน 
 

ชั้น ห้องเรียน ปกติ ห้องเรียน SMART TECH ห้องเรียน CEP 

เนอสเซอรี่ 12,678 - - 

อนุบาล 1 12,990 - - 

อนุบาล 2 – 3 14,090 - 27,855 

ป.1 15,895 - 42,255 

ป.2 – ป.3 15,895 - 42,235 

ป.4 16,195 27,235 42,735 

ป.5 – ป.6 12,695 23,735 39,135 

ม.1 – ม.3 13,010 24,250 39,950 

ม.4 – ม.6 10,435 20,910 - 

***ค่าใช้จ่ายในการรับมอบตัวนักเรียนเบื้องต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้*** 

**ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวม ค่าเรียนปรับพื้นฐาน / ค่าคู่มือนักเรียน / ชุดนักเรียน / อุปกรณ์การเรียน** 

 การเรียนปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเปิดภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน) 

 นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่และผ่านการรับมอบตัวนักเรียนแล้ว  โรงเรียนจะจัดให้มีการเรียนเสริม  เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับพื้น

ฐานความรู้ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน ต้ังแต่วันที่  25  มีนาคม  –  26  เมษายน  2562  เวลา 08.00 – 15.00 น.  

(หยุดเรียนเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 15 – 16  เมษายน  2562) 
 


