โรงเรียนอัสสัมชัญ เปิ ดรับสมัครนักเรี ยน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ประจําปี การศึกษา 2562
หลักสูตรสถานศึกษา
แผนที่ 1 แผนการเรี ยน Gifted
(ห้ องเรี ยนพิเศษเน้ นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ) ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน.
แผนที่ 2 แผนการเรี ยน BELL English Program
(ห้ องเรี ยนเน้ นภาษาอังกฤษ BELL) ตามแนวทาง Bell Educational Trust England
แผนที่ 3 แผนการเรี ยน English – Chinese Program
(ห้ องเรี ยนเน้ นภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ตามแนวทางตํารากลางมูลนิธิฯ และ Youth Chinese
Test (YCT)
แผนที่ 4 แผนการเรี ยน Digital & Technology Program
(ห้ องเรี ยนเน้ นดิจิทลั และเทคโนโลยี) ตามแนวทาง STEAM Education
แผนที่ 5 แผนการเรี ยน AUA English Program
(ห้ องเรี ยนเน้ นภาษาอังกฤษ) ตามแนวทาง AUA Language Center
*****หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์แผนการเรี ยนที่ 2-5 หากนักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม
ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์เต็มจํานวนห้ องที่เปิ ดรับ นักเรี ยนภายนอกดูแผนการเรี ยนที่
สามารถสมัครได้ เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้ นไป*****
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
แผนการเรี ยนภาษาอังกฤษ English Program : EP (ห้ องเรี ยนเน้ นภาษาอังกฤษเป็ นสื่อ) ตามแนวทาง
British Integration Curriculum

นักเรี ยนภายนอกกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ www.assumption.ac.th ได้ ตงแต่
ั้
นักเรี ยนภายนอก และนักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม

ระดับชัน้ ม.1 (ภาคปกติ)
EP-M.1
(รอบที่ 1)
19 – 28 พ.ย. 61
ส. 1 ธ.ค. 61

ระดับชัน้ ม.1 (ภาคปกติ)
EP-M.1
(รอบที่ 2)
20 ธ.ค. 61 -5 ก.พ. 62
ส.9 ก.พ. 62

ส. 8 ธ.ค. 61

ส.16 ก.พ. 62

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก

พ. 12 ธ.ค. 61

พ.20 ก.พ. 62

5. รายงานตัว (ผู้ปกครองรับ จม.)

พฤ 13 ธ.ค. 61

พฤ.21 ก.พ. 62

6. ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์
(ผู้ปกครองและนักเรียน)

ส. 15 ธ.ค. 61

ส. 23 ก.พ. 62

25 มี.ค. – 25 เม.ย.62

25 มี.ค. – 25 เม.ย.62

กําหนดการ
1. กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์โรงเรี ยน
2. รับสมัคร และสอบสัมภาษณ์
(ผู้ปกครองและนักเรี ยน)
3. สอบข้ อเขียน

7. เรี ยนภาคฤดูร้อน

นักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม ให้ ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ในวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561
(ตามจดหมายจากทางโรงเรี ยน) หากมีความประสงค์จะสมัครแผนการเรี ยน Gifted หรื อแผนการเรี ยน English Program
ให้ ดําเนินการกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ข้างต้ น
สถานที่ตงั ้ โรงเรี ยน 26 เจริ ญกรุ ง 40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุ งเทพฯ (ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า สถานีสะพานตากสิน)
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ ที่ www.assumption.ac.th หรื อ สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2630 – 7111 -25
สํานักผู้อํานวยการ ต่อ 422 – 423 ฝ่ ายวิชาการ ต่อ 425 – 427 ฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ต่อ 131 - 132

