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Backgroundประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเดิมชื่อโรงเรียน 
อัสสัมชัญสำาโรงเป็นสถาบันการศึกษา ลำาดับที่ 13 ของ 
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เปิดทำาการ 
สอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2522 โดยนายวิชัย  
มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริษัท เทพารักษ์ที่ดิน  
จำากัด ได้บริจาคที่ดินจำานวน 14 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา 
พร้อมเงิน จำานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
ให้แก่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อ 
ดำาเนินการก่อตั้ง “โรงเรียนอัสสัมชัญสำาโรง” ขึ้น โดย
ตั้งชื่อตามตำาบลสำาโรงเหนือในขณะนั้น 
 เริ่มแรก เปิดทำาการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
รวม 8 ห้องเรียน ครู 15 คน นักเรียน 371 คน ต่อมา 
วันที่ 18 สิงหาคม 2533 กระทรวงมหาดไทยประกาศ 
เปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญสำาโรง 
จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ” 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546
 ปัจจุบัน โรงเรียนมีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน 33.5  
ตารางวา เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร Modern Language 
Program (MLP) และหลักสูตร English Program (EP) 
รวม 99 ห้องเรียน โดยมีภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์ 
เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำานวยการ 
ภายใต้การดูแลของ ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย อธิการเจ้า
คณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทยองค์ปัจจุบัน

 Assumption Samutprakarn School 
(previously Assumption College Samrong), the 
thirteenth educational institution founded by 
the Brothers of St. Gabriel, was started on  
May 17, 1979. Mr. Wichai Maleenont, director 
of Theparak Estate Company, Ltd., donated 
14.75 rai, 108 square meters of land and three 
million baht to the Brothers of St. Gabriel 
for the purpose of establishing, “Assumption 
College Samrong,” named after the district  
in which it was located at that time. 
 In our fififfiifirst academic year, the school 
consisted of 8 classrooms, 15 teachers  
and 371 students, and offered classes from  
primary one through primary six. On August 
18, 1990, the Ministry of the Interior changed  
the  district of administration, so on May 1, 
2003, the name, Assumption College 
Samrong, was changed to, Assumption 
College Samutprakarn. In 2008 the 
name was again changed to Assumption  
Samutprakarn School. 
 Assumption Samutprakarn School  
has grown and currently has 23.5 rai, 25  
square meters of land and is providing an  
education for students from primary one  
through secondary six in ninety-seven  
classrooms. The school also has a Modern 
Language Program (MLP), and an English 
Program (EP), which give our students a 
wonderful opportunity to become proficient in 
the world’s international language, English. 
The School and all its programs are under 
the directorship of Brother Thaksabutr 
Kraiprasit fsg. and the Provincial Superior, 
Brother Surasit  Sukchai, Superintendent.

ข้อมูลพื้นฐาน / Basic Information

ผู้บริหารคนปัจจุบัน / Current Director

ภราดาทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

Brother Thaksabutr  Kraiprasit fsg.  
Director of Assumption Samutprakarn School

ปรัชญาโรงเรียน / Philosophy

1. จดุมุง่หมายของชวีติ คือ การรูจั้กสจัธรรมและการ 
 เข้าถึงองค์สัจธรรมสูงสุด ซึ่งเป็นบ่อเกิดของชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทำางาน ความวิริยะ อุตสาหะ เป็น 
 หนทางไปสู่ความสำาเร็จ

1. The goal of life is to realize spiritual truth  
 which will lead to a new spiritual life.
2. All mankind needs to work, diligence  
 leads to success.

วิสัยทัศน์ / Vision

 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล พัฒนา 
ตนสู่คุณภาพชีวิต ตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต
 The school provides education at the  
international standard and quality of life in 
accordance with Saint Montfort’s spirituality. 

สีประจำาโรงเรียน / Colors

แดง-ขาว Red and White

คติพจน์ประจำาโรงเรียน / Motto 
ความวิริยะ อุตสาหะ นำามาซึ่งความสำาเร็จ
LABOR OMNIA VINCIT
(Work Conquers All.) 

คำาขวัญของโรงเรียน / Motto

ความรู้คู่คุณธรรมนำาชีวิต (เก่ง ดี มีสุข)
Life is guided by knowledge and virtue. 

อัตลักษณ์ / Indentity

รักดี มีวินัย ใส่ใจสังคม มีวิริยะอุตสาหะและ 
ยึดมั่นในสัจธรรม Be Smart, Disciplined, 
Social Conscious, Work Hard, Perse-
vere and Abiding by the Truth.  

เอกลักษณ์ / Uniqueness

มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
Towards International Standard

ดอกไม้ประจำาโรงเรียน / Flower

ดอกนนทรี Peltophorum pterocapum
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Modern Language Program (MLP)
 MLP is the program which uses English as the 
medium of instruction. It follows the core curriculum from 
the Ministry of Education which the school expands 
to provide a more in-depth, detailed school curriculum. 
MLP covers six subjects: mathematics, science, social 
studies, physical education, computer and English. This 
is a bilingual program which is taught cooperatively  
by foreign teachers and Thai teachers. In this program, 
we have male students from primary one through  
secondary three, but secondary grades four through six 
are coeducational. 

English Program (EP)
 ACSP has adopted the Ministry of Education 
guidelines for its overall English Program curriculum. EP 
is taught by foreign teachers in coordination with Thai 
co-teachers. English is used as the fififfiirst language in 
the classroom and as the medium of communication  
between students and teachers in the following subjects: 
mathematics, science, social studies, health and physical 
education, computer and English. 
The program is offered from 
primary one through secondary 
six and is coeducational.

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร MLP : Modern Language Program 
 เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้ ซึ่งจัดการ 
เรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ 
เป็นหลักสูตร 2 ภาษา ดำาเนินการสอนโดยครูต่างชาติและครูไทย 
ในหลักสูตร MLP เป็นนักเรียนชายล้วน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.3 
และชั้น ม.4-6 เป็นสหศึกษา 

หลักสูตร EP : English Program
 เป็นหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอน 
เป็นภาษาอังกฤษ ดำาเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษาในรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา 
คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 - 
ม.6 เป็นแบบสหศึกษา

Program / ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

curriculum Program

หลักสูตร MLP ระดับชั้น ป.1 - ม.3  
Modern Language Program : Primary 1 - Secondary 3

หลักสูตร MLP ระดับชั้น ม.4 - 6 (สหศึกษา) 
Modern Language Program : Secondary 4 - 6 (Coeducation)
 

หลักสูตร EP ระดับชั้น ป.1 - ม.6 (สหศึกษา) 
English Program: Primary 1 - Secondary 6 (Coeducation)
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Academic year 2015

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การจำาหน่ายใบสมัคร
1. เปิดจำาหน่ายใบสมัครที่ห้องธุรการ
 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557
 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
 วันเสาร์   เวลา 08.30 – 11.30 น.
2. ใบสมัครราคาชุดละ 500 บาท
3. เอกสารประกอบการซื้อใบสมัคร 
 (สำาเนาสูติบัตรของผู้สมัคร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. หลักสูตร MLP รับสมัครเฉพาะนักเรียนชาย
2. หลักสูตร EP รับสมัครนักเรียนชายและหญิง
3. นักเรียนชายและนักเรียนหญิง เกิดปี พ.ศ.2551  
 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
4. กำาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร
1. ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  
 ปีการศึกษา 2557
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำานวน 1 รูป 
 (ชุดนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา–มารดา 
 สำาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และสำาเนาหลักฐาน 
 การเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลหรือคลีนิก)
5. ใบรับศีลล้างบาป (สำาหรับผู้ที่เป็นคาทอลิก)
6. กรณีบิดา–มารดาเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ 
 สมุทรปราการหรือโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ 
 เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หรือมีพี่ที่กำาลัง 
 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ ให้นำาเอกสารการเป็น 
 ศษิย์เก่าของบดิา–มารดา หรือสำาเนาบตัรประจำาตวั 
 นักเรียนของพี่ไปแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา 

การยื่นใบสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์
1. บิดาและมารดานำาผู้สมัครในชุดเครื่องแบบ 
 นักเรียนพร้อมเอกสารประกอบไปยื่นสมัคร ตาม 
 วันและเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัคร

การสอบคัดเลือก พิจารณาจาก
1. สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง 30 คะแนน
 ระหว่างวันที่ 4, 6-8 ตุลาคม 2557 
 ณ  อาคารหลุยส์ ชาแนล ชั้น 2
หมายเหตุ ในวันสอบสัมภาษณ์ จะมีการสอบปฏิบัติ 
   การแต่งกายชุดนักเรียน
2. การสอบความพร้อมของนักเรียน
 วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
 ณ อาคารหลุยส์ ชาแนล 

โปรแกรม Modern Language Program (MLP)
เวลา 09.00-11.30 น. สอบความพร้อม 3 ทักษะคือ

ทักษะทางคำานวนและตัวเลข 20 คะแนน
ทักษะทางภาษาไทยและการสื่อความหมาย 20 คะแนน
ทักษะทางเชาว์และการแก้ไขปัญหา 20 คะแนน

โปรแกรม English Program (EP)
เวลา 09.00-12.00 น. สอบความพร้อม 4 ทักษะคือ

ทักษะทางคำานวนและตัวเลข 20 คะแนน
ทักษะทางภาษาไทยและการสื่อความหมาย 20 คะแนน
ทักษะทางเชาว์และการแก้ไขปัญหา 20 คะแนน
ทักษะทางภาษาอังกฤษพื้นฐาน 20 คะแนน

หมายเหตุ
1. ในวันสอบคัดเลือกผู้เข้าสอบต้องนำาบัตรประจำาตัว  
 สอบและเครื่องเขียน (ดินสอ HB ยางลบ ฯลฯ)  ไปเอง 
2. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
3. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที 
4. กรณีเข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาที่กำาหนด 15 นาที จะ 
 พิจารณาตัดสิทธิ์การสอบในวิชานั้นๆ
5. ผู้เข้าสอบต้องสามารถจำาหมายเลขประจำาตัวสอบ 
  และวัน–เวลา ในการสอบคัดเลือกได้
6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำาสมุด/กระดาษใดๆ
 เข้าห้องสอบ
 

Application
1. Application form at Administration offiffiice. 
 Available from 1st August 2014
 Monday-Friday 8.30-16.00
 Saturday  8.30-11.30 
2. Application form costs 500 baht.
3. Application document
 (Copy of Birth Certifififfiicate.)

Qualifications
1. Only male for MLP Program.
2. Either male or female for EP Program
3. Male and female student must be born  
 during 2008 to 2009.
4. To be studying in the 3rd year in 
 kindergarten of academic year 2013.

Documents
1. Certiffiicate to certify the kindergarten of  
 academic year 3.
2. One 1.5 inch photo (Dressing with students’ 
  uniform taken not more than 3 month)
3. Father or mother’s housing document  
 copy of Marriage License and name 
 changing document.
4. Medical Certiffiicate. (Hospital or Clinic)
5. Holy certififfiicate 
 (Only for Catholic student) 
6. In case either father or mother is a   
 member of alumni of school or   
 St.Gabriel’s Foundation, students are 
 supposed to bring the document to 
  certify that their parents membership.

Interview submission
1. Students need to wear a previous  
 school uniform and bring all documents  
 according to the date on the application.

Criteria Evaluation
1. Students’ and parents’ interview 30 pts 
  From 4, 6-8 Octorber 2014 on 2nd Floor  
 at Louis Channel Building.
Remark On the interviewing day there  
will be a test on school unifrom dressing.
2. Students’ academic Proficiency.
 Sunday 12th Octorber 2014 to Louis 
 Channel Building. 9.00-12.00 am 

Modern Language Program (MLP)
Time 9.00-11.30 am.

Mathematical skill 20 points
Communicative skill 20 points
Solving skill 20 points

English Program (EP)
Time 9.00-12.00 am.

Mathematical skill 20 points
Communicative skill 20 points
Solving skill 20 points
Language skill 20 points

Remarks
1. All applicants must bring an application  
 identification card and stationery (HB 
 pencil and eraser).
2. All applicants must wear previous 
 school uniform.
3. All applicants must be present on the  
 test room 15 minutes in advance. 
4. In case the applicants come 15 minute  
 late, they will not be allowed to take  
 the test.
5. The applicants must be able to  
 memorize the number of applicants’ 
 identification and test date.
6. The applicants are not allowed to bring 
  any book or paper note into the test room.

ปีการศึกษา 2558

Application Information for P.1 Student
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เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำานวน 2 รูป 
 (ชุดนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
2. สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา–มารดา 
  สำาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และสำาเนาหลักฐาน 
 การเปลี่ยนชื่อ–ชื่อสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลหรือคลีนิก)
4. ใบรับศีลล้างบาป (สำาหรับผู้ที่เป็นคาทอลิก)
5. กรณีบิดา–มารดา เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ  
 สมุทรปราการหรือโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ 
 เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หรือมีพี่ที่กำาลัง 
 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ ให้นำาเอกสารการเป็น 
 ศิษย์เก่าของบิดา–มารดา หรือสำาเนาบัตรประจำาตัว  
 นักเรียนของพี่ไปแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา 

การยื่นใบสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์
1. กรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน 
2. บิดาและมารดานำาผู้สมัครในชุดเครื่องแบบ 
 นักเรียนพร้อมเอกสารประกอบไปยื่นสมัคร ตาม 
 วันและเวลาที่ระบุไว้ในใบสมัคร
3. ทางโรงเรียนไม่รับใบสมัครที่ส่งทางไปรษณีย์

การสอบคัดเลือก พิจารณาจาก
1. สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง 30 คะแนน
 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2558 ณ อาคารหลุยส์ 
 มารี (ผู้เข้าสอบต้องนำาแฟ้มสะสมผลงานจาก
 โรงเรียนเดิมไปแสดงด้วย)
2. การสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558  
 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอัสสัมชัญ

หลักสูตรสถานศึกษามี 2 โปรแกรม คือ
โปรแกรม Modern Language Program (MLP)
1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
3. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และ
 คอมพิวเตอร์

โปรแกรม English Program (EP)
1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
 นานาชาติ (EIS) 

การจำาหน่ายใบสมัคร
1. เปิดจำาหน่ายใบสมัครที่ห้องธุรการ
  ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
 วันเสาร์   เวลา 08.30 – 11.30 น.
2. เอกสารประกอบการซื้อใบสมัคร
 1. สำาเนาสูติบัตรของผู้สมัคร
 2. หลักฐานการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
  ปีที่ 1-2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 (คะแนนเฉลี่ย 5 
   ภาคเรียน) ของปีการศึกษา 2555 และ 2557 
  ภาคเรียนที่ 1
3. ใบสมัครราคาชุดละ 500 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. นักเรียนชาย-หญิง ที่จบหลักสูตร หรือกำาลังรอ 
 การอนุมัติจบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ 
 ปีการศึกษา 2556 (ผลการเรียนต้องไม่ติด 0, ร  
 หรือ มส. ในวิชาใดวิชาหนึ่ง)
2. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เจาะหู ไม่สักตาม 
 ร่างกายและมีสุขภาพแข็งแรง

School Curriculum
Modern Language Program
1. Science - Mathematics
2. Mathematics - English
3. English - Chinese and Computer

English Program
1. Science - Mathematics
2. English for International Studies 

Application
1 Application form at Administration offfiifice.
 Available from 17 November - 20 
 December 2014
 Monday-Friday 8.30 - 16.00
 Saturday  8.30 - 11.30 
2 Documents for Application  
 1. Copy of Birth Certifififfiicate.
 2. Transcript (with GPA of 5 semesters 
  from secondary 1, 2 and 1st semesters  
  of secondary 3 academic year 2012- 
  2013 and 2014).
3) Application form costs 500 baht

Qualifications
1. M.3 graduated Male and Female students  
 of Academic year 2013. (Learning Result  
 must not receive 0,R or STD in any  
 subject)
2. Good manners, no ear-piercing, no tattoo  
 and good health.

Documents Submission
1. Two 1.5 inch photo. 
 (Dressing with students’ uniform taken  
 not more than 3 month)
2. Copy of student and parents’, house  
 certificate, copy of Marriage License and  
 if student changes name or surname 
 also needed copy of change.
3. Medical certifififfiificate. (Hospital or Clinic)
4. Sin-Expiated Certififfiicate
5. In case either father or mother is a  
 member of ACSP alumni or St.Gabriel’s  
 Foundation, students are supposed to  
 bring the document to certify that their  
 parents were membership.

Interview submission
1. Students need to complete the  
 application form.
2. Students need to wear a previous  
 school uniform and bring all documents 
 according to the date on the application.
3. Application via  post is not permitted.

School Evaluation and Assessment
1. Students’ and parents’ interview 100 pts 
  6-8 January 2015 at Louis Marie Building  
 (Application is supposed to bring the  
 portfolio from the previous school).
2. Written Tests: 
 18th January 2015 from 9.00-12.00 am  
 at Assumption Building.
 

Academic year 2015

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558

Application Information for M.4 Student
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การประกาศผลการคัดเลือก
วิชาที่สอบ ทั้ง 2 โปรแกรม

2.1 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
วิทยาศาสตร์ 50 คะแนน
คณิตศาสตร์ 50 คะแนน
ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
ภาษาไทยและสังคม 50 คะแนน

2.2 แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ
คณิตศาสตร์ 50 คะแนน
ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
สังคมศึกษา 50 คะแนน
ภาษาไทย 50 คะแนน

2.3 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
และคอมพิวเตอร์

(เปิดใน 3 สาขาวิชา คือ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร์ เปิดเฉพาะหลักสูตร MLP)

คณิตศาสตร์ 50 คะแนน
ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
สังคมศึกษา 20 คะแนน
ภาษาไทย 20 คะแนน
 สำาหรับนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียน 
2.3 นี้ ต้องสอบวัดความถนัด เพื่อเลือกอันดับ 
สาขาในรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
1. ในวันสอบคัดเลือกผู้ เข้าสอบต้องนำาบัตร 
 ประจำาตัวสอบและเครื่องเขียน (ดินสอ 2B  
 ยางลบ ฯลฯ) ไปเอง
2. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของ 
 โรงเรียนเดิม
3. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 
 15 นาที
4. กรณีเข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาที่กำาหนด 15 นาที  
 จะพิจารณาตัดสิทธิ์การสอบในวิชานั้นๆ
5. ผู้เข้าสอบต้องสามารถจำาหมายเลขประจำาตัว 
 สอบและวัน–เวลา ในการสอบคัดเลือกได้
6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำาสมุด/กระดาษใดๆ 
 เข้าห้องสอบ

Testing Subjects
2.1 Science – Mathematics

Science    50 points
Mathematics 50 points
English   50 points
Thai and social studies 50 points

2.2 Mathematics – English 
Mathematics 50 points
English   50 points
Social studies 50 points
Thai Language 50 points

2.3 English - Chinese and Computer
(Student chooses – either three subjects: 

Chinese, English and Computer only for MLP).
Mathematics 50 points
English   50 points
Social studies              20 points
Thai Language 20 points
 For those who choose to study in this 
program are supposed to take the test 
to rank the subjects including Chinese, 
English, and Computer.
Remarks
1. All applicants must bring an application  
 identification card and stationery (2B  
 pencil and eraser).
2. All applicants must wear previous school  
 unifrom.
3. All applicants must be present on the  
 test room 15 minutes in advance. 
4. In case the applicants come 15 minute  
 late, they will not be allowed to take  
 the test.
5. The applicants must be able to write  
 down the number of applicants’ identification 
  and test date.
6. The applicants are not allowed to bring  
 any book or paper note into the test room.

การประกาศผลการคัดเลือก
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจะแจ้งผลการ
คัดเลือก วันรับเอกสารการมอบตัว ค่าใช้จ่าย และ
วันมอบตัวพร้อมลงทะเบียนให้ทราบทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียน (www.acsp.ac.th)
การมอบตัวลงทะเบียน มีรายละเอียดดังนี้
1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก บิดาและมารดาต้อง 
 พานักเรียนพร้อมใบมอบตัวมาลงทะเบียน มอบตัว 
 และชำาระเงิน ในวันและเวลาที่กำาหนดทางเว็บไซต์ 
 หากไม่ไปมอบตัวตามวันและเวลาที่กำาหนดจะ 
 ถือว่า สละสิทธิ์
2. ต้องชำาระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่าย 
 อื่นๆ ตามที่กำาหนดไว้ ให้เสร็จสิ้นภายในวันมอบตัว
3. ต้องแสดงเอกสารการมอบตัวครบถ้วนตามที่ 
 กำาหนด
ข้อพึงทราบ
 โรงเรียนไม่มีนโยบายให้บุคคลใด ทั้งในโรงเรียน 
และนอกโรงเรียนเป็นผู้แทนในการติดต่อเพื่อนำานักเรียน 
เข้าเรียนโดยหาผลประโยชน์จากการกระทำาดังกล่าว 
โดยเด็ดขาด หากท่านได้รับการติดต่อหรือเรียกร้องใดๆ 
กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วย จักเป็นพระคุณ
อย่างยิ่ง

Admission Announcement
 The school will infrom the test result, 
admission document, tuition fee, the date 
via school website. (www.acsp.ac.th)
Students’ Admission
1. Parents must bring both students who  
 pass the testing procedures and  
 application from to register and pay the  
 tuition cost on the designated date. If  
 the students fail to do so, they will be  
 considered to give up their own right.
2. An accepted student is obligated to pay  
 the tuition fee and other expenses on  
 the registering date.
3. Accept students must present all the  
 documents.
Remarks 
 The school has no policy to allow any 
person from both inside and outside of 
the school to be agent to unoffifififfiicially take 
students to study at school. If any, would 
you pleased to inform school?

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558

การสมัครเรียนระหว่างชั้น
Application for Intermittent Students

Admission Announcement

จำาหน่ายใบสมัคร Application processing
วันที่ 19 มกราคม 2558 Since 19 January 2015

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ Written test and Interview
เดือนกุมภาพันธ์  February 2015
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  For more information 
0-2384-7491-6 ต่อ 0, 100 Tel. 0-2384-7491-6 Ext. 0, 100
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