ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2560
คุณสมบัติ

เป็ นนักเรี ยนชายและหญิง ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
หรื อสําเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

จําหน่ ายใบสมัคร

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560

ค่ าธรรมเนียมใบสมัครพร้ อมระเบียบการ ราคาชุดละ 500 บาท
หลักฐานการสมัคร

* รู ปถ่าย สวมเครื่ องแบบนักเรี ยน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รู ป
(ห้ามใช้รูปถ่ายด่วนโพลารอยด์)
* สําเนาสู ติบตั รของนักเรี ยน
* สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (นักเรี ยน บิดา และมารดา)
* สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยน (นักเรี ยน บิดา และมารดา)
* ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยนจากโรงเรี ยนเดิม (ปพ.7 ฉบับจริ ง)
* สําเนาระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1) หรื อสําเนาสมุดรายงานตัวนักเรี ยน
* สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) โดยหลักฐานตรงกับทะเบียนบ้าน
* สําเนาใบจดทะเบียนเป็ นบุตรบุตรธรรม (เฉพาะกรณี รับเป็ นบุตรบุญธรรม)
* สําเนาใบรับศีลล้างบาป (สําหรับนักเรี ยนที่เป็ นคาทอลิก)
* สําเนาเกียรติบตั ร วุฒิบตั รดีเด่น ใบประกาศเกียรติคุณ หรื ออื่น ๆ (ถ้ามี)

รับสมัคร

วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 (เวลา 10.00 – 11.30 น.)

สอบสั มภาษณ์

วันสอบ / สถานทีส่ อบ

ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
นักเรี ยนต้องแต่งกายชุดนักเรี ยนให้เรี ยบร้อย ยื่นใบสมัครพร้อมผูป้ กครอง
โรงเรี ยนจะไม่ รับสมัครหากนักเรี ยนไม่ มผี ้ ปู กครองมาด้ วย
-นักเรี ยนที่เลือกแผนการเรี ยนสามัญ สอบสัมภาษณ์กบั ครู ไทย
-นักเรี ยนที่เลือกแผนการเรี ยนสหศิลป์ ดนตรี และการแสดง สอบสัมภาษณ์พร้อม ทดสอบ
ความสามารถด้านดนตรี และการแสดง
-นักเรี ยนที่เลือก English Program สอบสัมภาษณ์กบั ครู ต่างชาติ ในเวลา 13.00 น.
เพื่อประเมินทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ว่าต้องเรี ยน Intensive เพิม่ หลังจากรักษาสิ ทธิ์
เข้าเรี ยนแล้วหรื อไม่ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2560 (เวลา 08.00 – 12.00 น.)
ณ อาคารเซนต์ ปีเตอร์

วิชาที่สอบ

สายวิทย์ -คณิต
สายศิลป์ / สหศิลป์

สอบวิชา คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สอบวิชา คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

ประกาศผลการสอบ

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรี ยน www.act.ac.th

การชําระเงินรักษาสิ ทธิ์เข้ าเรียน

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ ฝ่ ายธุรการ-การเงิน อาคารรัตนบรรณาคาร
ต้องมี บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองมาลงชื่อในเอกสาร กรณี ผปู ้ กครองที่ไม่ใช่
บิดาหรื อมารดา ต้องมีอายุต้ งั แต่ 25 ปี ขึ้นไป
หากไม่มาตามวัน เวลาที่กาํ หนด จะถือว่าสละสิ ทธิ์
นักเรี ยนที่เข้าเรี ยนใหม่และผ่านการรักษาสิ ทธิ์เข้าเรี ยนแล้ว โรงเรี ยนจะจัดให้มี
การเรี ยนเสริ มเพื่อปรับพื้นฐานความรู ้ให้กบั นักเรี ยนใหม่ทุกคน
ตั้งแต่วนั จันทร์ที่ 27 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น.
(หยุดช่วงสงกรานต์ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 8 – 16 เมษายน 2560)
การแต่งกายมาเรี ยนปรับพื้นฐาน ทุกระดับชั้น ให้แต่งกายชุดสุ ภาพ (ไปรเวท)

เรียนปรับพืน้ ฐานความรู้

ค่ าใช้ จ่ายแต่ ละหลักสู ตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2560
หลักสู ตร
วิทย์-คณิ ต
ศิลป์ คํานวณ
สหศิลป์ คอมพิวเตอร์
สหศิลป์ ญี่ปุ่น
สหศิลป์ จีน
สหศิลป์ ดนตรี และการแสดง
English Program
(วิทย์-คณิ ต / ศิลป์ คํานวณ)

ค่าธรรมเนียม
40,500
42,500
40,500
44,500
54,500
58,500

ภาคเรียนที่ 1
ค่าใช้ จ่าย นร.ใหม่
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750
12,750

รวม
53,250
55,250
53,250
57,250
67,250
71,250

160,000

51,600

211,600

ภาคเรียนที่ 2

หมายเหตุ

25,000
26,000
24,000
28,000
38,000
42,000

จัดเก็บเป็ นภาคเรี ยน

0

เก็บทั้งปี
ในภาคเรี ยนแรก

***ค่าใช้จ่ายภาคเรี ยนที่ 1 ชําระในวันมอบตัวรักษาสิ ทธิ์ ค่าใช้จ่ายภาคเรี ยนที่ 2 ชําระในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ***

ค่ าใช้ จ่ายนักเรีย นใหม่ รวมถึง

1. ค่าอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่ องแบบนักเรี ยน 3 ชุด/ชุดพละ/ถุงเท้า/รองเท้าหนัง/
รองเท้าพละ/หนังสื อเรี ยน/เข็มขัด/กระเป๋ า
2. ค่าเรี ยนปรับพื้นฐานในเดือนเมษายน
3. ค่าสมาชิกสมาคมผูป้ กครองฯ ตลอดชีพ

**ไม่รวมค่าเรี ยนเสริ มวันเสาร์ / ค่ารถรับ-ส่งนักเรี ยน / ค่าเรี ยน Intensive Course เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (เฉพาะในกรณี ที่นกั เรี ยน
ได้รับการประเมินจากฝ่ าย English Program ว่าจะต้องลงเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคอร์ สละ 15,000 บาท)**

วันเปิ ดเรียน วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ

หลังจากชําระค่ าธรรมเนียมรั กษาสิ ทธิ์ เข้ าเรี ยนแล้ ว
โรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการคืนเงินทุกกรณี

