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โรงเรียนอัสสัมชัญล ำปำง 
ระเบียบกำรรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นเนอสเชอร่ี และ ชั้นอนบุำลปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2566 

************************************************************** 
1.   คุณสมบตัิของผู้สมคัร 

ระดับชั้นเนอสเชอรี่ เป็นนักเรียนชาย/หญิง ที่เกิดระหว่างวันที่  17 พ.ค. 2563 ถึง  31 ธ.ค. 2564 
  เปิดรับสมัคร          ห้องเรียนปกติ   
ระดับชั้นอนุบาลปีที ่1 เป็นนักเรียนชาย หญิง ท่ีเกิดระหว่าง วันที่  17 พ.ค. 2562 ถึง  16 พ.ค.  2563 

เปดิรบัสมัคร        ห้องเรียนปกติ  และ  ห้องเรียน CEP  
 

2.   หลักฐำนกำรสมคัร  ( ลงลายมือชื่อ รับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ ยกเว้น ฉบับจริง ) 
 2.1  รูปถ่ายหน้าตรง สี หรือ ขาว ด า ขนาด 1.5 น้ิว จ านวน 3 รูป  
 2.2  ส าเนาสูติบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน จ านวน 1 ชุด  
 2.3  ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ของ บิดา-มารดา ท่ีเป็นปัจจุบัน  จ านวน 1 ฉบับ 
 2.4  ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ หรือ ช่ือสกุล นักเรียน บิดา มารดา (กรณีที่ไม่ตรงในสูติบัตรนักเรียน)   จ านวน 1 ฉบับ 
 2.5  ส าเนาใบส าคัญหย่า  บันทึกการหย่า (กรณีหย่าร้าง)    จ านวน 1 ฉบับ 
 2.6  ส าเนารับรองบุตรบุญธรรม  (กรณีรับผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม)  จ านวน 1 ฉบับ 
 2.7  ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณี บิดา/มารดา เสียชีวิต)  
 

3.  ก ำหนดกำรรับสมัคร 
น าหลักฐานการสมัครยื่ น ท่ีห้องธุ รการ ช้ัน 1 อาคารอัสสัม ชัญ  ระหว่ าง วันที่  1  ตุลำคม 2565 ถึง   

วันที่ 4 มกรำคม 2566   ในวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.   
       *** หยุดให้บริการวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ *** 

 

4. กำรสัมภำษณ์และประเมินควำมพร้อมนักเรียน 
ผู้ปกครอง พร้อมนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน สัมภาษณผ์ู้ปกครอง และประเมินความพร้อมนักเรียน  

ในวันเสำร์ที่ 7 มกรำคม 2566 เวลำ 07.30 น. – 12.00 น. ณ อำคำรเซนต์แมรี ่
 

5.  ประกำศผลกำรประเมินควำมพร้อมนักเรียน 
 วันที่ 13 มกรำคม 2566  ทางเวบ็ไซต์โรงเรียน http://www.acl.ac.th 
 

6.  กำรมอบตัวนักเรียน 
 นักเรียนท่ีผ่านการประเมินความพร้อมให้ บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง ท าการมอบตัวนักเรียน ในระหว่าง 
วันที่  16 – 20  มกรำคม  2566  ณ ห้องธุรการ – การเงิน ช้ัน 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 08.30 – 12.00 น. 
 

7.  หากไม่ได้มามอบตัวลงทะเบียนตาม วัน เวลา ท่ีก าหนด และไม่ได้ติดต่อกลับ ทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 
ของนักเรียน     เบอร์โทรติดต่อ 054-222733  ต่อ 105, 106, 311 
 
 
 



 
 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญล ำปำง 
ระเบียบกำรรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนบุำลปทีี่ 2 และ ชั้นอนุบำลปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2566 

************************************************************** 
1.   คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ระดับชั้นอนุบาลปีที ่2 เป็นนักเรียนชาย หญิง ท่ีเกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2561 ถึง 16  พ.ค. 2562 
เปิดรับสมัคร        ห้องเรียนปกติ  และ  ห้องเรียน CEP  

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นนักเรียนชาย หญิง ท่ีเกิดระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2560 ถึง  16  พ.ค. 2561 
เปิดรับสมัคร        ห้องเรียนปกติ  และ  ห้องเรียน CEP  

2.   หลักฐำนกำรสมัคร  ( ลงลายมือชื่อ รับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ ยกเว้น ฉบับจริง ) 
 2.1  รูปถ่ายหน้าตรง สี หรือ ขาว ด า ขนาด 1.5 น้ิว จ านวน 3 รูป  
 2.2  ส าเนาสูติบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน จ านวน 1 ชุด 
 2.3  หนังสือรับรองเป็นนักเรียน (ปพ.7) กรณีเคยเข้าเรียนที่โรงเรียนอื่น ชั้น อ.1 หรือ อ.2   จ านวน 1 ฉบับ 
 2.4  ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ของ บิดา-มารดา ที่เป็นปัจจุบัน  จ านวน 1 ฉบับ 
 2.5  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล นักเรียน บิดา มารดา (กรณีที่ไม่ตรงในสูติบัตรนักเรียน)    จ านวน 1 ฉบับ 
 2.6  ส าเนาใบส าคัญหย่า  บันทึกการหย่า (กรณีหย่าร้าง)    จ านวน 1 ฉบับ 
 2.7  ส าเนารับรองบุตรบุญธรรม  (กรณีรับผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม)  จ านวน 1 ฉบับ 
 2.8  ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณี บิดา/มารดา เสียชีวิต) 
  

3.  ก ำหนดกำรรับสมัคร 
น าหลักฐานการสมัครยื่ น ท่ีห้องธุ รการ ช้ั น 1 อาคารอัสสัม ชัญ ระหว่ าง วันที่  1  ตุลำคม 2565 ถึง   

วันที่ 4 มกรำคม 2566   ในวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.   
       *** หยุดให้บริการวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ *** 

 

4. กำรสัมภำษณ์และประเมินควำมพร้อมนักเรียน 
ผู้ปกครอง พร้อมนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียน สัมภาษณผ์ู้ปกครอง และประเมินความพร้อมนักเรียน  

ในวันเสำร์ที่ 7 มกรำคม 2566 เวลำ 07.30 น. – 12.00 น. ณ อำคำรเซนต์แมรี ่
 

5.  ประกำศผลกำรประเมินควำมพร้อมนักเรียน 
 วันที่ 13 มกรำคม 2566  ทางเวบ็ไซต์โรงเรียน http://www.acl.ac.th 
 

6.  กำรมอบตัวนักเรียน 
 นักเรียนท่ีผ่านการประเมินความพร้อมให้ บิดา/มารดา  หรือ ผู้ปกครอง ท าการมอบตัวนักเรียน ในระหว่าง 
วันที่  16 – 20  มกรำคม  2566  ณ ห้องธุรการ – การเงิน ช้ัน 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 08.30 – 12.00 น. 
 
7.  หากไม่ได้มามอบตัวลงทะเบียนตาม วัน เวลา ท่ีก าหนด และไม่ได้ติดต่อกลับ ทางโรงเรียนถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 
ของนักเรียน     เบอร์โทรติดต่อ 054-222733  ต่อ 105, 106, 311 
 
 


