
   - ชั้นเตรียมอนุบาล ปละ 5,513.50 บาท

   - ชั้นอนุบาล 1-3 ปละ 5,513.50 บาท

   - ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ปละ 5,343.50 บาท

   - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ปละ 4,762.50 บาท

   - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ปละ 4,432.50 บาท

   5.1 นักเรียนประจำเกา ประสงคอยูตอในปการศึกษา

        ใหม ใหชำระคาจองเตียง ภายในเดือนมกราคม-

        กุมภาพันธ

   5.2 โรงเรียนจะคืนเงินคามัดจำ 5,000 บาท ให เมื่อ

        ชำระคาธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2

   * กรณีออกจากโรงเรียนระหวางป ไมมีการคืนเงินคามัดจำ *

   6.1 ระหวางเวลา 12.00-13.00 น.

   6.2 ผูมาเยี่ยม ตองแสดงบัตรทุกครั้งที่ฝายธุรการ

   7.1 แสดงบัตรที่หอพัก

   7.2 ลงชื่อรับ-สงนักเรียนทุกครั้ง

   7.3 รับกลับวันศุกร เวลา 16.00 น.

   7.4 สงกลับวันอาทิตย กอนเวลา 18.00 น.

   8.1 ไมออกนอกบริเวณโรงเรียน นอกจากไดรับอนุญาต
        เทานั้น
   8.2 งดสิ่งของตองหาม เชน อาวุธ / เครื่องเลนที่มี
        อันตราย / โทรศัพทมือถือ / หนังสือการตูน /
        เครื่องเลนเกมส / อุปกรณสื่อสารทุกชนิด 
   8.3 เก็บเงินสดเฉพาะเทาที่จำเปน กรณีที่สูญหาย
        ทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบ
   8.4 ไมนำของมีคาไวในครอบครอง หากสูญหาย
        ทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบ
   8.5 รับกลับบานและสงเขาที่พัก ตรงตามวันและเวลา
        ที่กำหนด โดยปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด
   8.6 ไมหยิบของเพื่อนและผูอื่น โดยเจาของไมอนุญาต
   8.7 สงเสื้อผาซักรีดตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด

   9.1 เครื่องแบบนักเรียน (เสื้อ 3 ตัว / กระโปรง / 
        กางเกง 3 ตัวเปนอยางนอย)
   9.2 ชุดนอน เสื้อ / กางเกง อยางนอย 3 ชุด
   9.3 ชุดนักเรียนประจำ 2 ชุด (ใสเฉพาะวันหยุด)
   9.4 อุปกรณอาบน้ำ / ผาถุง / กางเกงอาบน้ำ 2 ตัว / 
        ผาเช็ดตัว 2 ผืน / กลองใสสบู ยาสระผม /
        แปรงสีฟน / ยาสีฟน
   9.5 ชุดชั้นใน กางเกงใน ถุงเทา
   9.6 รองเทานักเรียน / รองเทาแตะ และอื่นๆ
   * ไมนำเครื่องใชที่ไมจำเปนมาเก็บไวที่โรงเรียน *

   1.1 ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

   1.2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6

   1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3

   1.4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

   2.1 นักเรียน ชาย-หญิง

   2.2 นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ขวบครึ่งขึ้นไป

   2.3 ชั้นอนุบาล 1 อายุครบ 3 ป

   2.4 สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง

   3.1 สำเนาสูติบัตร

   3.2 สำเนาทะเบียนบานนักเรียน บิดา-มารดา หรือ

        ผูปกครอง

   3.3 รูปถายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป 

        (ไมใชรูปโพลารอยด)

   3.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี)

   3.5 สำเนาใบศีลลางบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)

   3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูปกครอง

   3.7 ใบรับรองการเปนนักเรียน / ใบแสดงผลการเรียน

   1.1 ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3

   1.2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6

   1.3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3

   1.4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

   2.1 นักเรียน ชาย-หญิง

   2.2 นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ขวบครึ่งขึ้นไป

   2.3 ชั้นอนุบาล 1 อายุครบ 3 ป

   2.4 สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง

   3.1 สำเนาสูติบัตร

   3.2 สำเนาทะเบียนบานนักเรียน บิดา-มารดา หรือ

        ผูปกครอง

   3.3 รูปถายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว 3 รูป 

        (ไมใชรูปโพลารอยด)

   3.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี)

   3.5 สำเนาใบศีลลางบาป (เฉพาะนักเรียนคาทอลิก)

   3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูปกครอง

   3.7 ใบรับรองการเปนนักเรียน / ใบแสดงผลการเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ลำนารายณ
4. คาธรรมเนียมการเรียน

5. การสมัครอยูประจำ

6. การเยี่ยมนักเรียนประจำ 
    (ระหวางวันจันทร-ศุกร)

7. การรับกลับบานและการสงตัว
   กลับโรงเรียน

8. ขอปฏิบัติของนักเรียนประจำ

9. เครื่องใชนักเรียนประจำ

1. ชั ้นที่เปดรับสมัคร

2. คุณสมบัติของผูเรียน

3. หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ชั ้นที่เปดรับสมัคร

2. คุณสมบัติของผูเรียน

3. หลักฐานประกอบการสมัคร

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน


