ประกาศโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เรื่อง การงดและเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน (ฉบับที่ 2)
****************************************************************
สืบเนื่องจากที่โรงเรียนลงประกาศการงดและเลื่อนกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563
ในการนี้ทางโรงเรียนขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ ดังตาราง
กิจกรรมที่แนบมานี้
วัน เดือน ปี
จ. 16 มี.ค. 63
(08.30 – 14.30 น.)
จ. 16 มี.ค. 63
(10.00 น.)

รายการกิจกรรม
นักเรียนชั้น ป.1, ป.4, ป.5 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่วัดตัวตัดชุดนักเรียนแล้ว มา
รับชุดนักเรียน ณ ห้องประชุม Xaviera (กรุณานำใบนัดรับชุดมาด้วย)
- ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รับผลการเรียน (เนื่องจากต้องมารับชุดนักเรียนอยู่แล้ว)
ประกาศผลการเรียน
- ปฐมวัยปีที ่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 ประกาศผลการเรียนผ่ าน Line ส่วนตัว ของ
ผู้ปกครอง หรือรับเล่มช่วงเปิดภาคเรียน
- ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2562 ประกาศผลทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.sf.ac.th
ผู้ปกครองชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 แจ้งความประสงค์ให้นักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน

จ. 16- จ. 23 มี.ค. 63
(ในวันและเวลาราชการ) ด้านการอ่าน-การเขียนภาษาไทย การคิดคำนวณและภาษาอังกฤษ
โดยแจ้งที่ครูประจำชั้นเดิม (ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3)

เรียนในวันพุธที่ 29 เมษายน – วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.00-15.00 น. พร้อมอาหารกลางวัน
***ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะหักค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากเงินเรียนเสริมภาคฤดูร้อน***
***นักเรียนใหม่ ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับเป็นรายบุคคล***
จ. 23 มี.ค. 63
(08.30 - 14.30 น.)
จ. 23-อ. 31 มี.ค. 63
(ในวันและเวลาราชการ)

นักเรียนใหม่ชั้น ป.1 – ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 มาวัดตัวตัดชุดนักเรียน
ณ ห้องประชุม Xaviera
รับเงินค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อนคืน
***เฉพาะนักเรียนที่สมัครเองและชำระเงินแล้ว ในระดับชั้น ป.2-ป.6, ม.2-ม.3
ประจำปีการศึกษา 2563 ***
***นำใบเสร็จรับเงินมาแสดงกับฝ่ายการเงิน***
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วัน เดือน ปี
อ. 24 มี.ค. 63
(08.30 - 14.30 น.)
จ. 27 เม.ย. 63
(08.30 - 14.30 น.)
พ.29 เม.ย. –
พ.13 พ.ค. 63
(09.00-15.00 น.)

รายการกิจกรรม
นักเรียนใหม่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 มาวัดตัวตัดชุดนักเรียน ณ สนามอนุบาล
พร้อมรับชุดพละและเครื่องนอนของเด็ก
นักเรียนใหม่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 รับชุดนักเรียน
กรุณานำใบนัดรับชุดมาด้วย
เรียนปรับพืน้ ฐานสำหรับนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2563

พ.13 พ.ค. 63
พฤ. 14 พ.ค. 63
จ. 27 เม.ย. –
ศ. 1 พ.ค. 63
(ในวันและเวลาราชการ)

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รับเงินค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อนคืน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 ป.1 และม.1 ประจำปีการศึกษา 2563 (เงินส่วนนี้
รวมอยู่กับค่าเทอมที่ผู้ปกครองชำระไป)
***ชั้น ป.1 จะคืนเฉพาะคนที่ไม่ได้เรียนปรับพื้นฐาน***
***นำใบเสร็จรับเงินมาแสดงกับฝ่ายการเงิน***
***นักเรียนใหม่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - ม.1 รับเงินคืนในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563***
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 รับ Diploma
และพิธีรับรางวัลเรียนดี ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม
เรียนเก็บหน่วยกิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนวันช่วงเดือนตุลาคมมีน้อยกว่าช่วงเรียนภาคฤดูร้อนจึงทำให้ต้องเพิ่ม
จำนวนชั่วโมงเรียนมาวันละ 1 ชั่วโมง โดยเรียนวันละ 6 ชั่วโมง รวม 16 วัน คิดเป็น 96 ชั่วโมง
เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้น วันปิยมหาราช งดเรียน)
ชั่วโมงที่ 1 08.10 – 09.10 น.
ชั่วโมงที่ 2 09.10 – 10.10 น.
พักเล็กเช้า 10.10 – 10.30 น.
ชั่วโมงที่ 3 10.30 – 11.30 น.
ชั่วโมงที่ 4 11.30 – 12.30 น.
พักกลางวัน 12.30 – 13.30 น.
ชั่วโมงที่ 5 13.30 – 14.30 น.
ชั่วโมงที่ 6 14.30 – 15.30 น.

ส. 23 พ.ค. 63
จ. 5 – อ. 27 ต.ค. 63
08.10 – 15.30 น.

(สำหรับคนที่แจ้งความประสงค์ที่จะเรียน)
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