โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
*****************************
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นนักเรียนหญิง เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึง 16 พฤษภาคม 2557
2. การซื้อใบสมัคร
2.1 สถานที่ : ห้องวัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์
2.2 วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
2.3 เวลา : 08.00 – 16.00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
2.4 ค่าใบสมัคร 500 บาท (เงินจานวนนี้ทางโรงเรียนไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
2.5 หลักฐานในการซื้อใบสมัคร “สาเนาสูติบัตรของนักเรียน” 1 ฉบับ
3. กาหนดการยื่นใบสมัครและวันทดสอบความพร้อม
3.1 ตามวันและเวลาทีก่ าหนดไว้ในใบสมัคร
3.2 สถานที่ทดสอบความพร้อม : อาคารเรียนพระแม่เจ้า
3.3 การทดสอบความพร้อม : เป็นฐานกิจกรรมให้เด็กปฏิบัติ (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)
4. เอกสารที่ต้องนามาในวันยื่นใบสมัคร
4.1 ใบสมัคร (กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว)
4.2 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 2 รูป “สาหรับติดบัตรเข้าห้องสอบ”
4.3 สาเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ใบ
4.4 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน,บิดา,มารดา) คนละ 1 ใบ
4.5 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา คนละ 1 ใบ
4.6 สาเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา คนละ 1 ใบ
4.7 สาเนา Passport บิดา,มารดา (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
4.8 สาเนาใบรับศีลล้างบาป (กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก)
4.9 สาเนาบัตรประจาตัวนักเรียนปัจจุบัน (กรณีมีพี่มนี ้องกาลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ)
4.10 สาเนาบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (กรณีคุณแม่เป็นศิษย์เก่าเซนต์ฟรังฯ)
4.11 ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม
4.12 ซองจดหมายยาวพร้อมเขียนชื่อนักเรียนและที่อยู่ที่มีผู้รับให้ชัดเจน ติดแสตมป์ 3 บาท 1 ดวง
5. การประกาศผลและมอบตัว
5.1 ทางไปรษณีย์

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
*****************************
1. กาหนดขายใบสมัคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป เวลา 08.00 – 16.00 น. ที่ห้องวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร - เป็นนักเรียนหญิงที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
3. วันยื่นใบสมัคร
- วันเวลายื่นใบสมัคร จะระบุในใบสมัคร
เอกสารที่ต้องนามา (นักเรียนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)
 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว กรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง รวมทัง้ นักเรียนและผู้ปกครอง
เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
 ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 สาเนาทะเบียนบ้านของ บิดา-มารดา-นักเรียน
 สาเนาบัตรประชาชนของ บิดา-มารดา-นักเรียน
 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
4. วันเวลาสอบ
จะระบุในใบสมัคร
5. วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. การประกาศผลและมอบตัว จะโทรแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
(ในการมอบตัว บิดาหรือมารดาของนักเรียนต้องนานักเรียนมามอบตัวด้วยตนเอง)
***นักเรียนที่มอบตัวเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ต้องเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนตามวันและเวลาที่โรงเรียนกาหนด***
ตารางสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา
ระยะเวลา
วิชาที่สอบ
08.00 – 09.00 น.
1 ชั่วโมง
คณิตศาสตร์
09.00 – 10.00 น.
1 ชั่วโมง
ภาษาอังกฤษ
10.00 – 11.00 น.
1 ชั่วโมง
วิทยาศาสตร์
11.00 – 12.00 น.
1 ชั่วโมง
สังคมฯ + ภาษาไทย
13.00 – 14.00 น.
1 ชั่วโมง
สอบสัมภาษณ์
ข้อปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าห้องสอบ
1. แต่งเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบ
2. ทุจริตในการสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
*****************************
1. กาหนดขายใบสมัคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป เวลา 08.00 – 16.00 น. ที่ห้องวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร - เป็นนักเรียนหญิงที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
3. วันยื่นใบสมัคร
- วันเวลายื่นใบสมัคร จะระบุในใบสมัคร
เอกสารที่ต้องนามา (นักเรียนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)
 ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว กรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง รวมทัง้ นักเรียนและผู้ปกครอง
เซ็นชื่อให้เรียบร้อย
 ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
 สาเนาทะเบียนบ้านของ บิดา-มารดา-นักเรียน
 สาเนาบัตรประชาชนของ บิดา-มารดา-นักเรียน
 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
4. วันเวลาสอบ
จะระบุในใบสมัคร
5. วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. การประกาศผลและมอบตัว จะโทรแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
(ในการมอบตัว บิดาหรือมารดาของนักเรียนต้องนานักเรียนมามอบตัวด้วยตนเอง)
***นักเรียนที่มอบตัวเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน ต้องเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนตามวันและเวลาที่โรงเรียนกาหนด***
ตารางสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา
ระยะเวลา
วิชาที่สอบ
08.00 – 09.00 น.
1 ชั่วโมง
คณิตศาสตร์
09.00 – 10.00 น.
1 ชั่วโมง
ภาษาอังกฤษ
10.00 – 11.00 น.
1 ชั่วโมง
วิทยาศาสตร์
11.00 – 12.00 น.
1 ชั่วโมง
สังคมฯ + ภาษาไทย
13.00 – 14.00 น.
1 ชั่วโมง
สอบสัมภาษณ์
ข้อปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าห้องสอบ
1. แต่งเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบ
2. ทุจริตในการสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

