
 
ที่ ซฟ. 03/2564                                      โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

                     เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

                     19 กุมภาพันธ์  2564 
 
เรื่อง  การคืนค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

เรียน  ท่านผู้ปกครองนักเรยีนชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 

 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ในช่วงเดือน

ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ส่งผลให้ทางโรงเรียนต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว และนักเรียนไม่ได้มา
เรียนที่โรงเรียน แต่โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ให้แก่นักเรียนทุกคน ตั้งแต่
วันที่ 4 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอแจ้งการคืนค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น
ปฐมวัยปีที่ 1-3 ให้แก่ผู้ปกครองที่ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเต็มจำนวนไปเรียบร้อยแล้ว เพ่ือทดแทนช่วงเวลาที่เรียน
ออนไลน์อยู่ที่บ้าน โดยทางโรงเรียนได้พิจารณาคืนค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ใช้จริงตามประกาศของ สช. ในช่วงระหว่างการ
เรียนออนไลน์ตามสัดส่วนที่ เป็นจริง  ประกอบด้วย ค่าทัศนศึกษา ค่าเรียนคอมพิวเตอร์/ค่าอินเตอร์เน็ต                
ค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง เป็นจำนวนเงิน 3,300 บาทต่อคน  

ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อรับเงินคืนได้ที่ห้องธุรการ ในระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้
ชำระค่าธรรมเนียมการเรยีน สามารถชำระได้ที่ห้องธุรการในอัตราส่วนที่ลดแล้ว 

เป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่ลงสมัครเรียนและชำระเงินค่าเรียนกิจกรรมวันศุกร์ในภาคเรียนที่ 2 นี้ไว้แล้ว    
ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าเรียนให้แก่ผู้ปกครองเต็มจำนวน โดยท่านสามารถติดต่อรับเงินคืนได้ที่ธุรการพร้อมกับ
ค่าธรรมเนียมการเรียน  

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และขอพระเป็นเจ้าทรงอำนวยพระพรแด่ท่านและกิจการต่าง ๆ ของท่าน               
ให้เจริญก้าวหน้าเสมอไป 

 

                          ขอแสดงความนับถือ                                                                                
 
 
                                                                   (นางสาวบุษบา  ชูวิรัช) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
 
 
 
 



 
ที่ ซฟ. 04/2564                                      โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

                     เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

                     19 กุมภาพันธ์  2564 
 
เรื่อง  การคืนค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

เรียน  ท่านผู้ปกครองนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 

 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ในช่วงเดือน

ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ส่งผลให้ทางโรงเรียนต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว และนักเรียนไม่ได้มา
เรียนที่โรงเรียน แต่โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ให้แก่นักเรียนทุกคน ต้ังแต่
วันที่ 4 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอแจ้งการคืนค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-4 ให้แกผู่้ปกครองที่ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเต็มจำนวนไปเรียบร้อยแล้ว เพ่ือทดแทนช่วงเวลา
ที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน โดยทางโรงเรียนได้พิจารณาคืนค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ใช้จริงตามประกาศของ สช. ในช่วงระหว่าง
การเรียนออนไลน์ตามสัดส่วนที่เป็นจริง ประกอบด้วย ค่าทัศนศึกษา ค่าเรียนคอมพิวเตอร์/ค่าอินเตอร์เน็ต                
ค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ และค่าอาหารกลางวัน เป็นจำนวนเงิน 2,200 บาทต่อคน  

ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อรับเงินคืนได้ที่ห้องธุรการ ในระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้
ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน สามารถชำระได้ที่ห้องธุรการในอัตราส่วนที่ลดแล้ว 

เป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่ลงสมัครเรียนและชำระเงินค่าเรียนกิจกรรมวันศุกร์ในภาคเรียนที่ 2 นี้ไว้แล้ว       
ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าเรียนให้แก่ผู้ปกครองเต็มจำนวน โดยท่านสามารถติดต่อรับเงินคืนได้ที่ธุรการพร้อมกับ
ค่าธรรมเนียมการเรียน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และขอพระเป็นเจ้าทรงอำนวยพระพรแด่ท่านและกิจการต่าง ๆ ของท่าน              
ให้เจริญก้าวหน้าเสมอไป 
 
                          ขอแสดงความนับถือ                                                                             

 
 
                                                                   (นางสาวบุษบา  ชูวิรัช) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
 
 
 
 



 
ที่ ซฟ. 05/2564                                      โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

                     เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

                     19 กุมภาพันธ์  2564 
 
เรื่อง  การคืนค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

เรียน  ท่านผู้ปกครองนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 

 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ในช่วงเดือน

ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ส่งผลให้ทางโรงเรียนต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว และนักเรียนไม่ได้มา
เรียนที่โรงเรียน แต่โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ให้แก่นักเรียนทุกคน ตั้งแต่
วันที่ 4 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอแจ้งการคืนค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ให้แกผู่้ปกครองที่ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเต็มจำนวนไปเรียบร้อยแล้ว เพ่ือทดแทนช่วงเวลา
ที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน โดยทางโรงเรียนได้พิจารณาคืนค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ใช้จริงตามประกาศของ สช. ในช่วงระหว่าง
การเรียนออนไลน์ตามสัดส่วนที่เป็นจริง ประกอบด้วย ค่าทัศนศึกษา ค่าเรียนคอมพิวเตอร์/ค่าอินเตอร์เน็ต                
และค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เป็นจำนวนเงิน 1,300 บาทต่อคน  

ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อรับเงินคืนได้ที่ห้องธุรการ ในระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้
ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน สามารถชำระได้ที่ห้องธุรการในอัตราส่วนที่ลดแล้ว 

เป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่ลงสมัครเรียนและชำระเงินค่าเรียนกิจกรรมวันศุกร์ในภาคเรียนที่ 2 นี้ไว้แล้ว     
ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าเรียนให้แก่ผู้ปกครองเต็มจำนวน โดยท่านสามารถติดต่อรับเงินคืนได้ที่ธุรการพร้อมกับ
ค่าธรรมเนียมการเรียน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และขอพระเป็นเจ้าทรงอำนวยพระพรแด่ท่านและกิจการต่าง ๆ ของท่าน               
ให้เจริญก้าวหน้าเสมอไป 
 
                          ขอแสดงความนับถือ                                                                         

 

                                                                   (นางสาวบุษบา  ชูวิรัช) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
 
 
 
 



 
ที่ ซฟ. 06/2564                                      โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

                     เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

                     19 กุมภาพันธ์  2564 
 
เรื่อง  การคืนค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

เรียน  ท่านผู้ปกครองนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ในช่วงเดือน

ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ส่งผลให้ทางโรงเรียนต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว และนักเรียนไม่ได้มา
เรียนที่โรงเรียน แต่โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ให้แก่นักเรียนทุกคน ตั้งแต่
วันที่ 4 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอแจ้งการคืนค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้แก่ผู้ปกครองทีช่ำระค่าธรรมเนียมการเรียนเต็มจำนวนไปเรียบร้อยแล้ว เพ่ือทดแทนช่วงเวลาที่
เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน โดยทางโรงเรียนได้พิจารณาคืนค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ใช้จริงตามประกาศของ สช. ในช่วงระหว่าง
การเรียนออนไลน์ตามสัดส่วนที่เป็นจริง ประกอบด้วย ค่าทัศนศึกษา ค่าเรียนคอมพิวเตอร์/ค่าอินเตอร์เน็ต                
และค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เป็นจำนวนเงิน 1,300 บาทต่อคน  

ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อรับเงินคืนได้ที่ห้องธุรการ ในระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้
ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน สามารถชำระได้ที่ห้องธุรการในอัตราส่วนที่ลดแล้ว 

เป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่ลงสมัครเรียนและชำระเงินค่าเรียนกิจกรรมวันศุกร์ในภาคเรียนที่ 2 นี้ไว้แล้ว    
ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าเรียนให้แก่ผู้ปกครองเต็มจำนวน โดยท่านสามารถติดต่อรับเงินคืนได้ที่ธุรการพร้อมกับ
ค่าธรรมเนียมการเรียน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และขอพระเป็นเจ้าทรงอำนวยพระพรแด่ท่านและกิจการต่าง ๆ ของท่าน               
ให้เจริญก้าวหน้าเสมอไป 
 
                          ขอแสดงความนับถือ                                                                             

 

                                                                   (นางสาวบุษบา  ชูวิรัช) 
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 


