
 
 
 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนช้ันปฐมวัยปท่ีี 1 ปีการศึกษา 2566 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1.1 เป็นนักเรียนหญงิ เกิดระหว่างวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 16 พฤษภาคม 2563 

2. การซ้ือใบสมัคร 

2.1 สถานท่ี : ห้องวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

2.2 วันท่ี : 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

2.3 เวลา : 07.00-16.00 น (วันจันทร์-วันศุกร์) 

2.4 ค่าใบสมัคร 500 บาท (เงินจ านวนนี้ทางโรงเรียนไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

2.5 หลักฐานในการซื้อใบสมัคร “ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน” จ านวน 1 ฉบับ 

3. ก าหนดการยื่นใบสมัครและวันทดสอบความพร้อม 

3.1 ตามวันและเวลาท่ีก าหนดไว้ในใบสมัคร 

3.2 สถานท่ีทดสอบความพร้อม  : อาคารอนุบาล Salve Maria 

3.3 การประเมินความพร้อม  : เป็นการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและเด็ก 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันยืน่ใบสมัคร 

4.1 ใบสมัคร (กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว) 

4.2 ส าเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ใบ 

4.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา คนละ 1 ใบ 

4.4 ส าเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา คนละ 1 ใบ 

4.5 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน,บิดา,มารดา) คนละ 1 ใบ 

4.6 ส าเนา Passport บิดา,มารดา (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

4.7 ส าเนาใบรับศีลล้างบาป (กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก) 

4.8 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนปัจจุบัน (กรณีมีพี่มีน้องก าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ) 

4.9 ส าเนาบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (กรณีคุณแม่เป็นศิษย์เก่าเซนต์ฟรังฯ) 

4.10  ซองจดหมายยาวพร้อมเขียนช่ือนักเรียนและท่ีอยู่ท่ีมีผู้รับให้ชัดเจน ติดแสตมป์ 3 บาท 1 ดวง 

5. การประกาศผลและมอบตัว 

5.1 ทางไปรษณีย์ 

 

ช่องทางติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม         โทร. 0-2241-2604-5 

Website  :  www.sf.ac.th    Facebook : https://www.facebook.com/SFConventOfficial 

 

http://www.sf.ac.th/
https://www.facebook.com/SFConventOfficial


 
 
 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนช้ันปฐมวัยปท่ีี 2 ปีการศึกษา 2566 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1.1 เป็นนักเรียนหญงิ เกิดระหว่างวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ถึง 16 พฤษภาคม 2562 

2. การซ้ือใบสมัคร 

2.1 สถานท่ี : ห้องวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

2.2 วันท่ี : 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

2.3 เวลา : 07.00-16.00 น (วันจันทร์-วันศุกร์) 

2.4 ค่าใบสมัคร 500 บาท (เงินจ านวนนี้ทางโรงเรียนไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

2.5 หลักฐานในการซื้อใบสมัคร “ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน” จ านวน 1 ฉบับ 

3. ก าหนดการยื่นใบสมัครและวันทดสอบความพร้อม 

3.1 ตามวันและเวลาท่ีก าหนดไว้ในใบสมัคร 

3.2 สถานท่ีทดสอบความพร้อม  : อาคารอนุบาล Salve Maria 

3.3 การประเมินความพร้อม  : เป็นฐานกิจกรรมให้เด็กปฏิบัติ  

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันยืน่ใบสมัคร 

4.1 ใบสมัคร (กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว) 

4.2 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ “ส าหรับติดบัตรเข้าห้องสอบ” 

4.3 ส าเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ใบ 

4.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา คนละ 1 ใบ 

4.5 ส าเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา คนละ 1 ใบ 

4.6 ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม (ปพ.7) 

4.7 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน,บิดา,มารดา) คนละ 1 ใบ 

4.8 ส าเนา Passport บิดา,มารดา (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

4.9 ส าเนาใบรับศีลล้างบาป (กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก) 

4.10  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนปัจจุบัน (กรณีมีพี่มีน้องก าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ) 

4.11  ส าเนาบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (กรณีคุณแม่เป็นศิษย์เก่าเซนต์ฟรังฯ) 

4.12  ซองจดหมายยาวพร้อมเขียนช่ือนักเรียนและท่ีอยู่ท่ีมีผู้รับให้ชัดเจน ติดแสตมป์ 3 บาท 1 ดวง 

5. การประกาศผลและมอบตัว 

5.1 ทางไปรษณีย์ 

ช่องทางติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม         โทร. 0-2241-2604-5 

Website  :  www.sf.ac.th    Facebook : https://www.facebook.com/SFConventOfficial 

http://www.sf.ac.th/
https://www.facebook.com/SFConventOfficial


 
 
 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนช้ันปฐมวัยปท่ีี 3  ปีการศึกษา 2566 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1.1 เป็นนักเรียนหญงิ เกิดระหว่างวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 ถึง 16 พฤษภาคม 2561 

2. การซ้ือใบสมัคร 

2.1 สถานท่ี : ห้องวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

2.2 วันท่ี : 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

2.3 เวลา : 07.00-16.00 น (วันจันทร์-วันศุกร์) 

2.4 ค่าใบสมัคร 500 บาท (เงินจ านวนนี้ทางโรงเรียนไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

2.5 หลักฐานในการซื้อใบสมัคร “ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน” จ านวน 1 ฉบับ 

3. ก าหนดการยื่นใบสมัครและวันทดสอบความพร้อม 

3.1 ตามวันและเวลาท่ีก าหนดไว้ในใบสมัคร 

3.2 สถานท่ีทดสอบความพร้อม  : อาคารอนุบาล Salve Maria 

3.3 การประเมินความพร้อม  : เป็นฐานกิจกรรมให้เด็กปฏิบัติ  

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันยืน่ใบสมัคร 

4.1 ใบสมัคร (กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว) 

4.2 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ “ส าหรับติดบัตรเข้าห้องสอบ” 

4.3 ส าเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ใบ 

4.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา คนละ 1 ใบ 

4.5 ส าเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา คนละ 1 ใบ 

4.6 ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม (ปพ.7) 

4.7 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน,บิดา,มารดา) คนละ 1 ใบ 

4.8 ส าเนา Passport บิดา,มารดา (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

4.9 ส าเนาใบรับศีลล้างบาป (กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก) 

4.10 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนปัจจุบัน (กรณีมีพี่มีน้องก าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ) 

4.11  ส าเนาบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (กรณีคุณแม่เป็นศิษย์เก่าเซนต์ฟรังฯ) 

4.12  ซองจดหมายยาวพร้อมเขียนช่ือนักเรียนและท่ีอยู่ท่ีมีผู้รับให้ชัดเจน ติดแสตมป์ 3 บาท 1 ดวง 

5. การประกาศผลและมอบตัว 

5.1 ทางไปรษณีย์ 

ช่องทางติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม         โทร. 0-2241-2604-5 

Website  :  www.sf.ac.th    Facebook : https://www.facebook.com/SFConventOfficial 

http://www.sf.ac.th/
https://www.facebook.com/SFConventOfficial


 
 
 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

1.1 เป็นนักเรียนหญงิ เกิดระหว่างวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 ถึง 16 พฤษภาคม 2560 

2. การซ้ือใบสมัคร 

2.1 สถานท่ี : ห้องวัสดุ-ครุภัณฑ์ 

2.2 วันท่ี : 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

2.3 เวลา : 07.00-16.00 น (วันจันทร์-วันศุกร์) 

2.4 ค่าใบสมัคร 500 บาท (เงินจ านวนนี้ทางโรงเรียนไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

2.5 หลักฐานในการซื้อใบสมัคร “ส าเนาสูติบัตรของนักเรียน” จ านวน 1 ฉบับ 

3. ก าหนดการยื่นใบสมัครและวันทดสอบความพร้อม 

3.1 ตามวันและเวลาท่ีก าหนดไว้ในใบสมัคร 

3.2 สถานท่ีทดสอบความพร้อม  : อาคารอุดมวิทย์ 

3.3 การประเมินความพร้อม  : เป็นฐานกิจกรรมคณิตคิดสนุก ภาษาอังกฤษพาเพลิน และอ่านออกเขียนได้ 

4. เอกสารที่ต้องน ามาในวันยืน่ใบสมัคร 

4.1 ใบสมัคร (กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว) 

4.2 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 2 รูป “ส าหรับติดบัตรเข้าห้องสอบ” 

4.3 ส าเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ใบ 

4.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา คนละ 1 ใบ 

4.5 ส าเนาบัตรประชาชนบิดา,มารดา คนละ 1 ใบ 

4.6 ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม (ปพ.7) 

4.7 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน,บิดา,มารดา) คนละ 1 ใบ 

4.8 ส าเนา Passport บิดา,มารดา (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 

4.9 ส าเนาใบรับศีลล้างบาป (กรณีเป็นนักเรียนคาทอลิก) 

4.10 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียนปัจจุบัน (กรณีมีพี่มีน้องก าลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ) 

4.11  ส าเนาบัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า (กรณีคุณแม่เป็นศิษย์เก่าเซนต์ฟรังฯ) 

4.12  ซองจดหมายยาวพร้อมเขียนช่ือนักเรียนและท่ีอยู่ท่ีมีผู้รับให้ชัดเจน ติดแสตมป์ 3 บาท 1 ดวง 

5. การประกาศผลและมอบตัว 

5.1 ทางไปรษณีย์ 

ช่องทางติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม         โทร. 0-2241-2604-5 

Website  :  www.sf.ac.th    Facebook : https://www.facebook.com/SFConventOfficial 

http://www.sf.ac.th/
https://www.facebook.com/SFConventOfficial

