โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นนักเรียนหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
1.2 มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
2. การซื้อใบสมัคร
2.1 สถานที่ : ห้องธุรการ
2.2 วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
2.3 เวลา : 07.00-16.00 น (วันจันทร์-วันศุกร์)
2.4 ค่าใบสมัคร 500 บาท (เงินจำนวนนี้ทางโรงเรียนไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
3. กำหนดการยื่นใบสมัครและวันทดสอบความพร้อม
3.1 ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร
4. เอกสารที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร
4.1 ใบสมัคร (กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่ายนัก เรียนขนาด 1 นิ้ว)
4.2 ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
4.4 สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ใบ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา-นักเรียน
4.6 สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา-นักเรียน
4.7 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
4.8 สำเนา Passport บิดา,มารดา (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
5. วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ
6. การประกาศผลและมอบตัว
6.1 จะโทรแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
6.2 ในการมอบตัว บิดาหรือมารดาของนักเรียนต้องนำนักเรียนมามอบตัวด้วยตนเอง
6.3 นักเรียนที่มอบตัวเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ต้องเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนตามวันและเวลาที่
โรงเรียนกำหนด

ตารางสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา
ระยะเวลา
วิชาที่สอบ
08.00 – 08.45 น.
45 นาที
คณิตศาสตร์
08.45 – 09.30 น.
45 นาที
ภาษาอังกฤษ
09.30 – 10.15 น.
10.15 – 11.00 น.
11.00 – 11.45 น.

45 นาที
45 นาที
45 นาที

วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ

11.45 – 12.00 น.

15 นาที

สอบสัมภาษณ์

ข้อปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าห้องสอบ
1. แต่งเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบ
2. ทุจริตในการสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1
ช่องทางติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2241-2604-5

Website : www.sf.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/
SFConventOfficial

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นนักเรียนหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
1.2 มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
2. การซื้อใบสมัคร
2.1 สถานที่ : ห้องธุรการ
2.2 วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
2.3 เวลา : 07.00-16.00 น (วันจันทร์-วันศุกร์)
2.4 ค่าใบสมัคร 500 บาท (เงินจำนวนนี้ทางโรงเรียนไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
3. กำหนดการยื่นใบสมัครและวันทดสอบความพร้อม
3.1 ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร
4. เอกสารที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร
4.1 ใบสมัคร (กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงพร้อมติดรูปถ่ายนัก เรียนขนาด 1 นิ้ว)
4.2 ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
4.3 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
4.4 สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ใบ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา-นักเรียน
4.6 สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา-นักเรียน
4.7 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
4.8 สำเนา Passport บิดา,มารดา (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
5. วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสอบวัดความสามารถตาม
แผนการเรียน
6. การประกาศผลและมอบตัว
6.1 จะโทรแจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
6.2 ในการมอบตัว บิดาหรือมารดาของนักเรียนต้องนำนักเรียนมามอบตัวด้วยตนเอง
6.3 นักเรียนที่มอบตัวเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน ต้องเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนตามวันและเวลาที่
โรงเรียนกำหนด

ตารางสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เวลา
ระยะเวลา
วิชาที่สอบ
08.00 – 08.45 น.
45 นาที
คณิตศาสตร์
08.45 – 09.30 น.
45 นาที
ภาษาอังกฤษ
09.30 – 10.15 น.
10.15 – 11.00 น.
11.00 – 11.45 น.

45 นาที
45 นาที
45 นาที

วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ความสามารถตามแผนการเรียน

11.45 – 12.00 น.

15 นาที

สอบสัมภาษณ์

ข้อปฏิบัติของนักเรียนในการเข้าห้องสอบ
1. แต่งเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกระเบียบ
2. ทุจริตในการสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 4
ช่องทางติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-2241-2604-5

Website : www.sf.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/
SFConventOfficial

