โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ รับนักเรียน 30 คน
- หลักสูตรภาษาไทย รับนักเรียน 100 คน
2. วัน - เวลา สถานทีจ่ าหน่ายใบสมัคร
 จาหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 – 27 กันยายน 2561 เวลา 8.00 – 16.00 น.
 เอกสารทีไ่ ด้รับ คือใบสมัครพร้อมซองจดหมาย (ราคาชุดละ 400 บาท )
 หลักสูตรภาคภาษาไทยจาหน่ายใบสมัครที่
ห้องประชาสัมพันธ์ ฝั่งภาคภาษาไทย
 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษจาหน่ายใบสมัครที่ ห้องประชาสัมพันธ์ ฝั่งภาคภาษาอังกฤษ
 เปิดขายใบสมัครวันจันทร์ – วันศุกร์ (ไม่ต้องนาเอกสารใดๆ มาในวันซื้อใบสมัคร)
หมายเหตุ *** ผู้ปกครองสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น ขอให้ผู้ปกครองพิจารณาก่อนการ
ตัดสินใจซื้อใบสมัครและไม่สามารถเปลี่ยนได้เมื่อซื้อใบสมัครแล้ว
*** กรณีฝากบุคคลอื่นซื้อใบสมัคร กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และ ชื่อ-นามสกุลผูป้ กครองของผู้สมัครสอบ
พร้อมให้เบอร์ตดิ ต่อของผู้ปกครองอย่างชัดเจนเพื่อสะดวกในการติดต่อภายหลัง
3. คุณสมบัตินักเรียนที่เข้าเรียน
1.เป็นนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง อายุ 6 ปี หรือกาลังเรียนชั้นอนุบาล 3
2.เป็นนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 พ.ค 2555 ถึงวันที่ 30 พ.ค 2556
4. เอกสารที่ใช้นามายื่นในวันสมัครและสอบ
1. ใบสมัครของโรงเรียนทีผ่ ู้ปกครองพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง (พร้อมติดรูปในใบสมัครให้เรียบร้อย)
2. ซองจดหมายที่พิมพ์ หรือ เขียนชื่อนักเรียน จ่าหน้าซองเขียนที่อยู่ปจั จุบันให้ชัดเจน (ใช้ประกาศผลสอบ)
3. สาเนาใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7)
4. สาเนาสูติบตั รนักเรียน (หรือตัวจริง)
5. สาเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (หรือตัวจริง)
6. สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (หรือตัวจริง)
7. สาเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (หรือตัวจริง)
8. รูปถ่ายผู้สมัคร 1 นิ้ว 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป เตรียมมา 1 รูป)
*** ทางโรงเรียนจะเก็บเอกสารเฉพาะข้อที่ 1-2 เท่านั้น
5. กาหนดวันสอบ 29 กันยายน 2561
สถานที่ยื่นใบสมัครและสอบ นักเรียนที่สมัครสอบภาคภาษาอังกฤษ ยื่นใบสมัครและสอบที่ภาคภาษาอังกฤษ
สถานที่ยื่นใบสมัครและสอบ นักเรียนที่สมัครสอบภาคภาษาไทย
ยื่นใบสมัครและสอบทีภ่ าคภาษาไทย
เวลายื่นใบสมัคร 8.00 – 8.30 น.
เวลาสอบ
9.00 -10.30 น.
วิชาที่สอบ
ความพร้อม ,ภาษาไทย, คณิตศาสตร์,และสัมภาษณ์
การแต่งกายของนักเรียน ชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
6. วันประกาศผลสอบและวันมอบตัวเข้าเรียน
แจ้งผลสอบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านระบุหน้าซองจดหมาย (ประมาณเดือนพฤศจิกายน)
หมายเหตุ *** วันสอบให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานของท่านให้ตรงเวลา หากสายเกิน 15 นาที ทางโรงเรียนถือว่า
ผู้ปกครองสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้
*** ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานของท่านโปรดแต่งกายสุภาพ
*** สาหรับการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ป.2-6 (ภาคภาษาไทย) โปรดติดต่อสอบถามอีกครั้งภายในช่วงเดือน
ม.ค – ก.พ 2562

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ภาคภาษาอังกฤษ
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ รับนักเรียนประมาณ 30 คน
- หลักสูตรภาษาไทย รับนักเรียนประมาณ 100 คน
2. วัน – เวลา สถานที่จาหน่ายใบสมัคร
จาหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 27 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.
เอกสารทีไ่ ด้รับ คือใบสมัครพร้อมซองจดหมาย (ราคาชุดละ 400 บาท)
หลักสูตรภาคภาษาไทยจาหน่ายใบสมัครที่
ห้องประชาสัมพันธ์ ฝั่งภาคภาษาไทย
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษจาหน่ายใบสมัครที่
ห้องประชาสัมพันธ์ ฝั่งภาคภาษาอังกฤษ
เปิดขายใบสมัครวันจันทร์ – วันศุกร์ (ไม่ต้องนาเอกสารใดๆ มาในวันซื้อใบสมัคร)
หมายเหตุ *** ผู้ปกครองสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น ขอให้ผู้ปกครองพิจารณาก่อนการตัดสินใจซื้อใบสมัครและไม่
สามารถเปลี่ยนหลักสูตรได้เมื่อซื้อใบสมัครไปแล้ว และผู้ปกครองต้องลงชื่อซื้อใบสมัครกับทางโรงเรียนเท่านั้น
*** กรณีฝากบุคคลอื่นซื้อใบสมัคร กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และ ชื่อ-นามสกุลผูป้ กครองของผู้สมัครสอบพร้อมให้เบอร์
ติดต่อของผู้ปกครองอย่างชัดเจนเพื่อสะดวกในการติดต่อภายหลัง
3. คุณสมบัตินักเรียนที่เข้าเรียน (ต้องตรงตามระบุทั้ง 2 ข้อ ด้านล่างนี้)
1. เป็นนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง กาลังเรียนชั้นอนุบาล 3
2. เป็นนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2555 ถึง วันที่ 30 พ.ค. 2556
4. เอกสารที่ใช้นามายื่นในวันสมัครสอบ
1. ใบสมัครของโรงเรียนทีผ่ ู้ปกครองพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง (พร้อมติดรูปในใบสมัครให้เรียบร้อย)
2. ซองจดหมายที่พิมพ์ หรือ เขียนชื่อนักเรียน จ่าหน้าซองเขียนทีอ่ ยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน (ใช้ประกาศผลสอบ)
3. สาเนาใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7)
4. สาเนาสูติบตั รนักเรียน (หรือตัวจริง)
5. สาเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (หรือตัวจริง)
6. สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (หรือตัวจริง)
7. สาเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (หรือตัวจริง)
8. รูปถ่ายผู้สมัคร 1 นิ้ว 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป เตรียมมา 1 รูป)
*** ทางโรงเรียนจะเก็บเอกสารเฉพาะข้อที่ 1-2 เท่านั้น
5. กาหนดวันสอบ สอบวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
สถานที่ยื่นใบสมัครและสอบ
นักเรียนที่สมัครสอบภาษาอังกฤษ
ยื่นใบสมัครและสอบที่ภาคภาษาอังกฤษ
สถานที่ยื่นใบสมัครและสอบ
นักเรียนที่สมัครสอบภาษาไทย
ยื่นใบสมัครและสอบที่ภาคภาษาไทย
เวลายื่นใบสมัคร
08.00 – 08.30 น.
เวลาสอบ
09.00 – 10.30 น.
วิชาที่สอบ
ความพร้อม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และสัมภาษณ์
การแต่งกายของนักเรียน
ชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดิม
6. วันประกาศผลสอบและวันมอบตัวเข้าเรียน
แจ้งผลสอบทางไปรษณย์ตามที่อยูท่ ี่ท่านระบุหน้าซองจดหมาย กรุณาเขียนหรือพิมพ์ระบุให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดส่ง
(ประมาณเดือนพฤศจิกายน)
หมายเหตุ *** วันสอบให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานของท่านให้ตรงเวลา หากสายเกิน 15 นาที ทางโรงเรียนถือว่าผู้ปกครองสละสิทธิ์ในการสอบ
คัดเลือกในครั้งนี้
*** ผู้ปกครองทีม่ าส่งบุตรหลานของท่านโปรดแต่งกายสุภาพ (งดขาสั้น แขนกุด เสื้อบาง)
*** สาหรับการรับสมัครเข้าเรียน ป.2 – 6 โปรดติดต่อสอบถามอีกครั้งภายในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 2562

