
 
 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2562 

1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 
- หลักสตูรภาษาอังกฤษ   รับนักเรียน   30     คน  
- หลักสตูรภาษาไทย       รับนักเรียน  100    คน   

 

2. วัน - เวลา สถานทีจ่ าหน่ายใบสมัคร 
 จ าหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันท่ี  27 สิงหาคม 2561  – 27 กันยายน 2561   เวลา 8.00 – 16.00 น.   
 เอกสารทีไ่ด้รับ คือใบสมัครพร้อมซองจดหมาย (ราคาชุดละ 400 บาท ) 
 หลักสตูรภาคภาษาไทยจ าหนา่ยใบสมัครที่         ห้องประชาสัมพันธ์    ฝ่ังภาคภาษาไทย  
 หลักสตูรภาคภาษาอังกฤษจ าหน่ายใบสมัครที่     ห้องประชาสัมพันธ์    ฝ่ังภาคภาษาอังกฤษ 
 เปิดขายใบสมัครวันจันทร์ – วันศุกร์  (ไม่ต้องน าเอกสารใดๆ มาในวันซื้อใบสมัคร)   

 

หมายเหตุ  ***  ผู้ปกครองสามารถเลือกสมคัรสอบไดเ้พียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น ขอให้ผู้ปกครองพิจารณาก่อนการ
ตัดสินใจซ้ือใบสมัครและไม่สามารถเปลี่ยนได้เมื่อซ้ือใบสมัครแล้ว 
***  กรณีฝากบุคคลอื่นซื้อใบสมัคร  กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกลุ  วันเดอืนปีเกิด และ ช่ือ-นามสกลุผูป้กครองของผู้สมัครสอบ 
พร้อมให้เบอร์ตดิต่อของผู้ปกครองอย่างชัดเจนเพื่อสะดวกในการตดิต่อภายหลัง  

3. คุณสมบัตินักเรียนที่เข้าเรียน 
1.เป็นนักเรียนชายหรือนักเรยีนหญิง อายุ 6 ปี  หรือก าลังเรียนช้ันอนุบาล 3  

            2.เป็นนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง ที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 พ.ค 2555 ถึงวันท่ี 30 พ.ค 2556     
4. เอกสารที่ใช้น ามายื่นในวันสมัครและสอบ    

1. ใบสมัครของโรงเรียนทีผู่้ปกครองพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง  (พร้อมติดรูปในใบสมัครใหเ้รียบร้อย) 
2. ซองจดหมายที่พิมพ์ หรือ เขยีนช่ือนักเรียน จ่าหน้าซองเขียนที่อยู่ปจัจุบันให้ชัดเจน (ใช้ประกาศผลสอบ) 
3. ส าเนาใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดมิ (ปพ.7)  
4.   ส าเนาสูติบตัรนักเรียน (หรือตัวจริง) 
5.   ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (หรือตัวจริง) 
6.   ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (หรือตัวจริง) 
7.   ส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (หรือตัวจริง)  
8.   รูปถ่ายผู้สมคัร 1 น้ิว 2 รูป (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป เตรยีมมา 1 รูป)   

*** ทางโรงเรียนจะเก็บเอกสารเฉพาะข้อที่ 1-2 เท่านั้น   
5. ก าหนดวันสอบ  29 กันยายน 2561  

สถานท่ียื่นใบสมัครและสอบ    นักเรียนท่ีสมัครสอบภาคภาษาอังกฤษ     ยื่นใบสมัครและสอบที่ภาคภาษาอังกฤษ 
สถานท่ียื่นใบสมัครและสอบ    นักเรียนท่ีสมัครสอบภาคภาษาไทย         ยื่นใบสมัครและสอบท่ีภาคภาษาไทย 
เวลายื่นใบสมัคร  8.00 – 8.30 น.  
เวลาสอบ          9.00 -10.30 น.  
วิชาที่สอบ        ความพร้อม ,ภาษาไทย, คณติศาสตร์,และสัมภาษณ์  
การแต่งกายของนักเรียน   ชุดนักเรียนจากโรงเรยีนเดมิ  

6. วันประกาศผลสอบและวันมอบตัวเข้าเรียน  
 แจ้งผลสอบทางไปรษณยี์ตามที่อยู่ที่ท่านระบุหน้าซองจดหมาย (ประมาณเดือนพฤศจิกายน)  

หมายเหตุ    ***    วันสอบให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานของท่านให้ตรงเวลา หากสายเกิน 15 นาที ทางโรงเรียนถือว่า
ผู้ปกครองสละสิทธ์ิในการสอบคดัเลือกในครั้งนี้ 
***   ผู้ปกครองท่ีมาส่งบุตรหลานของท่านโปรดแต่งกายสุภาพ  
***   ส าหรับการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ป.2-6 (ภาคภาษาไทย) โปรดตดิต่อสอบถามอีกครั้งภายในช่วงเดือน  
       ม.ค – ก.พ  2562   
       
  



 

 

 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ภาคภาษาอังกฤษ 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562  
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร   

- หลักสตูรภาษาอังกฤษ  รับนักเรียนประมาณ    30     คน 
- หลักสตูรภาษาไทย   รับนักเรียนประมาณ    100   คน 

2. วัน – เวลา สถานที่จ าหน่ายใบสมัคร 
 จ าหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันท่ี 27 สิงหาคม – 27 กันยายน 2561  เวลา 08.00 – 16.00 น. 
 เอกสารทีไ่ด้รับ  คือใบสมัครพร้อมซองจดหมาย (ราคาชุดละ 400 บาท) 
 หลักสตูรภาคภาษาไทยจ าหนา่ยใบสมัครที่    ห้องประชาสัมพันธ์  ฝ่ังภาคภาษาไทย 
 หลักสตูรภาคภาษาอังกฤษจ าหน่ายใบสมัครที่ ห้องประชาสัมพันธ์  ฝ่ังภาคภาษาอังกฤษ 
 เปิดขายใบสมัครวันจันทร์ – วันศุกร์  (ไม่ต้องน าเอกสารใดๆ มาในวันซื้อใบสมัคร) 

หมายเหตุ  ***  ผู้ปกครองสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงหลักสตูรเดียวเท่านั้น  ขอให้ผู้ปกครองพิจารณาก่อนการตัดสินใจซ้ือใบสมัครและไม่
สามารถเปลี่ยนหลกัสูตรได้เมื่อซ้ือใบสมัครไปแล้ว  และผู้ปกครองต้องลงชื่อซื้อใบสมัครกับทางโรงเรียนเท่านั้น 
       ***  กรณีฝากบุคคลอื่นซื้อใบสมัคร  กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกุล  วันเดือนปีเกิด และ ช่ือ-นามสกลุผูป้กครองของผู้สมัครสอบพร้อมให้เบอร์
ติดต่อของผู้ปกครองอย่างชัดเจนเพื่อสะดวกในการติดต่อภายหลัง 
 

3. คุณสมบัตินักเรียนที่เข้าเรียน (ต้องตรงตามระบุทั้ง 2 ข้อ ด้านล่างนี้) 
1. เป็นนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง ก าลังเรียนช้ันอนุบาล 3 
2. เป็นนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง ท่ีเกิดระหว่างวันท่ี 1 พ.ค. 2555 ถึง วันท่ี 30 พ.ค. 2556 

 4.    เอกสารที่ใช้น ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 1.  ใบสมัครของโรงเรียนทีผู่้ปกครองพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง  (พร้อมติดรูปในใบสมัครใหเ้รียบรอ้ย) 
 2.  ซองจดหมายที่พิมพ์ หรือ เขียนช่ือนักเรียน  จ่าหน้าซองเขียนทีอ่ยู่ปัจจุบันให้ชัดเจน (ใช้ประกาศผลสอบ) 
 3.  ส าเนาใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7) 
 4.  ส าเนาสูติบตัรนักเรียน (หรือตัวจริง) 
 5.  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (หรือตัวจริง) 
 6.  ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (หรือตัวจริง) 
 7.  ส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (หรือตัวจริง) 
 8.  รูปถ่ายผู้สมคัร 1 นิ้ว 2 รูป  (ติดที่ใบสมัคร 1 รูป เตรียมมา 1 รูป) 

*** ทางโรงเรียนจะเก็บเอกสารเฉพาะข้อที่ 1-2 เท่านั้น 
 5.    ก าหนดวันสอบ  สอบวันเสาร์ที่ 29  กันยายน 2561 
           สถานท่ียื่นใบสมัครและสอบ   นักเรียนท่ีสมัครสอบภาษาอังกฤษ   ยื่นใบสมัครและสอบที่ภาคภาษาองักฤษ 
           สถานท่ียื่นใบสมัครและสอบ   นักเรียนท่ีสมัครสอบภาษาไทย   ยื่นใบสมัครและสอบที่ภาคภาษาไทย 
           เวลายื่นใบสมัคร   08.00 – 08.30 น. 
           เวลาสอบ    09.00 – 10.30 น. 
           วิชาที่สอบ   ความพร้อม  ภาษาไทย  คณติศาสตร์  และสมัภาษณ ์
           การแต่งกายของนักเรียน   ชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดมิ 
  6.   วันประกาศผลสอบและวันมอบตัวเข้าเรียน 

แจ้งผลสอบทางไปรษณย์ตามที่อยูท่ี่ท่านระบุหน้าซองจดหมาย กรณุาเขียนหรือพิมพร์ะบุให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดส่ง 
(ประมาณเดือนพฤศจิกายน) 
หมายเหตุ  ***  วันสอบให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานของท่านให้ตรงเวลา  หากสายเกิน 15 นาที  ทางโรงเรียนถือว่าผู้ปกครองสละสิทธ์ิในการสอบ
คัดเลือกในครั้งนี้ 
      ***   ผู้ปกครองทีม่าส่งบุตรหลานของท่านโปรดแต่งกายสภุาพ (งดขาสั้น แขนกุด เสื้อบาง) 
      ***   ส าหรับการรับสมัครเข้าเรียน ป.2 – 6 โปรดตดิต่อสอบถามอีกครั้งภายในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 2562 


