
เกณฑ์การเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
 
 
 
1. ผลการเรียน สอบผ่านทุกรายวชิาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 – ม. 3 หรือ G. 7 -  G. 9)   
2. มีพฤติกรรมเรียบร้อยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  

 
3. เกณฑ์การจัดแผนการเรียน  

3.1   แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ มีเกณฑ์การพิจารณาทัง้ 5 ภาคเรียนดังนี ้
 1.  เกรดเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ 2.85 ขึ้นไป 
 2.  เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 2.85 ข้ึนไป 

 3.  เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2.85 ขึ้นไป 
 4.  คะแนนสอบคัดเลือก  

-  วิชาคณิตศาสตร์    ต้องได้คะแนนสอบตั้งแตร่้อยละ 60 ข้ึนไป 
-  วิชาวทิยาศาสตร์     ต้องได้คะแนนสอบตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป 
-  วิชาภาษาอังกฤษ     ต้องได้คะแนนสอบตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป 
-  สัมภาษณ์   ต้องได้คะแนนสอบตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป 
 

3.2   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีเกณฑ์การพิจารณาทัง้ 5 ภาคเรียนดังนี ้
 1.  เกรดเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
 2.  เกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

 3.  เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป 
 4.  เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
 5.  คะแนนสอบคัดเลือก  

-  วิชาคณิตศาสตร์    ต้องได้คะแนนสอบตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป 
-  วิชาวิทยาศาสตร์     ต้องได้คะแนนสอบตั้งแตร่้อยละ 60 ข้ึนไป 
-  วิชาภาษาอังกฤษ     ต้องได้คะแนนสอบตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป 
-  สัมภาษณ์   ต้องได้คะแนนสอบตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป 
  

3.3   แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส หรือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน มีเกณฑ์การพิจารณา  
ทั้ง 5 ภาคเรียนดังนี ้

 1.  เกรดเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
 2.  เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
 3.  คะแนนสอบคัดเลือก  

-  วิชาคณิตศาสตร์    ต้องได้คะแนนสอบตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป 
-  วิชาวิทยาศาสตร์     ต้องได้คะแนนสอบตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป 
-  วิชาภาษาอังกฤษ     ต้องได้คะแนนสอบตั้งแตร่้อยละ 60 ข้ึนไป 
-  สัมภาษณ์   ต้องได้คะแนนสอบตั้งแตร่้อยละ 50 ข้ึนไป  

 
 



          

 

 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564 
ภาคภาษาอังกฤษ 

1. แผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร   
- แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ   -    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส 
- แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร ์  -    แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

2. วัน – เวลา สถานที่จ าหน่ายใบสมัคร 
 จ าหน่ายใบสมัครตั้งแตว่ันท่ี 1 - 12 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 – 14.00 น.  
 เอกสารทีไ่ด้รับ  คือ ใบสมัครพร้อมซองจดหมาย (ราคาชุดละ 400 บาท) 
 จ าหน่ายใบสมัครที ่ ห้องประชาสัมพันธ์  ฝ่ังภาคภาษาอังกฤษ 
 เปิดขายใบสมัครวันจันทร์ – วันศุกร์  (ไม่ต้องน าเอกสารใดๆ มาในวันซื้อใบสมัคร) 

3. คุณสมบัตินักเรียนที่เข้าเรียน  
เป็นนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง ก าลังเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 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) 
 9.  ส าเนาผลการเรียน 5 ภาคเรียน โดยมีนายทะเบียนรับรอง *** 
10.  หนังสือรับรองความประพฤตจิากทางโรงเรียนที่ศึกษาอยูป่ัจจุบนั (มีแบบฟอร์มให้ รับในวันซื้อใบสมัคร) 

*** ทางโรงเรียนจะเก็บเอกสารเฉพาะข้อที่ 1, 2, 9 และ 10 เท่านั้น 
 5.    ก าหนดวันสอบ  สอบวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 
           สถานท่ียื่นใบสมัครและสอบ   ยื่นใบสมัครและสอบที่ภาคภาษาองักฤษ 
           เวลายื่นใบสมัคร   08.00 – 08.30 น. 
           เวลาสอบ    08.45 – 11.30 น. 
           วิชาที่สอบ   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์    ภาษาอังกฤษ    และสัมภาษณ ์
           การแต่งกายของนักเรียน   ชุดนักเรียนจากโรงเรียนเดมิ 

*** ในวันสอบ ทางภาคภาษาอังกฤษอนญุาตให้เฉพาะนักเรียนเข้ามาภายในอาคารเรียนเท่านั้น โดยให้นักเรียนมาย่ืนเอกสารและ   
     ใบสมัครด้วยตนเอง  ผู้ปกครองสามารถรอนักเรียนได้ภายในบริเวณโรงเรียน *** 

  6.   วันประกาศผลสอบและวันมอบตัวเข้าเรียน 
แจ้งผลสอบทางไปรษณีย์ตามที่อยู ่ที่ท่านระบุหน้าซองจดหมาย กรณุาเขียนหรือพิมพ์ระบุให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปญัหาในการจดัส่ง 

(ประมาณเดือนมีนาคม 2564) 
หมายเหตุ  ***   วันสอบให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานของท่านให้ตรงเวลา  หากสายเกิน 15 นาที  ทางโรงเรียนถือว่าผู้ปกครองสละสิทธ์ิในการสอบ 

คัดเลือกในครั้งนี ้
      ***   ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานของท่านโปรดแต่งกายสภุาพ (งดขาสั้น แขนกุด เสื้อบาง)  
      ***  กรุณาศึกษากฎระเบียบวินัยต่างๆ ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซสีเซเวยีร์ ภาคภาษาอังกฤษ โดยละเอียด กอ่นยื่นใบสมัครกับทาง 

โรงเรียน 


