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โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
แนวปฏิ บั ติ สำหรั บ นั ก เรี ยนและผู้ ปกครอง
ในกำรติ ด ต่ อห้ องทะเบี ย นและวั ด ผล

การแก้ ไขครัง้ ที่ : 06 วันที่บงั คับใช้ : 03 – 06 – 2557

SJC – SI11 – AC – 003

-1ห้ องทะเบียน
สถำนที่

คือสถานที่ที่นกั เรี ยนจะสามารถติดต่อขอเอกสาร
เกี่ยวกับการเป็ นนักเรี ยน
อาคารเซนต์แมรี่ ชั้น 1 โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

..เวลำทำกำรห้ องทะเบียนและวัดผล..
ช่ วงเปิ ดภำคเรียน
เฉพาะวันทีเ่ ปิ ดทาการสอน
จันทร์ – พฤหัสบดี
เวลาพักระดับชั้นประถม
เวลาพักระดับชั้นมัธยม
ศุกร์
เวลาพักระดับชั้นประถม
เวลาพักระดับมัธยม

ช่ วงปิ ดภำคเรียน
จันทร์ – ศุกร์

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

07.30 – 07.50 น., 15.40 – 16.40 น.
11.30 – 12.00 น.
12.10 – 13.00 น.
07.30 – 07.50 น.
11.30 – 12.00 น.
12.10 – 13.00 น.

เวลา 08.30 - 14.00 น.
(เว้ นวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษ)

เอกสำรสำคัญเกี่ยวกับกำรเป็ นนักเรียน ได้ แก่

-2เอกสำรหมำยเลข 1
เอกสำรหมำยเลข 2
เอกสำรหมำยเลข 3
เอกสำรหมำยเลข 4

เอกสำรหมำยเลข 5
เอกสำรหมำยเลข 6
เอกสำรหมำยเลข 7
เอกสำรหมำยเลข 8
เอกสำรหมำยเลข 9
เอกสำรหมำยเลข 10
เอกสำรหมำยเลข 11

ใบคาร้องขอใบรับรองภาษาไทย
(SJC – F11 – AC – 001)
ใบคาร้องขอใบรับรองภาษาอังกฤษ
(SJC – F11 – AC – 002)
ใบคาร้องขอระเบียนแสดงผลการเรี ยน ปพ. 1
(SJC – F11 – AC – 003)
ใบคาร้องขอแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
(SJC – F11 – AC – 004)
ใบคาร้องขอใบรับรองสถานะความเป็ นนักเรี ยน
(SJC – F11 – AC – 005)
ใบคาร้องขอใบรับรองความประพฤติ
(SJC – F11 – AC – 007)
ใบคาร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
(SJC – F11 – AC – 008)
ใบคาร้องขอทรานสคริ ปต์
(SJC – F11 – AC – 009)
ใบลาออก
(SJC – F11 – AC – 010)
ใบคาร้องขออนุญาตสอบแก้ตวั
(SJC – F11 – AC – 011)
หนังสื อสัญญารักษาสภาพการเป็ นนักเรี ยน
โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
(SJC – F11 – AC – 012)

-3เอกสำรหมำยเลข 12
เอกสำรหมำยเลข 13

เอกสำรหมำยเลข 14
เอกสำรหมำยเลข 15
เอกสำรหมำยเลข 16
เอกสำรหมำยเลข 17
เอกสำรหมำยเลข 18

เอกสำรหมำยเลข 19
เอกสำรหมำยเลข 20

เอกสำรหมำยเลข 21
เอกสำรหมำยเลข 22

ใบคาร้องขอลาพักการเรี ยนชัว่ คราว
(SJC – F11 – AC – 013)
ใบคาร้องขออนุญาตกลับเข้าเรี ยนของนักเรี ยน
โครงการแลกเปลี่ยน
(SJC – F11 – AC – 014)
ใบสัญญาการเรี ยน
(SJC – F11 – AC – 015)
แบบยืน่ ความจานงขอเทียบชั้นการศึกษา
(SJC – F11 – AC – 016)
ใบคาร้องขอเปลี่ยนแผนการเรี ยน
(SJC – F11 – AC – 028)
แบบยืน่ ความจานงขอเทียบโอนผลการเรี ยน
(SJC – F11 – AC – 030)
ข้อตกลงระหว่างโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กับครอบครัวอุปถัมภ์
(SJC – F11 – AC – 045)
ใบสอบประวัติของผูเ้ ข้าเรี ยน Personal history check
ใบสอบประวัติบิดาหรื อมารดา หรื อผูป้ กครอง
ในกรณี นกั เรี ยนชาวต่างประเทศ มีอายุต่ากว่า 20 ปี
- เอกสารที่ตอ้ งนาไปใช้ในการต่ออายุหนังสื อเดินทาง
(สาหรับนักเรี ยนชาวต่างประเทศ)
ใบคาร้องขออนุญาตกลับเข้าเรี ยน
(SJC – F11 – AC – 036 )
เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการต่ออายุหนังสื อเดินทางขอนักเรี ยน
ชาวต่างประเทศ
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..ระเบียบกำรขอเอกสำรจำกห้ องทะเบียนและวัดผล..
เอกสำรชุดที่ 1
เอกสำรหมำยเลข 1
เอกสำรหมำยเลข 2
เอกสำรหมำยเลข 5
เอกสำรหมำยเลข 6
007)

ใบคาร้องขอใบรับรองภาษาไทย (SJC – F11 – AC – 001)
ใบคาร้องขอใบรับรองภาษาอังกฤษ (SJC – F11 – AC – 002)
ใบคาร้องขอใบรับรองสถานะความเป็ นนักเรี ยน
(SJC – F11 – AC – 005)
ใบคาร้องขอใบรับรองความประพฤติ (SJC– F11 – AC -

ข้ อปฏิบัติและเอกสำรทีต่ ้ องนำมำ
1. กรอกข้อความในเอกสารด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน การขอใบรับรอง
ภาษาอังกฤษ (เอกสารหมายเลข 2) ต้องเขียนชื่อ-สกุล ของนักเรี ยน
ให้ตรงตามหนังสื อเดินทางด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ชัดเจน
2. รู ปถ่ายสวมเครื่ องแบบนักเรี ยนตามระเบียบของโรงเรี ยน (ไม่สวมแว่นตา
สร้อยคอ เครื่ องประดับ และไม่คล้องบัตร) ขนาด 2 นิ้วจานวน 1 ใบ
พร้อมเขียนชื่อ-สกุล และชั้นเรี ยนหลังรู ป
3. ยืน่ เอกสารที่กรอกเรี ยบร้อยแล้วพร้อมรู ปถ่าย ที่หอ้ งทะเบียนและวัดผล
กับครู ที่รับผิดชอบ
4. รับเอกสารหลังวันที่ยนื่ ใบคาร้อง 3 วันทาการ
5. ค่าเอกสารชุดละ 20 บาท
หมายเหตุ : ในกรณีขอใบรับรองภาษาอังกฤษ เพือ่ นาไปขอวีซ่า ให้ นารูปถ่ าย
สวมเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของ โรงเรียน และ
ตามขนาดทีส่ ถานทูตนัน้ ๆ กาหนดมาด้ วย
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เอกสำรชุดที่ 2
เอกสำรหมำยเลข 3 ใบคาร้องขอระเบียนแสดงผลการเรี ยน ปพ. 1
(SJC – F11 – AC - 003)
เอกสำรหมำยเลข 4 ใบคาร้องขอแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (SJC – F11 – AC – 004 )
เอกสำรหมำยเลข 8 ใบคาร้องขอทรานสคริ ปต์ (SJC – F11 – AC - 009)
ข้ อปฏิบัตแิ ละเอกสำรที่ต้องนำมำ
1. กรอกข้อความในเอกสารด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. รู ปถ่ายสวมเครื่ องแบบนักเรี ยนตามระเบียบของโรงเรี ยน(ไม่สวมแว่นตา
สร้อยคอ เครื่ องประดับ และไม่คล้องบัตร) ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 ใบ พร้อมเขียน
ชื่อ-สกุลและชั้นเรี ยนหลังรู ปสำหรับระเบียนแสดงผลกำรเรียน ปพ.1และแบบ
แสดงผลกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. รู ปถ่ายสวมเครื่ องแบบนักเรี ยนตามระเบียบของโรงเรี ยน(ไม่สวมแว่นตา สร้อยคอ
เครื่ องประดับ และไม่คล้องบัตร) ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 ใบ
พร้อมเขียนชื่อ-สกุล และชั้นเรี ยนหลังรู ป (หรื อเท่ากับจานวนเอกสารที่ขอ)
สำหรับใบทรำนสคริปต์
4. สาเนาสมุดพกทุกหน้าและหน้าปก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาเอกสาร
ถูกต้องทุกหน้า
5. สาหรับนักเรี ยนที่ตอ้ งการ ปพ.1 เพื่อไปยื่นสมัครเรี ยนต่อในสถาบันอื่นให้นา
ระเบียบการของสถาบันนั้นมายื่นพร้อมกับใบคาร้อง
6. ยื่นเอกสารที่กรอกเรี ยบร้อยแล้วพร้อมรู ปถ่ายและสาเนาสมุดพก
ที่หอ้ งทะเบียนและวัดผลกับครู ที่รับผิดชอบ
7. รับเอกสารหลังวันที่ยื่นใบคาร้อง 7 วันทาการ
8. ค่าเอกสารชุดละ 20 บาท สาหรับระเบียนแสดงผลการเรี ยน ปพ.1
9. ค่าเอกสารชุดละ 50 บาท สาหรับใบทรานสคริ ปต์
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เอกสำรชุดที่ 3
เอกสำรหมำยเลข 10 ใบคาร้องขออนุ ญาตสอบแก้ตวั
(SJC – F11 – AC – 011)
ข้ อปฏิบัติและเอกสำรทีต่ ้ องนำมำ
1. กรอกข้อความในเอกสารใบคาร้องขออนุญาตสอบแก้ตวั
ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. ยืน่ ใบคาร้องขออนุญาตสอบแก้ตวั กับครู ผสู ้ อน
3. ครู ผสู ้ อนดาเนิ นการสอบแก้ตวั แล้วนาผลการสอบแก้ตวั
พร้อมใบคาร้องขออนุญาตสอบแก้ตวั ยืน่ ที่หอ้ งทะเบียน
และวัดผล
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เอกสำรชุดที่ 4
เอกสำรหมำยเลข 15

แบบยืน่ ความจานงขอเทียบชั้นการศึกษา
(SJC – F11 – AC – 016) สาหรับนักเรี ยน
ที่เข้าร่ วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยน

ข้ อปฏิบัติและเอกสำรทีต่ ้ องนำมำ
1. กรอกข้อความในแบบยืน่ ความจานงขอเทียบชั้นการศึกษา
ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. ใบแสดงผลการเรี ยน (ทรานสคริ ปต์) จากโรงเรี ยนที่นกั เรี ยน
เข้าร่ วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยน
3. ยืน่ แบบความจานงขอเทียบชั้นการศึกษาที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว
พร้อมหลักฐานตามที่กาหนดที่หอ้ งทะเบียนและวัดผลกับครู
ที่รับผิดชอบ
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เอกสำรชุดที่ 5
เอกสำรหมำยเลข 17 แบบยืน่ ความจานงขอเทียบโอนผลการเรี ยน
(SJC – F11 – AC – 030) สาหรับนักเรี ยนแทรกชั้น
ข้ อปฏิบัตแิ ละเอกสำรทีต่ ้ องนำมำ
1. กรอกข้อความในแบบยืน่ ความจานงขอเทียบโอนผลการเรี ยน
ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. ใบแสดงผลการเรี ยนจากโรงเรี ยนเดิม
3. ยืน่ แบบความจานงขอเทียบโอนผลการเรี ยนที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว พร้อม
หลักฐานตามที่กาหนด ที่หอ้ งทะเบียนและวัดผลกับครู ที่รับผิดชอบ
เอกสำรชุ ดที่ 6
เอกสำรหมำยเลข 16 ใบคาร้องขอเปลี่ยนแผนการเรี ยน (SJC – F11 – AC - 028)
ข้ อปฏิบัติและเอกสำรทีต่ ้ องนำมำ
1. กรอกข้อความในใบคาร้องขอเปลี่ยนแผนการเรี ยนด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง
ชัดเจน
2. จดหมายจากผูป้ กครองชี้แจงสาเหตุของการขอเปลี่ยนแผนการเรี ยน
3. สาเนาสมุดพกทุกหน้า พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาเอกสารถูกต้อง
ทุกหน้า
4. ยืน่ ใบคาร้องขอเปลี่ยนแผนการเรี ยนที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐาน
ตามที่กาหนด ที่ครู ประจาชั้น
5. ครู ประจาชั้นนาเสนอเซอร์ สายชั้น หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ แล้วยืน่
ที่หอ้ งทะเบียนและวัดผลกับครู ที่รับผิดชอบ
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เอกสำรชุดที่ 7
เอกสำรหมำยเลข 12 ใบคาร้องขอลาพักการเรี ยนชัว่ คราว
(SJC – F11 – AC – 013)
ข้ อปฏิบัติและเอกสำรทีต่ ้ องนำมำ
1. บิดา/มารดา กรอกข้อความในใบคาร้องขอลาพักการเรี ยนชัว่ คราว
ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. ใบรับรองแพทย์ ในกรณี ลาป่ วย
3. จดหมายชี้แจงสาเหตุของการลาในกรณี ติดตามผูป้ กครอง
ไปต่างประเทศชัว่ คราว
4. ยืน่ เอกสารใบคาร้องขอลาพักการเรี ยนชัว่ คราวที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว
พร้อมหลักฐานตามที่กาหนด ที่หอ้ งทะเบียนและวัดผลกับครู ที่รับผิดชอบ

- 10 -

ระเบียบกำรและข้ อปฏิบัติกำรขอลำพักกำรเรียนชั่วครำว
นักเรี ยนที่จะขอลาพักการเรี ยนชัว่ คราวได้ ต้องมีเหตุสุดวิสัยที่เป็ นอุปสรรค
ต่ อการเรี ยนไม่ สามารถมาเรี ยนได้ต ามปกติ เช่ น ป่ วยเรื้ อรั ง โรคติ ดต่ อ หรื อ
อุบตั ิเหตุที่ก่อให้เกิ ดอันตรายอย่างร้ ายแรงต่อร่ างกาย ฯลฯ (หยุดต่อเนื่ องตั้งแต่
5 วัน ) ให้ดาเนินการดังนี้
1. ผูป้ กครอง (บุคคลเดียวกับผู้ที่มำมอบตัวนักเรี ยน) ยื่นคาร้องขอลาพัก
การเรี ยนชัว่ คราวที่ห้องทะเบียนและวัดผล เอกสารหมายเลข 12 (SJC - F11 AC- 013) พร้อมหลักฐานแสดงถึงสาเหตุของการขอลาพักการเรี ยนชัว่ คราว
เพื ่อ ขอความเห็น ชอบจากครู ป ระจ าชั้ น และเซอร์ ส ายชั้น แล้ว ด าเนิ น การ
ขออนุ ม ตั ิจ ากผู อ้ านวยการ เมื ่อ ได้ร ับ การอนุ ม ตั ิ แ ล้ว ทางโรงเรี ย นจะแจ้ง
ให้ผปู ้ กครองทราบทันที
2. การขอลาพัก การเรี ย นชั ่ว คราวที ่ ไ ม่เ กี ่ ย วเนื ่ อ งจากเหตุสุ ด วิส ัย
ดัง กล่ า ว (ทุก กรณี ) ผู้ ป กครองต้ อ งด ำเนิ น กำรขอลำพัก กำรเรี ย นชั่ ว ครำว
ล่วงหน้ ำ 1 สั ปดำห์
3. เมื่อ ครบกาหนดวัน ที่ไ ด้ข อลาพัก การเรี ย นชัว่ คราวแล้ว ผู้ ป กครอง
ต้ องดำเนินกำรขออนุญำตส่ งตัวนักเรี ยนกลับเข้ ำเรี ยนโดยยื่นใบคำร้ องขออนุญำต
กลับเข้ ำเรียน (SJC – F11 – AC – 036 ) ทีห่ ้ องทะเบียนและวัดผล
4. นั ก เรี ยนที่ ข อลาพัก การเรี ยนชั่ ว คราวต้ อ งมี เวลาเรี ยนไม่ ต่ า กว่ า 80
เปอร์เซ็นต์ของแต่ละรายวิชา มิฉะนั้นจะไม่ มีสิทธิสอบ ในบางกรณี ทางโรงเรี ยน
จะพิจารณาให้นกั เรี ยนขอเรี ยนเพิ่มเติมหรื อเรี ยนเสริ มกับครู ผูส้ อนนั้นได้ และ
นาหลักฐานการเรี ยนเพิ่มเติมหรื อเรี ยนเสริ มที่ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนดของ
แต่ ล ะรายวิ ช า ยื่ น ที่ ห้ อ งทะเบี ย นและวัด ผลกับ ครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบจึ ง จะมี สิ ท ธิ
สอบในรายวิชานั้นหรื อมีสิทธิ สอบประจาภาคเรี ยนนั้น
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เอกสำรชุดที่ 8
เอกสำรหมำยเลข 13 ใบคาร้องขออนุญาตกลับเข้าเรี ยนของนักเรี ยน
โครงการแลกเปลี่ยน (SJC – F11 – AC – 014 )
ข้ อปฏิบัติและเอกสำรทีต่ ้ องนำมำ
1. กรอกข้อความในใบคาร้องขออนุญาตกลับเข้าเรี ยนของนักเรี ยน
โครงการแลกเปลี่ยน ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. ใบแสดงผลการเรี ยนจากประเทศที่นกั เรี ยนไปเรี ยนตามโครงการ
นักเรี ยนแลกเปลี่ยนของชั้นเรี ยนนั้น ๆ
3. ยืน่ ใบคาร้องขออนุญาตกลับเข้าเรี ยนที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว
พร้อมหลักฐานตามที่กาหนดที่หอ้ งทะเบียนและวัดผลกับครู ที่รับผิดชอบ

- 12 -

เอกสำรชุดที่ 9
เอกสำรหมำยเลข 9 ใบลาออก (SJC – F11 – AC – 010)
ข้ อปฏิบัตแิ ละเอกสำรที่ต้องนำมำ
1. บิดา/มารดา กรอกข้อความในใบลาออก ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. บัตรประจาตัวนักเรี ยนที่ตอ้ งคืนให้โรงเรี ยนเมื่อนักเรี ยนลาออกหรื อจบการศึกษา
3. ชาระค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครบถ้วน
4. ต้องดาเนิ นการลาออกภายในวันที่ 30 เมษำยน มิฉะนั้นจะต้ องชำระค่ ำธรรมเนียมอื่น
เพื่อพัฒนำคุณภำพ กำรศึกษำของภำคเรียนที่ 1 ในปี กำรศึกษำถัดไป
5. ยื่นใบลาออกที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานที่กาหนด
ที่หอ้ งทะเบียนและวัดผลกับครู ที่รับผิดชอบ
เอกสำรชุดที่ 10
เอกสำรหมำยเลข 7 ใบคาร้องขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล (SJC – F11 – AC - 008)
ข้ อปฏิบัตแิ ละเอกสำรที่ต้องนำมำ
1. กรอกข้อความในเอกสารใบคาร้องขอเปลี่ยนชื่อ–สกุลด้วยตัวบรรจงถูกต้อง ชัดเจน
2. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุลของนักเรี ยน หรื อ บิดา หรื อมารดา ที่ทาการเปลี่ยน
และได้รับจากเขตที่อาศัยอยูพ่ ร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาเอกสารถูกต้อง
(จำนวน 3 ฉบับ สำหรับนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ สำหรับบิดำหรื อมำรดำ) และ
สาเนาบัตรประชาชนของของผูท้ ี่เปลี่ยนชื่อ - สกุล จานวน 1 ชุด
3. ยื่นเอกสารใบคาร้องขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล ที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐาน
ตามที่กาหนด ที่หอ้ งทะเบียนและวัดผลกับครู ที่รับผิดชอบ
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เอกสำรชุดที่ 11
เอกสำรหมำยเลข 14 ใบสัญญาการเรี ยน (SJC – F11 – AC – 015) สาหรับ
นักเรี ยนที่สอบไม่ผา่ นตั้งแต่ 4 รายวิชาขึ้นไป หรื อระดับ
ผลการเรี ยนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ (1.00)
ข้ อปฏิบัติและเอกสำรทีต่ ้ องนำมำ
1. กรอกข้อความในใบสัญญาการเรี ยน ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. ยืน่ ใบสัญญาการเรี ยนที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว ที่ครู ประจาชั้น
3. ครู ประจาชั้นนาเสนอเซอร์ สายชั้น แล้วยืน่ ที่หอ้ งทะเบียนและวัดผล
กับครู ที่รับผิดชอบ
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เอกสำรชุดที่ 12
เอกสำรหมำยเลข 11 หนังสื อสัญญารักษาสภาพการเป็ นนักเรี ยน
โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
(SJC – F11 – AC – 012) สาหรับนักเรี ยน
ที่เข้าร่ วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยน
ข้ อปฏิบัติและเอกสำรทีต่ ้ องนำมำ
1. บิดา/มารดากรอกข้อความในหนังสื อสัญญารักษาสภาพการเป็ น
นักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. หนังสื อรับรองของโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส โรตารี
และ i-Study หรื อของโครงการอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3. จดหมายจากบิดา/มารดาขออนุญาตให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมโครงการ
นักเรี ยนแลกเปลี่ยน
4. สาเนาใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของภาคเรี ยนที่ 1 และ ภาคเรี ยนที่ 2
5. ยืน่ หนังสื อสัญญารักษาสภาพการเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐาน
ตามที่กาหนด ที่ห้องทะเบียนและวัดผล กับครู ที่รับผิดชอบ
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เอกสำรชุดที่ 13
เอกสำรหมำยเลข 18

ข้อตกลงระหว่างโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กับครอบครัวอุปถัมภ์ ( SJC – F11 – AC – 045)
สาหรับนักเรี ยนชาวต่างประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ
นักเรี ยน แลกเปลี่ยน

ข้ อปฏิบัติและเอกสำรทีต่ ้ องนำมำ
1. กรอกข้อความในเอกสารข้อตกลงระหว่างโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กับครอบครัวอุปถัมภ์ให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. เอกสารประวัติของนักเรี ยนชาวต่างประเทศที่เข้าร่ วมโครงการนักเรี ยน
แลกเปลี่ยน
3. เอกสารหนังสื อขอความอนุเคราะห์รับนักเรี ยนของโครงการนักเรี ยน
แลกเปลี่ยน
4. ยืน่ เอกสารข้อตกลงระหว่างโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์กบั ครอบครัว
อุปถัมภ์ที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานตามที่กาหนด
ที่หอ้ งทะเบียนและวัดผลกับครู ที่รับผิดชอบ
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เอกสำรชุดที่ 14
เอกสำรหมำยเลข 19 ใบสอบประวัติของผูเ้ ข้าเรี ยน
เอกสำรหมำยเลข 20 ใบสอบประวัติบิดาหรื อมารดา หรื อผูป้ กครอง
ในกรณี นกั เรี ยนชาวต่างประเทศมีอายุต่ากว่า 20 ปี
ข้ อปฏิบัติและเอกสำรทีต่ ้ องนำมำ
1. กรอกข้อความในใบสอบประวัติของผูเ้ ข้าเรี ยนและใบสอบประวัติ
บิดาหรื อมารดา หรื อผูป้ กครองในกรณี นกั เรี ยนชาวต่างประเทศ
มีอายุต่ากว่า 20 ปี ด้วยตัวบรรจง ถูกต้อง ชัดเจน
2. เอกสารประวัติของนักเรี ยนชาวต่างประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ
นักเรี ยนแลกเปลี่ยน
3. ใบแสดงผลการเรี ยน (ทรานสคริ ปต์) ของนักเรี ยนชาวต่างประเทศ
ที่เข้าร่ วมโครงนักเรี ยนการแลกเปลี่ยน
4. สาเนาหนังสื อเดินทางของนักเรี ยนชาวต่างประเทศที่เข้าร่ วม
โครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
เอกสารถูกต้องทุกหน้า
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาเอกสารถูกต้อง
6. ยืน่ เอกสารที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว ที่หอ้ งทะเบียนและวัดผลกับ
ครู ที่รับผิดชอบ
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เอกสำรชุดที่ 15
เกี่ยวกับการต่ออายุหนังสื อเดินทางของนักเรี ยนชาวต่างประเทศ
สิ่งทีต่ ้ องใช้ ..
1. สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ กครองอุปถัมภ์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
เอกสารถูกต้อง
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครองอุปถัมภ์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาเอกสารถูกต้อง
3. หนังสื อเดินทางฉบับจริ ง
4. สาเนาหนังสื อเดินทาง 3 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า
5. รู ปถ่ายสาหรับทาหนังสื อเดินทาง ขนาด 3 นิ้ว จานวน 3 ใบ
6. เอกสารของโครงการโรตารี
7. เอกสารประวัติของนักเรี ยนชาวต่างประเทศที่เข้าร่ วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยน 2 ชุด
8. ผลการเรี ยนปี การศึกษาล่าสุดของนักเรี ยนชาวต่างประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ
นักเรี ยนแลกเปลี่ยน
9. เอกสารข้อตกลงระหว่างโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์กบั โครงการนักเรี ยน
แลกเปลี่ยนโรตารี
10. ประวัติผปู ้ กครองอุปถัมภ์ และประวัตินกั เรี ยนชาวต่างประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ
นักเรี ยนแลกเปลี่ยน
11. ตารางสอนของนักเรี ยนชาวต่างประเทศที่เข้าร่ วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยน
12. ใบรับรองความประพฤติของนักเรี ยนชาวต่างประเทศที่เข้าร่ วมโครงการนักเรี ยน
แลกเปลี่ยน
13. เอกสารโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยนของโรงเรี ยน (ติดต่อขอที่หอ้ งแนะแนว)
14. เอกสารข้อตกลงระหว่างโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์กบั ผูป้ กครองอุปถัมภ์
ของนักเรี ยนชาวต่างประเทศที่เข้าร่ วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยน
15. ครู ที่รับผิดชอบยืน่ เอกสารข้อที่ 1 -14 ที่หอ้ งธุรการ กับครู สุปานี ธาราสันติพงศ์
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..กำรติดต่ อสอบถำม
และขอรับบริกำรอื่นๆ..
สำหรับนักเรียนทีจ่ บกำรศึกษำแล้ว (ศิษย์ เก่ำ) และผู้ปกครอง
ช่ วงเปิ ดภำคเรียน
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00–16.40 น. (เฉพาะวันที่เปิ ดทาการสอน)

ช่ วงปิ ดภำคเรียน
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 14.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดพิเศษ)
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..OMNIBUS

OMNIA

FACTUS SUM
BE ALL TO ALL..

..ข้ าพเจ้ าเป็ นทุกอย่ าง
สาหรับทุกคน..
(1 คร 9:22 )

