ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี การศึกษา 2562
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
 ชั้ นทีเ่ ปิ ดรับสมัคร : อนุบาล 1, ประถมศึกษาปี ที่ 1, มัธยมศึกษาปี ที่ 1, มัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ
English Program Grade 1
 จําหน่ ายใบสมัคร :

ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป

 สนใจสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ 0 2733 4060–5 ในวันและเวลาราชการ
 ติดต่ อซื้อใบสมัคร : - ที่หอ้ งประชาสัมพันธ์ อาคารพระมารดา 1
- ดาวน์โหลดใบสมัครด้วยระบบออนไลน์ (ชําระเงินในวันที่ยนื่ เอกสาร)

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน อ่านต่ อด้ านล่ าง

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปี การศึกษา 2562

โรงเรี ย นพระมารดานิ จ จานุ เคราะห์ เปิ ดรั บ สมัค รนั ก เรี ย นชั้น อนุ บ าล 1 ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 มัธยมศึกษาปี ที่ 4 และแผนก English Program Grade 1 ปี การศึกษา 2562 มีระเบียบการ
รับสมัครดังนี้
1. กําหนดการรับสมัคร
รายการ
1. จําหน่ ายใบสมัคร
 ซื้ อด้วยตนเอง
 Online
2. ยื่นเอกสารการสมัครและ
ประเมินความพร้ อม
 อนุบาล 1 (ประเมินความพร้อม)
( เวลา 08.30-11.30น. )
 ป.1, G.1 (ประเมินความพร้อม)
( เวลา 08.30-15.00น. )
 ม.1, ม.4 (สอบข้อเขียน)
( เวลา 09.00-12.00น. )
3. ประกาศผลสอบ
 อนุบาล 1
 ป.1, G.1
 ม.1, ม.4
4. มอบตัวนักเรียนใหม่
 อนุบาล 1
 ป.1, G.1
 ม.1, ม.4

วัน เดือน ปี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 พ.ย.2561
เป็ นต้นไป

สถานที่
 ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารพระมารดา 1
 www.pramanda.ac.th

17, 24 พ.ย., 1 ธ.ค.2561

 ห้องประชาสัมพันธ์อาคารเซนต์ไมเกิ้ล

15 ธ.ค.2561

 ห้องประชาสัมพันธ์อาคารพระมารดา 1

9 มี.ค.2562

 อาคารพระมารดา 3

7 ธ.ค.2561
20 ธ.ค.2561
13 มี.ค.2562

 บอร์ ดประชาสัมพันธ์และทางไปรษณี ย ์

7–9 ม.ค.2562
10–11 ม.ค.2562
15 มี.ค.2562

 ห้องคาเบรี ยล อาคารพระมารดา 1
 ห้องคาเบรี ยล อาคารพระมารดา 1
 ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารพระมารดา 1

2. เอกสารการสมัคร
2.1 สําเนาสู ติบตั รนักเรี ยน
2.2 สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยน บิดา มารดา พร้อมฉบับจริ ง
2.3 สําเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา
2.4 รู ปถ่ายชุดนักเรี ยน หน้าตรง 1½ นิ้ว จํานวน 2 รู ป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2.5 ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน อ.3, ป.6, ม.3 ฉบับจริ ง
2.6 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี)
2.7 สําเนาใบรับรองศีลล้างบาป (กรณี ที่เป็ นคาทอลิก)
หมายเหตุ
1. กรอกใบสมัครด้วยลายมือบรรจงหรื อพิมพ์ พร้อมติดรู ปถ่ายมุมบนด้านขวามือให้เรี ยบร้อย
2. เอกสารประกอบการสมัครต้องครบและเอกสารที่เป็ นสําเนาเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องทุกหน้า
3. บิดาหรื อมารดาเท่านั้นนํานักเรี ยนมายืน่ ใบสมัครพร้อมหลักฐาน
4. นักเรี ยนสวมชุดนักเรี ยนของโรงเรี ยนเดิมในวันสมัคร (ยกเว้นเด็กอนุบาล)
5. จ่าหน้าซองชื่ อนักเรี ยนและที่อยูใ่ ห้ชดั เจนส่ งคืนในวันยื่นใบสมัคร
3. วิชาทีท่ ดสอบชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และมัธยมศึกษาปี ที่ 4
 มัธยมศึกษาปี ที่ 1 สอบข้อเขียนความรู ้ ชั้น ป.6 จํานวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 มัธยมศึกษาปี ที่ 4 สอบข้อเขียนความรู ้ ชั้น ม.3 จํานวน 3 วิชา ได้แก่ คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ
ใช้ดินสอดํา 2B ในการระบายคําตอบ

