โรงเรี ยนผดุงราษฎร์
(มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย)
ระเบียบการรับสมัครนักเรี ยนระดับการศึกษาปฐมวัย ประจาปี การศึกษา 2563
................................................................................................................................................................
เปิ ดรับสมัคร
เกณฑ์อายุที่รับสมัคร
1. เนอสเซอรี่ อายุ
2. เตรี ยมอนุบาล
3. อนุบาล 1
4. อนุบาล 2
5. อนุบาล 3
โปรแกรมที่เปิ ดเรี ยน
อนุบาล 2 โปรแกรม

เนอสเซอรี่ – อนุบาล 3
1.6 ขวบ
อายุ 2 ขวบ
อายุ 3 ขวบ
อายุ 4 ขวบ
อายุ 5 ขวบ
IP (Intensive Program)

อนุบาล 3 โปรแกรม : IP (Intensive Program)
หลักฐานการรับสมัคร
1) สาเนาทะเบียนบ้ านนักเรี ยน

: EP ( English Program )

2) สาเนาสูติบตั รนักเรี ยน

2 ชุด

3)
4)
5)
6)

2 ใบ
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

รูปถ่ายหน้ าตรง ขนาดนิ ้วครึ่ง
สาเนาทะเบียนบ้ านบิดาและมารดา
สาเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
เอกสารการเปลีย่ นชื่อ หรื อ นามสกุล (ถ้ ามี)

กาหนดการรับสมัคร

2 ชุด

รับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้ – 30 เมษายน 2563

1

โรงเรี ยนผดุงราษฎร์
(มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย)
ระเบียบการรับสมัครนักเรี ยนระดับประถมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2563
................................................................................................................................................................
เปิ ดรับสมัคร
ประถมศึกษาปี ที่ 1-ประถมศึกษาปี ที่ 6
โปรแกรมที่เปิ ดเรี ยน
1. ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-5 เปิ ดรับสมัคร
1) โปรแกรม IP (Intensive Program)
2) โปรแกรม EP ( English Program )
3) โปรแกรม ปกติ
2. ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เปิ ดรับสมัคร
1) โปรแกรม IP (Intensive Program)
2) โปรแกรม EMS ( English Math Science Program )
3) โปรแกรม ปกติ
หลักฐานการรับสมัคร
1) สาเนาทะเบียนบ้ านนักเรี ยน

2 ชุด

2) สาเนาสูติบตั รนักเรี ยน

2 ชุด

3)
4)
5)
6)

2 ใบ
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

รูปถ่ายหน้ าตรง ขนาดนิ ้วครึ่ง
สาเนาทะเบียนบ้ านบิดาและมารดา
สาเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
เอกสารการเปลีย่ นชื่อ หรื อ นามสกุล (ถ้ ามี)

7) หลักฐานการศึกษา ปพ.1 , ปพ.7
กาหนดการรับสมัคร

1 ชุด

รับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้ – 30 เมษายน 2563
2

โรงเรี ยนผดุงราษฎร์
(มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย)
ระเบียบการรับสมัคร ประเภทโควตา ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2563
................................................................................................................................................................
แผนการเรียนที่เปิ ดรับสมัคร
1. แผนการเรี ยนคณิตศาสตร์ (Smart Math) จานวน 35 คน / 1 ห้ องเรี ยน
2. แผนการเรี ยนภาษา
2.1 ห้ องเรี ยนภาษาจีน (Smart Chinese) จานวน 40 คน / 1 ห้ องเรี ยน
2.2 ห้ องเรี ยนภาษาอังกฤษ (Smart English) จานวน 40 คน / 1 ห้ องเรี ยน
3. แผนการเรี ยนสามัญ
3.1 ห้ องเรี ยนสามัญ
จานวน 100 คน / 2 ห้ องเรี ยน
3.2 ห้ องเรี ยนพลานามัย
จานวน 25 คน / 1 ห้ องเรี ยน
3.3 ห้ องเรี ยนคหกรรม
จานวน 25 คน / 1 ห้ องเรี ยน
ประเภทและเกณฑ์ การรับนักเรียน
 ประเภทโควตา
 เงื่อนไข ต้ องเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนผดุงราษฎร์ เท่านัน้
 เกณฑ์การพิจารณา
1. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ (Smart Math) รับรอบโควตา จานวน 20 คน / 1 ห้ องเรียน
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
3) ผู้สมัครต้ องผ่านการทดสอบข้ อเขียนและทักษะทางคณิตศาสตร์
4) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
5) ผู้สมัครต้ องผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
6) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
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 กาหนดการ

1. ประกาศรายชื่อโควตา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563
2. ยื่นใบสมัคร วันที่ 7 – 10 มกราคม 2563 ที่ อ.สิทธิโชค บุญยะโรจน์ (หัวหน้ าโครงการ)
3. สอบคัดเลือก / สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
4. ประกาศผลสอบ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
5. ยืนยันสิทธิ์/มอบตัวชาระเงินค่าธรรมเนียมการเรี ยน ระหว่างวันที่ 17-241 มกราคม พ.ศ. 2563
(ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ ายการเงิน) หากพ้ นกาหนดการมอบตัวแล้ วถือว่าสละสิทธิ์
2. แผนการเรียนภาษา
2.1 ห้ องเรียนภาษาจีน (Smart Chinese) รับรอบโควตา
จานวน 30 คน / 1 ห้ องเรียน
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมภาษาจีน ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.00
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
3)
4)
5)
6)

ผู้สมัครต้ องผ่านการทดสอบทักษะทางภาษาจีน
ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
ผู้สมัครต้ องผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์

 กาหนดการ

1. ประกาศรายชื่อโควตา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563
2. ยื่นใบสมัคร วันที่ 7 – 10 มกราคม 2563 ที่ อ.อารันต์ รอบแคว้ น (หัวหน้ าโครงการ)
3. สอบคัดเลือก / สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
4. ประกาศผลสอบ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
5. ยืนยันสิทธิ์/มอบตัวชาระเงินค่าธรรมเนียมการเรี ยน ระหว่างวันที่ 17-24 มกราคม พ.ศ. 2563
(ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ ายการเงิน) หากพ้ นกาหนดการมอบตัวแล้ วถือว่าสละสิทธิ์
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2.2 ห้ องเรียนภาษาอังกฤษ (Smart English) รับรอบโควตา จานวน 30 คน /1 ห้ องเรียน
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
3) ผู้สมัครต้ องผ่านการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ
4) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
5) ผู้สมัครต้ องผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
6) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
 กาหนดการ

1. ประกาศรายชื่อโควตา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563
2. ยื่นใบสมัคร วันที่ 7 – 10 มกราคม 2563 ที่ อ.อารันต์ รอบแคว้ น (หัวหน้ าโครงการ)
3. สอบคัดเลือก / สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
4. ประกาศผลสอบ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
5. ยืนยันสิทธิ์/มอบตัวชาระเงินค่าธรรมเนียมการเรี ยน ระหว่างวันที่ 17-24 มกราคม พ.ศ. 2563
(ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ ายการเงิน) หากพ้ นกาหนดการมอบตัวแล้ วถือว่าสละสิทธิ์
3 แผนการเรียนสามัญ
3.1 ห้ องเรียนสามัญ รับรอบโควตา จานวน 60 คน / 2 ห้ องเรียน
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
3) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
4) ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
5) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
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 กาหนดการ

1. ประกาศผลโควตา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563
2. ส่งใบสมัคร /เลือกแผนการเรี ยน วันที่ 17-22 มกราคม 2563
3.
4.
5.
6.

สอบสัมภาษณ์ 23-28 มกราคม 2563
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 29 มกราคม 2563
ยื่นใบยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ( ณ ห้ องวิชาการ อาคาร 6 )
มอบตัว ชาระเงินค่าธรรมเนียมการเรี ยน วันที่ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (ที่ฝ่ายทะเบียน
และฝ่ ายการเงิน) หากพ้ นกาหนดการมอบตัวแล้ วถือว่าสละสิทธิ์

3.2 ห้ องเรียนพลานามัย
รับรอบโควตา จานวน 20 คน / 1 ห้ องเรียน
รับ : เฉพาะนักเรี ยนชาย จานวน 20 คน
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.00
2) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
3) ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
4) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
 กาหนดการ
1.
2.
3.
4.

ประกาศผลโควตา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563
ส่งใบสมัคร /เลือกแผนการเรี ยน วันที่ 17-22 มกราคม 2563
สอบสัมภาษณ์ 23-28 มกราคม 2563
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 29 มกราคม 2563
5. ยื่นใบยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ( ณ ห้ องวิชาการ อาคาร 6 )
6. มอบตัว ชาระเงินค่าธรรมเนียมการเรี ยน วันที่ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (ที่ฝ่ายทะเบียน
และฝ่ ายการเงิน) หากพ้ นกาหนดการมอบตัวแล้ วถือว่าสละสิทธิ์
3.3 ห้ องเรียนคหกรรม รับรอบโควตา จานวน 20 คน / 1 ห้ องเรียน
รับ: ชาย-หญิง จานวน 20 คน
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.00
2) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
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3) ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
4) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
 กาหนดการ
1.
2.
3.
4.

ประกาศผลโควตา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563
ส่งใบสมัคร /เลือกแผนการเรี ยน วันที่ 17-22 มกราคม 2563
สอบสัมภาษณ์ 23-28 มกราคม 2563
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 29 มกราคม 2563
5. ยื่นใบยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ( ณ ห้ องวิชาการ อาคาร 6 )
6. มอบตัว ชาระเงินค่าธรรมเนียมการเรี ยน วันที่ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
(ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ ายการเงิน) หากพ้ นกาหนดการมอบตัวแล้ วถือว่าสละสิทธิ์)
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โรงเรี ยนผดุงราษฎร์
(มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย)
ระเบียบการรับสมัคร ประเภทสอบคัดเลือกบุคคลภายใน ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2563
................................................................................................................................................................
แผนการเรียนที่เปิ ดรับสมัคร
1. แผนการเรี ยนคณิตศาสตร์ (Smart Math)
2. แผนการเรี ยนภาษา
2.1 ห้ องเรี ยนภาษาจีน (Smart Chinese)

จานวน 15 คน (รับเพิ่มเติมจากโควตา)

2.2 ห้ องเรี ยนภาษาอังกฤษ (Smart English)
3. แผนการเรี ยนสามัญ
3.1 ห้ องเรี ยนสามัญ
3.2 ห้ องเรี ยนพลานามัย
3.3 ห้ องเรี ยนคหกรรม

จานวน 10 คน (รับเพิ่มเติมจากโควตา)

จานวน 10 คน (รับเพิ่มเติมจากโควตา)

จานวน 40 คน (รับเพิ่มเติมจากโควตา)
จานวน 5 คน (รับเพิ่มเติมจากโควตา)
จานวน 5 คน (รับเพิ่มเติมจากโควตา)

ประเภทและเกณฑ์ การรับนักเรียน
 ประเภทสอบคัดเลือก (บุคคลภายใน)
 เงื่อนไข

เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6

 เกณฑ์การพิจารณา
1. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ (Smart Math) จานวน 15 คน (เพิ่มเติมจากโควตา)
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
3) ผู้สมัครต้ องผ่านการทดสอบข้ อเขียนและทักษะทางคณิตศาสตร์
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4) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
5) ผู้สมัครต้ องผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
6) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
2. แผนการเรียนภาษา ห้ องเรียนภาษาจีน (Smart Chinese) จานวน 10 คน (เพิ่มเติมจาก
โควตา)
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมภาษาจีน ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.00
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
3) ผู้สมัครต้ องผ่านการทดสอบทักษะทางภาษาจีน
4) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
5) ผู้สมัครต้ องผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
6) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. แผนการเรียนภาษา ห้ องเรียนภาษาอังกฤษ (Smart English) จานวน 10 คน (เพิ่มเติม
จากโควตา)
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
3) ผู้สมัครต้ องผ่านการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ
4) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
5) ผู้สมัครต้ องผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
6) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
4. แผนการเรียนสามัญ ห้ องเรียนสามัญ
จานวน 40 คน (เพิ่มเติมจากโควตา)
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
3) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
4) ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
5) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
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5. แผนการเรียนสามัญ ห้ องเรียนพลานามัย จานวน 5 คน (เพิ่มเติมจากโควตา)
สายพลานามัย : เฉพาะนักเรี ยนชาย จานวน 20 คน
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.00
2) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
3) ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
4) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
6. แผนการเรียนสามัญ ห้ องเรียนคหกรรม จานวน 5 คน (เพิ่มเติมจากโควตา)
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.00
2) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
3) ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
 กาหนดการ

1. เปิ ดรับสมัครและมอบตัวตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 21 กุมภาพันธ์ 2563
(ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ ายการเงิน)
2. สอบคัดเลือก วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
3. ประกาศผล วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
4. มอบตัว ชาระเงินค่าธรรมเนียมการเรี ยน ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2563 (ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ าย
การเงิน) หากพ้ นกาหนดการมอบตัวแล้ วถือว่าสละสิทธิ์
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โรงเรี ยนผดุงราษฎร์
(มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย)
ระเบียบการรับสมัคร ประเภทโควตา ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2563
................................................................................................................................................................
แผนการเรียนที่เปิ ดรับสมัคร
1. แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ แบบเข้ มข้ น
จานวน 40 คน / 1 ห้ องเรี ยน
2. แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
จานวน 90 คน / 2 ห้ องเรี ยน
3. แผนการเรี ยนศิลป์ -ภาษาอังกฤษ
จานวน 50 คน / 1 ห้ องเรี ยน
ประเภทและเกณฑ์ การรับนักเรียน
 ประเภทโควตา
 เงื่อนไข ต้ องเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนผดุงราษฎร์ เท่านัน้
 เกณฑ์การพิจารณา
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ แบบเข้ มข้ น จานวน 30 คน
1.1 ผู้สมัครต้ องมีผลการเรี ยนเฉลีย่ สะสม 5 ภาคเรี ยน(GPA) ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2 ผู้สมัครต้ องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ 5
ภาคเรี ยนไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 ผู้สมัครต้ องผ่านการทดสอบข้ อเขียน ในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
1.4 ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
1.5 ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
1.6 ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
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 กาหนดการ

1. ประกาศโควตา วันที่ 6 มกราคม 2563
2. รับสมัครพร้ อมยื่นใบสมัครสอบ / ตรวจสอบคุณสมบัติ วันที่ 7 -10 มกราคม 2563
ที่ อ.ดนัย สุขจิตร (หัวหน้ าโครงการ)
3. สอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.
4. ประกาศผลสอบ วันที่ 15 มกราคม 2563
5. ยืนยันสิทธิ์/มอบตัวชาระค่าธรรมเนียมการเรี ยน ระหว่างวันที่ 17-24 มกราคม 2563
(ทีฝ่ ่ ายทะเบียนและฝ่ ายการเงิน) หากพ้ นกาหนดการมอบตัวแล้ วถือว่าสละสิทธิ์
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
จานวน 70 คน / 2 ห้ องเรียน
2.1 มีผลการเรี ยนเฉลีย่ สะสม 5 ภาคเรี ยน(GPA) ไม่ต่ากว่า 2.50
2.2 มีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรี ยนไม่ต่ากว่า 2.00
2.3 ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
2.4 ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
2.5 ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
 กาหนดการ
1. ประกาศโควตา วันที่ 6 มกราคม 2563
2. รับสมัครพร้ อมยื่นใบสมัครสอบ / ตรวจสอบคุณสมบัติ วันที่ 17 -22 มกราคม 2563
3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23-28 มกราคม 2563
4. ประกาศผลสอบ วันที่ 29 มกราคม 2563
5. ยื่นใบยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ( ณ ห้ องวิชาการ อาคาร 6 )
6. ยืนยันสิทธิ์/มอบตัวชาระค่าธรรมเนียมการเรี ยน ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (ที่ฝ่ายทะเบียน
และฝ่ ายการเงิน) หากพ้ นกาหนดการมอบตัวแล้ วถือว่าสละสิทธิ์
3. แผนการเรียนศิลป์ -ภาษา (วิชาเลือก ภาษาอังกฤษ) จานวน 40 คน / 1 ห้ องเรียน
3.1 มีผลการเรี ยนเฉลีย่ สะสม 5 ภาคเรี ยน(GPA) ไม่ต่ากว่า 2.00
3.2 มีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรี ยนไม่ต่ากว่า 2.00
3.3 ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
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3.4 ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
3.5 ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
 กาหนดการ
1.
2.
3.
4.

ประกาศโควตา วันที่ 6 มกราคม 2563
รับสมัครพร้ อมยื่นใบสมัครสอบ / ตรวจสอบคุณสมบัติ วันที่ 17 -22 มกราคม 2563
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23-28 มกราคม 2563
ประกาศผลสอบ วันที่ 29 มกราคม 2563
5. ยื่นใบยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ( ณ ห้ องวิชาการ อาคาร 6 )
6. ยืนยันสิทธิ์/มอบตัวชาระค่าธรรมเนียมการเรี ยน ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (ที่ฝ่ายทะเบียน
และฝ่ ายการเงิน) หากพ้ นกาหนดการมอบตัวแล้ วถือว่าสละสิทธิ์
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โรงเรี ยนผดุงราษฎร์
(มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย)
ระเบียบการรับสมัคร ประเภทนักเรี ยนทัว่ ไป ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 และ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ประจาปี การศึกษา 2563
................................................................................................................................................................
แผนการเรียนที่เปิ ดรับสมัคร ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
1. แผนการเรี ยนคณิตศาสตร์ (Smart Math)
(รับเพิ่มเติมจากโควตา)
2. แผนการเรี ยนภาษา
(รับเพิ่มเติมจากโควตา)
2.1 ห้ องเรี ยนภาษาจีน (Smart Chinese)
2.2 ห้ องเรี ยนภาษาอังกฤษ (Smart English)
3. แผนการเรี ยนสามัญ
(รับเพิ่มเติมจากโควตา)
3.1 ห้ องเรี ยนสามัญ
3.2 ห้ องเรี ยนพลานามัย (รับเฉพาะนักเรี ยนชาย)
3.3 ห้ องเรี ยนคหกรรม
 เงื่อนไขเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 หรื อจบการศึกษาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
ปี การศึกษา 2562
 เกณฑ์การพิจารณา
1. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ (Smart Math)
4) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
5) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
6) ผู้สมัครต้ องผ่านการทดสอบข้ อเขียนและทักษะทางคณิตศาสตร์
7) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
8) ผู้สมัครต้ องผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
9) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
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2. แผนการเรียนภาษา ห้ องเรียนภาษาจีน (Smart Chinese)
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมภาษาจีน ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.00
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
3) ผู้สมัครต้ องผ่านการทดสอบทักษะทางภาษาจีน
4) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
5) ผู้สมัครต้ องผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
6) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. แผนการเรียนภาษา ห้ องเรียนภาษาอังกฤษ (Smart English)
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
3) ผู้สมัครต้ องผ่านการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ
4) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
5) ผู้สมัครต้ องผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
6) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
4. แผนการเรียนสามัญ ห้ องเรียนสามัญ
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.50
3) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
4) ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
5) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
5. แผนการเรียนสามัญ ห้ องเรียนพลานามัย
สายพลานามัย : เฉพาะนักเรี ยนชาย
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.00
2) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
3) ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
4) ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
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6. แผนการเรียนสามัญ ห้ องเรียนคหกรรม จานวน 5 คน (เพิ่มเติมจากโควตา)
1) มีคะแนนเฉลีย่ สะสม ป.4- ป.5 ไม่ต่ากว่า 2.00
2) ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
3) ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
 กาหนดการ

1. เปิ ดรับสมัครตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 2 มีนาคม -30 เมษายน 2563
(ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ ายการเงิน)
2. สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ ณ วันที่มาสมัคร
3. มอบตัว ชาระเงินค่าธรรมเนียมการเรี ยน ในวันที่ มาสมัคร (ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ ายการเงิน)
แผนการเรียนที่เปิ ดรับสมัคร ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
1. แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ แบบเข้ มข้ น
2. แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
3. แผนการเรี ยนศิลป์ -ภาษาอังกฤษ

(รับเพิ่มเติมจากโควตา)
(รับเพิ่มเติมจากโควตา)
(รับเพิ่มเติมจากโควตา)

เงื่อนไขเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อจบการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี
การศึกษา 2562


 เกณฑ์การพิจารณา
1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ แบบเข้ มข้ น
1.1 ผู้สมัครต้ องมีผลการเรี ยนเฉลีย่ สะสม 5 ภาคเรี ยน(GPA) ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2 ผู้สมัครต้ องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ 5
ภาคเรี ยนไม่ต่ากว่า 3.00
1.3 ผู้สมัครต้ องผ่านการทดสอบข้ อเขียน ในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
1.4 ผู้สมัครต้ องมีผล O-NET ในรายวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 30 คะแนน
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1.5 ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
1.6 ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
1.7 ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
2.1 มีผลการเรี ยนเฉลีย่ สะสม 5 ภาคเรี ยน(GPA) ไม่ต่ากว่า 2.50
2.2 มีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรี ยนไม่ต่ากว่า 2.00
2.3 ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
2.4 ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
2.5 ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
3. แผนการเรียนศิลป์ -ภาษา (วิชาเลือกภาษาอังกฤษ )
3.1 มีผลการเรี ยนเฉลีย่ สะสม 5 ภาคเรี ยน(GPA) ไม่ต่ากว่า 2.00
3.2 มีคะแนนเฉลีย่ สะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรี ยนไม่ต่ากว่า 2.00
3.3 ผู้สมัครต้ องมีความประพฤติเรี ยบร้ อย มีจิตสาธารณะ
3.4 ผู้สมัครต้ องไม่ติดค้ างการแก้ ไขผลการเรี ยน หรื อไม่ผา่ นการประเมิ นกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
3.5 ผู้สมัครต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์
 กาหนดการ
1. เปิ ดรับสมัครตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 2 มีนาคม -30 เมษายน 2563 (ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ ายการเงิน)
2. สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ ณ วันที่มาสมัคร
3. มอบตัว ชาระเงินค่าธรรมเนียมการเรี ยน ในวันที่ มาสมัคร (ที่ฝ่ายทะเบียนและฝ่ ายการเงิน)
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เลขที่สมัคร............................
วันที่สมัคร.............................
ติดรูปถ่าย
1.5 นิ ้ว

ใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ประเภทสอบโควตา)
ประจาปี การศึกษา 2563

ชื่อ –สกุล .....................................................................................วัน /เดือน /ปี เกิด................................................................
เลขประจำตัวประชำชน.......................................................................สัญชำติ.....................................หมูโ่ ลหิต...........................
โรงเรียนเดิม..........................................................  จบปี กำรศึกษำ........................... กำลังศึกษำอยูช่ ้นั ป.6/....................
อำเภอ..................................................จังหวัด.....................................................ที่อยูท่ ่ีสำมำรถติดต่อได้ เลขที่......................
หมูท่ ี่....................ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................................ตำบล...............................................
อำเภอ.........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
เบอร์โทรศัพท์ (บ้ำน).................................มือถือ.........................................ชื่อผูป้ กครองรับรอง...................................................
เกี่ยวข้องเป็ น.......................................................หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้..................................................................
ให้ผสู ้ มัครกรอกเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
1. นักเรียนสำมำรถเลือกแผนกำรเรียนที่สนใจ ได้ 2 อันดับ
โดย ใส่ หมำยเลข 1 และ 2 ตำมลำดับที่สนใจเลือกเรียน

(กรณี นร.เก่าเลขประจาตัวเดิม)

2. แผนกำรเรียนที่เลือกนักเรียนต้องอยูใ่ นเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำหนด
แผนกำรเรียนที่เลือก
 ห้องเรียนสมำร์ทคณิตศำสตร์  ห้องเรียนสมำร์ทภำษำจีน

หมายเหตุ

 ห้องเรียนสมำร์ทภำษำอังกฤษ

 ห้องเรียนสำมัญ

 ห้องเรียนพลำนำมัย

 ห้องเรียนคหกรรม

.....................................

โปรดส่งใสสมัครนี้ ตามกาหนดที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร

ลงชื่อ......................................................ผูส้ มัคร
(.......................................................)

ลงชื่อ......................................................ผูป้ กครอง
(...........................................................................)

วันเดือนปี ................................ ที่สมัคร
สาหรับเจ้าหน้าที่รบั สมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ และบันทึกข้อมูลผูส้ มัคร
( ) ครบ ( ) ไม่ครบ ระบุ…...................
...................................................ผูต้ รวจสอบคุณสมบัติ
(.................................................)

สาหรับเจ้าหน้าที่สอบสัมภาษณ์ (กรรมการ)
ผลกำรสอบสัมภำษณ์
( ) ผ่ำน ( ) ไม่ผ่ำน ระบุ…...................
แผนกำรเรียนที่ได้..............................................................
ลงชื่อ...................................................
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(ผูส้ อบสัมภำษณ์)

เลขที่สมัคร............................
วันที่สมัคร.............................

สมัครชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ประเภทสอบโควตา)

ติดรูปถ่าย
1.5 นิ ้ว

ประจาปี การศึกษา 2563

ชื่อ –สกุล .....................................................................................วัน /เดือน /ปี เกิด.................................................................
เลขประจำตัวประชำชน.......................................................................สัญชำติ.....................................หมูโ่ ลหิต...........................
โรงเรียนเดิม...........................................................  จบปี กำรศึกษำ........................... กำลังศึกษำอยูช่ ้นั ม.3/..............................
อำเภอ..................................................จังหวัด.....................................................ที่อยูท่ ่ีสำมำรถติดต่อได้ เลขที่......................
หมูท่ ี่....................ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................................ตำบล...............................................
อำเภอ.........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
เบอร์โทรศัพท์ (บ้ำน).................................มือถือ.........................................ชื่อผูป้ กครองรับรอง...................................................
เกี่ยวข้องเป็ น..................................................................หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้...................................................................
ให้ผสู ้ มัครกรอกเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
(กรณี นร.เก่าเลขประจาตัวเดิม)
1. ให้เลือกแผนกำรเรียนได้เฉพำะตำมสิทธิ์โควตำที่ได้รบั
2. กรณีที่ได้รบั สิทธิ์มำกกว่ำ 1 แผนกำรเรียน สำมำรถเลือกได้ 2 อันดับ
.....................................
โดยใส่หมำยเลขลำดับที่เลือกในช่อง  ใส่หมำยเลข 1 (อันดับ1 ) และ 2 (อันดับ2)
3. กรณีที่ได้รบั โควตำเพียงแผนกำรเรียนเดียว ให้ ใส่  ในช่อง  ที่แผนกำรเรียนนั้น
4. สำหรับผูเ้ ลือกแผนกำรเรียนศิลป์ ภำษำ ให้ระบุ วิชำเลือกที่ตอ้ งกำรเรียน
โปรแกรมที่เลือก
 โปรแกรม วิทย์ –คณิตแบบเข้มข้น
 โปรแกรม วิทย์ –คณิต
 โปรแกรม ศิลป์ - ภำษำอังกฤษ
หมายเหตุ
โปรดส่งใสสมัครนี้ ภายในกาหนดที่โรงเรียนประกาศรับสมัคร
ลงชื่อ......................................................ผูส้ มัคร
(.................................................................)

ลงชื่อ......................................................ผูป้ กครอง
(...................................................................)

วันเดือนปี ................................ ที่สมัคร

สาหรับเจ้าหน้าทีส่ อบสัมภาษณ์ (กรรมการ)
สาหรับเจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร
ผลกำรสอบสัมภำษณ์
ตรวจสอบคุณสมบัติ และบันทึกข้อมูลผูส้ มัคร
( ) ครบ

( ) ผ่ำน

( ) ไม่ครบ ระบุ…...................

( ) ไม่ผ่ำน ระบุ…...................
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...................................................ผูต้ รวจสอบคุณสมบัติ
(.................................................)

แผนกำรเรียนที่ได้..............................................................
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