ประกาศโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
อนุบาล 1
รับนักเรียน
จำนวน 180 คน

คุณสมบัติ
เด็กเกิด 1 มกรำคม 2557
ถึง 16 พฤษภำคม 2558

ประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กที่มอี ำยุย่ำงเข้ำปีที่ 7
- ห้องเรียนทั่วไป
(เกิด 1 มกรำคม 2555
รับนักเรียน
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2555)
จำนวน 270 คน หรือจบกำรศึกษำชั้นก่อน
- ห้องเรียนสองภาษา ประถมศึกษำ
รับนักเรียน
จำนวน 70 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1
รับนักเรียน
จำนวน 320 คน

จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6

รับใบสมัคร

รับสมัคร
6 - 7 มีนำคม 2562

กาหนดการ
จับฉลาก/สอบ

ประกาศผล
/รายงานตัว

มอบตัว

วันที่ 30 มีนำคม 2562
- เวลำ 09.00 น. จับฉลำก (กรณีมผี ู้สมัครเกิน) /ประกำศผล / มอบตัว
- เวลำ 09.00 น. มอบตัว (กรณีผสู้ มัครไม่เกินจำนวนที่รับได้)

ตั้งแต่เวลำ
28 มกรำคม ถึง 28
08.30 – 15.00 น.
กุมภำพันธ์ 2562
(เวลำพัก 11.30 – 12.30 น.)
ตั้งแต่เวลำ
ห้องเรียนสองภาษา
ห้องเรียนสองภาษา
30 มีนำคม 2562
08.30 -15.30 น. 4 - 5 มีนำคม 2562
ตั้งแต่เวลำ
วันที่ 9 มีนำคม 2562
18 มีนำคม 2562
ตั้งแต่เวลำ
ทุกวัน
ติดประกาศ
08.30 – 15.00 น. เวลำ 09.00 – 12.00 น.
09.00 -11.00 น.
(เวลำพัก 11.30 – 12.30 น.) - สอบข้อเขียน
หน้ำอำคำรสำนักงำนบริหำร
รายงานตัว
(ควำมรู้ ควำมสำมำรถทั่วไป
เวลำ 08.00 – 11.30 น.
ภำษำไทย,คณิตศำสตร์ และ ห้องศูนย์กำรเรียนฯ อำคำร 8
ภำษำอังกฤษ)
เวลำ 13.00- 14.30 น.
- สอบสัมภำษณ์ (นักเรียน)
28 มกรำคม ถึง 10 19 – 21 มีนำคม 2562 วันที่ 8 เมษายน 2562
มีนำคม 2562
ตั้งแต่เวลำ
เวลำ 08.30 – 12.00 น.
ตั้งแต่เวลำ
08.30 -15.00 น.
เวลำ 13.00 – 14.00 น.
(เวลำพั
ก
11.30
–
12.30
น.)
08.30 -15.30 น.
ทุกวัน

มอบตัว
สอบควำมรู้พื้นฐำน (จัดชั้นเรียน)

ระดับชั้น
อ.2 , ป.2 – ป.6
(กรณีย้ำยเข้ำเรียนระหว่ำงปี)

ม.2 – ม.3
(กรณีย้ำยเข้ำเรียนระหว่ำงปี)

รับใบสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษำยน 2562
เวลำ 09.00 – 14.00 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร)
ณ สำนักงำนบริหำร อำคำร 7 ชั้น 1

วันที่ 1 - 19 เมษำยน 2562
เวลำ 09.00 – 14.00 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร)
ณ สำนักงำนบริหำร อำคำร 7 ชั้น 1
(พร้อมแนบผลการเรียนทุกภาคเรียน)

เอกสารที่ต้องนามาในวันรับสมัคร/มอบตัว
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หนังสือส่งตัวจำกโรงเรียนเดิม
สำเนำ ปพ.1 จำนวน 3 ฉบับ
สำเนำสูติบัตร 1 ชุด
สำเนำทะเบียนบ้ำน นักเรียน /บิดำ/
มำรดำ/ผูป้ กครอง
อย่ำงละ 1 ชุด
รูปถ่ำย ขนำด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียน
ระเบียนสะสม

รับสมัคร/มอบตัว
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (ทุกระดับชั้น)
เวลำ 09.00 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยนิยมสงเครำะห์ (อำคำร 1)

