ใบสมัครนักเรียนใหม่
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
Phramaemaree Sathon School
ประจำปีการศึกษา 2565
1. ประเภท / ระดับชัน้ ที่เปิดรับสมัคร
1.1 รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ประเภท ไป- กลับ ระดับเนอสเซอรี่ การศึกษาปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประเภทอยู่ประจำ นักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
เตรียมอนุบาล (เนอสเซอรี่)
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเทสซอรี (Montessori) เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์
และการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา
และสมาธิของเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ เรียนรู้อย่างมีความสุข รับอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป
การศึกษาระดับปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี (Montessori)
- หลักสูตร EIP (English Intensive Program)
- เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ (4 คาบ/สัปดาห์)
- กิจกรรมภาษาจีน คอมพิวเตอร์ ว่ายน้ำ ดนตรีไทย และดนตรีสากล
- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และ Cubetto (Coding)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ
➢ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โปรแกรม EIP+C (English Intensive Plus Chinese Program)
• เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ Health Education เป็นภาษาอังกฤษ
(รวม 5 คาบ/สัปดาห์)
• ภาษาจีน (2 คาบ/สัปดาห์)
• STEM & Coding
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➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โปรแกรม EIP+ C (English Intensive Plus Chinese Program)
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษ (รวม 4 คาบ/สัปดาห์)
เพิ่มเติมภาษาจีน (2 คาบ/สัปดาห์) STEM & Coding และทักษะชีวิต (Life Skill)
โปรแกรม DTP (Design Technology Program)
 เรียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ เพิ่มเติมด้านการออกแบบ การแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี
สร้างสื่อดิจิทัล สื่อออนไลน์ STEM & Coding และทักษะชีวิต (Life Skill)
➢ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สามัญ
แผนการเรียน วิทย์ – คณิต
เน้นฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ STEM & Coding เตรียมวิศวกรรม
แพทย์-พยาบาล เน้นการคิด การออกแบบ และการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี
แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา เน้นภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน
o โปรแกรม MLP (Multiple Languages Program)
เน้นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เตรียมสายสังคมศาสตร์ นักมัคคุเทศก์ นักการสื่อสาร
การโรงแรม นักบริหารธุรกิจ
แผนการเรียน ศิลป์ – เทคโนโลยี เน้นภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ IT
o โปรแกรม ETP (English Technology Program)
เตรียมวิศวกรรมซอฟแวร์ ศิลปะศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร์
การเขียน Code การพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ์ Network , Software , Hardware
** โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมวิชาทักษะชีวิตสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกโปรแกรม
เลือกเรียนตามความสนใจ ดังนี้ Cooking, Bakery, Barber & Beauty Design, Digital Marketing
Creative Art-นักออกแบบ, Master of ceremony (MC), DIY และ อื่นๆ
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ระดับเตรียมอนุบาล (เนอสเซอรี่) อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
2.2 ระดับการศึกษาปฐมวัย
- ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
- ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
- ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
2.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์และจบการศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 3
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 4 จบการศึกษาในระดับชั้นก่อนชั้นที่จะสมัครเรียน
3. เอกสารประกอบการสมัครและมอบตัว
3.1 ใบสมัครสอบของโรงเรียน กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมตัวผู้สมัคร(นักเรียน)
3.2 สำเนาใบเกิด (สูติบัตร)
3.3 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ้ากำลังศึกษาอยู่แต่งเครื่องแบบโรงเรียนเดิม)
3.4 สำเนาแบบรายงานประจำตัวนักเรียน ปพ. 6 (สมุดพก) หรือใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)
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เอกสารที่ต้องนำมาเพิ่มเติมในวันมอบตัว
3.5 สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา และของนักเรียน จำนวน 1 ชุด (นำมาวันมอบตัว)
3.6 สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา และของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
3.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ฯลฯ
3.8 สำเนาหลักฐานการศึกษา ปพ.1 , ปพ.2 (ประกาศนียบัตรของ ม.3) , ปพ. 6 (สมุดพก)
ปพ. 7 (ใบรับรองการเป็นนักเรียน ) พร้อมฉบับจริง
หมายเหตุ หากขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งทางโรงเรียนจะไม่รับมอบตัว/ชำระเงินในวันมอบตัว
4. ขั้นตอนการรับสมัครสอบ
4.1 ซื้อใบสมัครสอบที่ห้องธุรการ -การเงิน อาคารเซนต์ไมเกิ้ล ราคา 200 บาท หรือดาวโหลดใบสมัครจาก
www.pmr.ac.th ยื่นใบสมัครเพื่อรับบัตรนัดสอบ พร้อมชำระเงิน 200 บาท ที่ห้องธุรการ–การเงิน
(เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ยื่นผลการเรียน 5 ภาคเรียนที่ฝ่ายวิชาการก่อนซื้อใบสมัคร)
ยื่นใบสมัครสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 วัน ที่ห้องการเงิน พร้อมนำเอกสารประกอบการสมัคร
มาด้วยเพื่อรับบัตรเข้าสอบ
4.2 สมัครออนไลน์ผ่าน www.pmr.ac.th และติดตามการนัดหมายการสอบในวัน เวลาที่กำหนด นำเอกสาร
หลักฐานมาในวันสอบ และชำระค่าสมัคร 200 บาท ติดตามการประกาศผลสอบทางเว็บไซต์โรงเรียน
ภายใน 3 วันทำการ
5. การสอบ/ประกาศผลสอบ
5.1 สอบข้อเขียนทุกระดับชั้น เวลา 08.30 - 10.30 น. พร้อมแสดงบัตรเข้าสอบ
5.2 สอบสัมภาษณ์หลังการสอบข้อเขียนทุกระดับชั้น เวลา 10.30 - 12.00 น.
5.3. หลังสอบสัมภาษณ์ฝ่ายวิชาการจะเป็นผู้กำหนดวันมอบตัวนักเรียน
6. การมอบตัว/ชำระเงิน
6.1 แสดงบัตรสอบพร้อมรับใบมอบตัว กรอกข้อมูล ยื่นใบมอบตัวพร้อมหลักฐาน
(ตามเอกสารประกอบการสมัครและมอบตัว) และรับเลขประจำตัว ทีห่ ้องทะเบียน อาคารเซนต์ไมเกิ้ล
6.2 ชำระเงินที่ห้องการเงิน
7. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ชำระในวันมอบตัว
ภาคเรียนที่ 2
ชำระในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ถึงวันก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2
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8.

ค่าธรรมเนียมการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ภาคเรียนที่ 1

ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ป.1-ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1-ม.2
ม.3
ม.4
ม.5

หลักสูตร
EIP+Mon
EIP+Mon
EIP+Mon
EIP+C
EIP+C
EIP+C
EIP+C
สามัญ
EIP+C
สามัญ
EIP+C
วิทย์-คณิต
ศิลป์-ภาษา
ศิลป์-เทคโน
วิทย์-คณิต
ศิลป์-ภาษา

ภาคเรียนที่ 2

ค่าเทอม
19,405.00
19,505.00
19,505.00
19,622.00
19,622.00
16,572.00
16,572.00
10,480.00
16,480.00
10,480.00
16,480.00

SUMMER
2,800
2,800
2,800
2,800
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200

พิเศษเย็น
3,150
3,150
3,150
3,150
3,150
3,150
3,150
3,150
3,150
3,150
3,150

พิเศษเสาร์
4,000
4,000
4,000
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200

รวม
29,355.00
29,455.00
29,455.00
28,772.00
28,172.00
25,122.00
25,122.00
19,030.00
25,030.00
19,030.00
25,030.00

ค่าเทอม
16,858.00
17,658.00
18,658.00
17,720.00
17,720.00
14,620.00
15,020.00
8,530.00
14,530.00
8,930.00
14,930.00

พิเศษเย็น
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800

พิเศษเสาร์
4,000
4,000
4,000
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200

รวม
23,658.00
24,458.00
25,458.00
23,720.00
23,720.00
20,620.00
21,020.00
14,530.00
20,530.00
14,930.00
20,930.00

11,115.00

2,000

3,150

3,200

19,465.00

9,165.00

2,800

3,200

15,165.00

11,115.00

2,000

3,150

3,200

19,465.00

9,165.00

2,800

3,200

15,165.00

11,115.00

2,000

3,150

3,200

19,465.00

10,165.00

2,800

3,200

16,165.00

ศิลป์-เทคโน

ม.6

วิทย์-คณิต
ศิลป์-ภาษา
ศิลป์ คำนวณ

 เตรียมอนุบาล (เนอสเซอรี่) เดือนแรก 5,300 บาท (รวมค่าประกันอุบัติเหตุ+แรกเข้า) เดือนต่อไป เดือนละ 4,000 บาท
 สำหรับนักเรียนเก่า ค่าเรียนพิเศษเย็นและพิเศษเสาร์ สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้
 พิเศษวันเสาร์ ระดับชั้นอนุบาล เลือกเรียนตามความสมัครใจ

หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนชั้น อ.1 – ป.4 รวมค่าอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมค่าหนังสือ สมุด กระเป๋า ชุดพละ ชุดว่ายน้ำ
3. ค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น อ.3,ป.6 ม.3 และ ม.6 รวมค่ากิจกรรมบัณฑิตน้อย และงานมารีรวมใจ
เรียบร้อยแล้ว
4. การเรียนเสริมพิเศษเย็นและวันเสาร์ สำหรับเด็กใหม่ ป.1 – ม.3 ต้องเรียนเพื่อปรับพื้นฐานในภาคเรียนที่ 1
5. การเรียนเสริมพิเศษเย็นและวันเสาร์ ในระดับมัธยมปลาย (ม.4-6) ต้องเรียนทุกปีการศึกษา
9. การเรียนเสริมพิเศษวิชาการภาคฤดูร้อน เวลา 8.30 น. – 14.30 น. (ห้องเรียนปรับอากาศ) 20 วัน
อ. 1 - อ. 3
Montessori + Cubetto robot + อาหาร
2,800 บาท
ป. 1 - ป. 3
วิชาการ /บูรณาการ + coding + อาหาร
2,800 บาท
ป. 4 - ม. 3
วิชาการ/บูรณาการ + coding
2,200 บาท
ม. 4 - ม. 6
วิชาการ
2,000 บาท
10. การคืนค่าธรรมเนียม กรณีที่โรงเรียนเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากนักเรียน
ที่มาเข้าใหม่ไว้แล้ว ***หากนักเรียนประสงค์จะลาออกต้องแจ้งภายใน 7 วันหลังจากมอบตัวเรียบร้อยแล้ว
หากเกินกำหนดโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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11. ข้อควรทราบ
1. เพื่อความสะดวกของนักเรียน และประโยชน์ด้านโภชนาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้
2. ผู้ปกครองที่มีความประสงค์นำรถเข้ามารับ- ส่งนักเรียน ในบริเวณโรงเรียน จะต้องมีคียก์ าร์ดของโรงเรียน
พระแม่มารีสาทร สำหรับผู้ปกครองนักเรียนใหม่สามารถดำเนินการติดต่อลงทะเบียนและซื้อคีย์การ์ดที่ห้อง
การเงิน ราคา 200 บาท
3. วันเปิดภาคเรียนโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลังทาง www.pmr.ac.th หรือจากการประชาสัมพันธ์
ของเพจ “โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ถนนจันทน์ 27”
4. โรงเรียนมีบริการรถรับ-ส่งนักเรียน สอบถามเส้นทางเดินรถได้ที่ฝ่ายธุรการ – การเงิน
(ไป – กลับ ราคา 1,800 บาท ขาเดียว ราคา 1,500 บาท *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทาง)
รถคันที่ 1 ถนนเจริญกรุง หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ คอนโดเจริญกรุง ซอยสามร้อยห้อง
ซอยแฉล้มนิมิตร ถนนพระราม 3 ซอย 9 และซอยวาโก้
รถคันที่ 2 (รถร่วม) ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนพระราม 3 ถนนจันทน์ ถนนพระราม 4 ซอยสวนพลู
ซอยเย็นอากาศ
5. โรงเรียนมี Application school Bright โดยสามารถดาวโหลด Application ผ่าน play store หรือ
App store เพื่อใช้สำหรับติดตามผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. การมาโรงเรียน การขาด ลา มาสาย
2. คะแนนพฤติกรรม
3. ข่าวสารและการบ้าน
4. ผลการเรียน
5. การซื้อสินค้าในโรงเรียน
6. การเติมเงินออนไลน์ , การเช็คยอดเงินคงเหลือ
7. อื่น ๆ
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12. แผนกนักเรียนประจำ
1. รับสมัครนักเรียนโดยแบ่งเป็นแผนก
- นักเรียนประจำชายตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- นักเรียนประจำหญิงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. ผู้ปกครองสามารถติดต่อและแจ้งความจำนงให้ทางโรงเรียนทราบในวันที่สมัครเข้าเรียน
3. ผู้ปกครองสามารถมารับนักเรียนกลับบ้านได้สัปดาห์เว้นสัปดาห์หรือตามตารางเวลาที่โรงเรียนกำหนด
4. นักเรียนจะต้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
5. ชำระเงินเป็นรายเทอมที่ห้องการเงิน นักเรียนใหม่ชำระในวันมอบตัว ส่วนนักเรียนเก่าชำระในวัน
กำหนดเข้าหอพัก ดังนี้
รายการ
ค่าอาหาร - ที่พัก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหอพัก* ชำระครั้งเดียว
รวม

เทอม 1
27,000
2,000
29,000

เทอม 2
27,000
27,000

หมายเหตุ อัตราค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าเรียนพิเศษ และค่าขนมประจำวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับระเบียบการและซื้อใบสมัครได้ที่
ห้องธุรการ – การเงิน อาคารเซนต์ไมเกิ้ล
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น.
 0-2212-4513-4 0-2674-9047-9 ต่อ 204 206 และ 210
เตรียมอนุบาล/อนุบาล ต่อ 404 ระดับประถม – มัธยม ต่อ 210
ID LINE : pmr.accounting
Inbox เพจเฟสบุ๊ค “โรงเรียนพระแม่มารีสาทร เขตสาทร ถ.จันทน์ 27”
รับสมัครออนไลน์ และ ติดตามข่าวสารทาง http:// www.pmr.ac.th.
ID line เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกอนุบาล

ฝ่ายวิชาการแผนกประถม+มัธยม

คุณครูจตุพร ศรีขวัญเมือง

คุณครูพรพรรณ คำผา
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ใบสมัคร
ชื่อผู้สมัคร (ตัวบรรจง) ด.ญ./ด.ช./น.ส./นาย................................................................................. ชั้น ...........................
เกิดวันที่............เดือน.................................พ.ศ. ..................... เลขประจำตัวประชาชน........................................................
เชื้อชาติ............................................. สัญชาติ.............................................. ศาสนา..................................................
ชื่อ - ชื่อสกุล (บิดา) นาย...........................................................................................
อาชีพ.......................................
ชื่อ - ชื่อสกุล (มารดา) นาง/นางสาว...........................................................................
อาชีพ.......................................
ชื่อ - ชื่อสกุล (ผู้ปกครอง) นาย/นาง/นางสาว.............................................................. อาชีพ.......................................
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครโดยเป็น...................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่........................ ตรอก/ซอย.......................................... ถนน.......................................................
ตำบล/แขวง...................................... อำเภอ/เขต................. ........................ จังหวัด...................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ที่บ้าน................................................................
ที่ทำงาน..............................................................
จบการศึกษาระดับชั้น......................... จากโรงเรียน...........................................
จังหวัด........................................
ขีดเครื่องหมาย  ลงในช่อง  (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีความประสงค์จะให้บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนี้เพราะ
 บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง เคยเป็นศิษย์เก่า
 มีพี่น้องของผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนี้
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................
หลักฐานที่แนบมาพร้อมกับใบสมัครสอบ
 สำเนาสูติบัตร
 หลักฐานการศึกษา/ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (ปพ.6 , ปพ.7)
ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง
ลงชื่อ.....................................................ผู้ปกครอง
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ...............

