PEN

D A F TA R A N

CALON SANTRI BARU

JALUR ONLINE
Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 200.000,ke rekening BNI 0477299472
A.n. Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar
dan mengirimkan bukti pembayaran ke no panitia

PSB
2019

Panitia melihat secara teliti bukti pembayaran dan
mengirimkan username dan password untuk masuk
ke formulir pendaftaran online

Pendaftaran
Santri
Baru

Menyiapkan soft file berkas pendaftaran : Pas Photo, Bukti
Pembayaran , Ijazah*, SKHUN*, Akta Kelahiran, KK, KTP wali
dan SKKB, kemudian foto/scan.

Klik siap.ppwalisongo.id/formulirpsb
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Psb Excellent
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PENDAFTARAN
ONLINE LEBIH
MUDAH & HEMAT !
Klik :
psb.ppwalisongo.id

Pembaruan data pendaftaran maksimal dilakukan
tiga hari sebelum ujian seleksi masuk

Informasi
Putra : 0822 3138 7723
Putri : 0853 3842 7403

Website : psb.ppwalisongo.id

Lembar pertama :
Upload soft file berkas berbentuk foto/hasil scanner dengan
ukuran tidak lebih dari 1 MB dan formatnya berbentuk
JPEG.
Lembar kedua :
Lengkapi seluruh data diri dengan baik dan benar. Isi Kolom email
dengan email orang tua/wali.
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Lembar ketiga :
Lengkapi seluruh data orang tua dan wali.
Isi alamat dengan lengkap.
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Lembar keempat :
Isi data sekolah asal dengan baik dan benar. Calon santri kelas
intensif yang telah menamatkan jenjang SMA/MA, wajib mengisi
kolom asal sekolah SMA/MA.
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Lembar kelima :
Isi data minat, bakat, prestasi, dan riwayat kesehatan calon santri.
Kosongkan jika tidak memiliki data terkait lembar tersebut.
Klik tombol Selesai untuk mengirimkan formulir online.
Jika pendaftaran berhasil, silahkan unduh (download)
formulir pendaftaran yang telah diisi dalam format .pdf atau
print formulir. Jika pendaftaran gagal, perhatikan notifikasi
yang muncul dan perbaiki isian dalam formulir pendaftaran.
*Jika Ijazah dan SKHUN belum keluar, maka bisa
menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan SKHU
Sementara yang dikeluarkan oleh sekolah.

Sekretariat : Pondok Pesantren ”Wali Songo” Ngabar
Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo Indonesia 63471
Tlp. (0352) 311 206 Fax. 312 484
Email: wali9ngabar@gmail.com Website: www.ppwalisongo.id

Wali Songo Ngabar (Official)
WaliSongoNgabar
WaliSongoNgabar
ngabarexcellent

