
                                                                              

                                                   

 
 
 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชัน้อนุบาลปีที่ 3  ส าหรับปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนมาแตร์เดอวีิทยาลัย 

 
 

สถานที่ยื่นใบสมัคร :  อาคารเรียนประถมศกึษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั (เดินเข้าทางประต ูN 1  ด้านถนนเพลนิจิต  
                                  ไมม่ีบริการทีจ่อดรถในโรงเรียน) 
วันรับสมัคร :             วนัอาทติย์ที่ 27 ตลุาคม 2562 ช่วงเวลาตามตวัอกัษรแรกของช่ือนกัเรียนดงันี ้  

                                    8.00 น.     ก – จ           8.30 น.    ฉ – ฒ           9.00 น.    ณ – ธ          9.30 น.    น - ฝ 
                                                10.00 น.     พ - ย        10.30 น.    ร  -  ว       11.00 น.    ศ – ฮ 
 
     ผู้ปกครองจ าเป็นต้องมาด้วยตนเองแตไ่มต้่องน านกัเรียนมาในวนัยื่นใบสมคัร 
     วันประเมินความพร้อมนักเรียน : วนัเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562  ตามเวลาที่ระบใุนบตัรสอบ                 
     สถานที่ :    อาคารเรียนประถม    (เข้าทางประต ูN1 ด้านถนนเพลนิจิต) 

 
เกณฑ์อายุของผู้สมัคร 

  เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวนัที่ 1 มิถุนายน 2557 ถงึ 31 สิงหาคม 2558 
   (ไมม่ีการผอ่นผนัส าหรับวนัเกิดก่อนหรือหลงันี)้ 

 
 
ใบสมัครเข้าเรียนอนุบาล 3 แบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1 แบบกรอกข้อมลูประวตัิ download ได้จาก website โรงเรียน กรุณากรอกใบสมคัรตดิรูปนกัเรียน และน ามายื่น 
            วันอาทติย์ที่ 27  ตุลาคม  2562 พร้อมส าเนาสตูิบตัร ทะเบียนบ้าน และกรณีที่เป็นคาทอลกิ มีใบรับศีลล้างบาปด้วย 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคดิเห็นผู้ปกครองและซองจดหมาย ที่ขอให้ผู้ปกครองจ่าหน้าซองเพื่อการสง่ผลการตดัสนิ 
            คดัเลอืกทางไปรษณีย์ ใบสมคัรตอนที่ 2 นี ้เป็นสว่นซึง่ผู้ปกครองเทา่นัน้จะมารับและกรอกที่โรงเรียนใน 
               วนัอาทิตย์ที่ 27 ตลุาคม 2562 
 

              ใบสมคัรตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามมใิช่ข้อทดสอบ ทา่นผู้ปกครองน าใบสมคัรตอนที่ 1   
              มาเพื่อสง่พร้อมกบัตอนท่ี 2  เมื่อตอบค าถามแสดงทศันะของทา่นในใบสมคัรตอนที่ 2 เสร็จแล้ว 
              โดยไมต้่องอาศยัผู้อื่นชว่ยในการเตรียมตวัเพื่อการตอบค าถามตา่ง ๆ การตอบแบบสอบถามนี ้
              ปกติใช้เวลาไมเ่กิน 1 ชัว่โมง ทัง้นีข้องดใช้เคร่ืองมือสือ่สารทกุประเภทบนอาคารเรียน 

 



 
 
 
การยื่นใบสมัคร 

จดัที่อาคารเรียนประถมศกึษา เข้าทางประต ูN 1 ถนนเพลนิจิต บิดาและ/หรือมารดานกัเรียนผู้สมคัร เป็นผู้มากรอกใบ 
สมคัรตอนที่ 2 และยื่นใบสมคัรทัง้ 2 ชุด พร้อมช าระค่าสมคัร 800 บาท ด้วยตนเองในวนัอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ตามเวลาและ
สถานท่ีที่ก าหนด ไมรั่บใบสมคัรนอกเหนือจากเวลาตามที่ก าหนด ขอย า้วา่เฉพาะบิดาหรือมารดาเทา่นัน้ท่ีกรอกและยื่นใบสมคัร กรุณา
อยา่น าผู้อื่นหรือบตุรหลานมาด้วย 

 
           ไมอ่นญุาตให้บคุคลอื่นและเด็ก ๆ เข้าสถานท่ีกรอกใบสมคัร รวมทัง้ไมน่ าอาหารและเคร่ืองดื่ม 
          เข้าในห้องกรอกใบสมคัร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และกรุณางดใช้เคร่ืองมือสือ่สาร 
          ในอาคารเรียนที่ใช้รับสมคัร และกรุณางดถ่ายภาพใด ๆ 

 
 

เอกสารที่น ามาในวนัอาทติย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 
1. ใบสมคัรที่เข้าเรียนอนบุาล 3 ปีการศกึษา 2563 ตอนที่ 1 นี ้กรอกข้อความ และติดรูปนกัเรียนครบถ้วนมาเรียบร้อย 
2.    บตัรประชาชนของผู้ปกครองที่มายื่นใบสมคัรมาแสดงตน เพื่อชดัเจนวา่ทา่นเป็นผู้ปกครองนกัเรียน 

      3.    สตูิบตัรของนกัเรียนผู้สมคัรตวัจริง เพื่อการตรวจสอบ และส าเนาเพือ่สง่มอบพร้อมใบสมคัร 1 ชดุ โดยบิดา หรือมารดาของ   
             นกัเรียนลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
      4.    ทะเบียนบ้านของนกัเรียนผู้สมคัรตวัจริง และส าเนา 1 ชดุ ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

      5.    รูปถ่ายขนาด  1
2

1   นิว้ ของนกัเรียนอกี 1 ใบ ซึง่เป็นภาพเดยีวกบัท่ีตดิในใบสมคัรนี ้เพื่อติดบตัรสอบ   เขียนช่ือนกัเรียนด้วย 

             ตวับรรจงก ากบัหลงัรูป 
      6.    กรณีที่เป็นคาทอลกิ ใบรับศีลล้างบาปตวัจริง และส าเนา 1 ชดุ  
      7.    กรณีมีพี่หรือน้องร่วมบดิา - มารดาเรียนที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัในปัจจบุนักรุณาแนบส าเนาทะเบียนบ้านของพี่/น้อง 
             คนนัน้ด้วย 
 
หมายเหตุ       ก. ในวนัอาทิตย์ที่ 27 ตลุาคม ทา่นจะได้รับซองเพื่อทา่นจ่าหน้าซองถงึตวัทา่นเองในการสง่ค าตอบกรุณาระบนุาม 

             นกัเรียนในบรรทดัที่ 2 หลงัจากช่ือทา่นเองในบรรทดัแรก ก่อนเขียนท่ีอยูเ่พื่อสง่ไปรษณีย์อยา่งชดัเจน 
 ข. ใบสมคัรนีเ้ป็นเพียงตอนที่ 1 เทา่นัน้ ยงัไมส่มบรูณ์ กรุณามายืน่ใบสมคัรวนัอาทิตย์ที่  27  ตลุาคม  2562  

     ด้วยตวัทา่นเอง พร้อมด้วยเอกสารประกอบและรูปนกัเรียนอีก 1 ใบ ซึง่เป็นภาพเดยีวกบัท่ีติดในใบสมคัรนี ้   

     เพื่อติดบตัรนกัเรียน 

 ค. กรุณาไมน่ านกัเรียนผู้สมคัรและเด็ก ๆ มาโรงเรียนในวนัอาทิตย์ที่  27  ตลุาคม  2562  เพราะผู้ปกครองที่มา   

                            กรอกใบสมคัรตอนท่ี 2 ทกุทา่นต้องการความสงบอีกทัง้ขอมใิห้ผู้อื่นซึง่ไมใ่ช่ผู้ปกครองที่จะกรอกใบสมคัรร่วม 

                            มาด้วย  และทางโรงเรียนต้องการเฉพาะความคิดเห็นของผู้ปกครองนกัเรียนเทา่นัน้  ในการกรอกแบบสอบถาม  

                            ซึง่เป็นตอนท่ี 2  ของใบสมคัร กรุณางดใช้เคร่ืองมือสือ่สาร 



 

 

 

 

การประเมินความพร้อม 
  การประเมินความพร้อมของนกัเรียนที่อาคารประถมศกึษาเข้าทางประต ูN1 ถนนเพลนิจิตเทา่นัน้ เมื่อยื่นใบสมคัร 

     ผู้ปกครองจะได้รับบตัรส าหรับนกัเรียนเพื่อน านกัเรียนมารับการประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ในวนัเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน    
     2562  กรุณาน านกัเรียนมาทนัเวลาที่ระบ ุแตง่กายชดุนกัเรียนของโรงเรียนทีเ่รียนอยูปั่จจบุนั หรือชดุสภุาพ ไมใ่สก่างเกงขาสัน้  
     และรองเท้าแตะ 

  การทดสอบนีไ้มม่ีการสอบเขียน อา่นหนงัสอื หรือคิดค านวณตวัเลข และไมต้่องน าเคร่ืองเขียนใด ๆ มา 
 
การประกาศผลการคัดเลอืกนักเรียน   โรงเรียนจะแจ้งผลการคดัเลอืกนกัเรียนเข้าเรียนทางไปรษณีย์เทา่นัน้ ภายในเดือน   
ธันวาคม 2562 
 

 
ข้อปฏิบตัิส าคัญในการรับสมคัรนักเรียน 

 
            โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั ไมเ่รียกเก็บหรือยอมรับเงินบริจาคหรือข้อเสนอในการบริจาค รวมทัง้ของขวญัใด ๆ ทัง้สิน้ 
ในการสมคัรนกัเรียนเข้าเรียน  ไมว่า่โดยตรงหรือผา่นทางบคุคลใดและจะไมพ่ิจารณาใบสมคัรที่มเีร่ืองการบริจาคเก่ียวข้อง 
นอกจากนีไ้มม่ีบคุลากรคนใดของโรงเรียนรับสอนเตรียมนกัเรียนเข้าเรียน หรือเขยีนต าราหรือแบบฝึกหดัชีน้ าการสมคัรนกัเรียน 
หรือผลติสือ่การเตรียมความพร้อมใด ๆ เพื่อการทดสอบเข้าเรียน รวมทัง้ขอมิให้ทา่นผู้ปกครองร่วมกิจกรรมอาสาสมคัรใด ๆ ใน
โรงเรียนหรือเพื่อโรงเรียน  โรงเรียนไมม่ีนโยบายรับความชว่ยเหลอืใด ๆ จากผู้สมคัรบตุรเข้าเรียน 
           ทางโรงเรียนขอเชิญชวนทา่นผู้ปกครองได้โปรดให้ความส าคญัอยา่งจริงจงักบักระบวนการเรียนรู้และศกึษาเลา่เรียนของ
บตุรในระยะยาว โดยปลกูฝังทศันคติที่ถกูต้องในการเรียนรู้ตัง้แตเ่ยาว์วยัและฝึกการใช้เวลาอยา่งเหมาะสม  การเรียนพิเศษกวด
วิชาเตรียมสอบตัง้แตว่ยัเร่ิมต้นเข้าสูร่ะบบการศกึษา การสร้างทศันคติและแนวทางปฏิบตัิที่ไมถ่กูต้องตอ่กระบวนการเรียนรู้ สร้าง
ปัญหาให้กบัการศกึษาในระบบ รวมทัง้ท าให้พฒันาการของเดก็ไมไ่ด้เป็นไปอยา่งเหมาะสมจึงไมส่มควรกระท า                                               
           นอกจากนี ้ทางโรงเรียนมข้ีอสงัเกตจากการรับสมคัรนกัเรียนในปีก่อน ๆ วา่มีบางทา่นจ้างวานให้ผู้อื่นเป็นธุระในการสมคัร
บตุรเข้าเรียนให้ทา่น ซึง่ไมส่อดคล้องกบัแนวคิดของทางโรงเรียนทีต้่องการให้ผู้ปกครองด าเนินการสมคัรบตุรเข้าเรียนด้วยตนเอง 
การแสดงความคิดเห็นตา่ง ๆ ตามข้อค าถามในใบสมคัร กรุณาให้เป็นความคดิของทา่นเองอยา่งจริงใจ 
 
 
 

            หนงัสอืเตรียมตวัสอบท่ีมกัจะมาจ าหนา่ยหน้าโรงเรียนไมม่ีสว่นเก่ียวข้องหรือมีแนวข้อสอบของโรงเรียน  
                        จึงขอทา่นผู้ปกครองไมส่นบัสนนุ โรงเรียนไมส่นบัสนนุให้นกัเรียนอนบุาลต้องเรียนพิเศษกวดวชิาหรือ 
                        ติวเข้มเพื่อเตรียมเข้าโรงเรียนนี ้และกรุณาอยา่ให้ผู้ใดแสดงความคดิเห็นตามข้อค าถามตา่ง ๆ แทนทา่น  
                        รวมทัง้ขอไมใ่ช้เคร่ืองมือสือ่สารในระหวา่งการกรอกแบบฟอร์มที่โรงเรียน 
          


