ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้ าเรียนชัน้ อนุบาลปี ที่ 3 สาหรับปี การศึกษา 2563
โรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย

สถานที่ย่นื ใบสมัคร : อาคารเรียนประถมศึกษา โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย (เดินเข้ าทางประตู N 1 ด้ านถนนเพลินจิต
ไม่มีบริ การทีจ่ อดรถในโรงเรียน)
วันรับสมัคร :
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ช่วงเวลาตามตัวอักษรแรกของชื่อนักเรี ยนดังนี ้
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
ผู้ปกครองจาเป็ นต้ องมาด้ วยตนเองแต่ไม่ต้องนานักเรี ยนมาในวันยื่นใบสมัคร
วันประเมินความพร้ อมนักเรียน : วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ตามเวลาที่ระบุในบัตรสอบ
สถานที่ : อาคารเรี ยนประถม (เข้ าทางประตู N1 ด้ านถนนเพลินจิต)
เกณฑ์ อายุของผู้สมัคร
เป็ นผู้ท่ เี กิดระหว่ างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558
(ไม่มีการผ่อนผันสาหรับวันเกิดก่อนหรื อหลังนี ้)

ใบสมัครเข้ าเรียนอนุบาล 3 แบ่ งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบกรอกข้ อมูลประวัติ download ได้ จาก website โรงเรี ยน กรุณากรอกใบสมัครติดรูปนักเรี ยน และนามายื่น
วันอาทิตย์ ท่ ี 27 ตุลาคม 2562 พร้ อมสาเนาสูติบตั ร ทะเบียนบ้ าน และกรณีที่เป็ นคาทอลิก มีใบรับศีลล้ างบาปด้ วย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองและซองจดหมาย ที่ขอให้ ผ้ ปู กครองจ่าหน้ าซองเพื่อการส่งผลการตัดสิน
คัดเลือกทางไปรษณีย์ ใบสมัครตอนที่ 2 นี ้ เป็ นส่วนซึง่ ผู้ปกครองเท่านันจะมารั
้
บและกรอกที่โรงเรี ยนใน
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
ใบสมัครตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามมิใช่ข้อทดสอบ ท่านผู้ปกครองนาใบสมัครตอนที่ 1
มาเพื่อส่งพร้ อมกับตอนที่ 2 เมื่อตอบคาถามแสดงทัศนะของท่านในใบสมัครตอนที่ 2 เสร็ จแล้ ว
โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยในการเตรี ยมตัวเพื่อการตอบคาถามต่าง ๆ การตอบแบบสอบถามนี ้
ปกติใช้ เวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ของดใช้ เครื่ องมือสือ่ สารทุกประเภทบนอาคารเรียน

การยื่นใบสมัคร
จัดที่อาคารเรี ยนประถมศึกษา เข้ าทางประตู N 1 ถนนเพลินจิต บิดาและ/หรื อมารดานักเรี ยนผู้สมัคร เป็ นผู้มากรอกใบ
สมัครตอนที่ 2 และยื่นใบสมัครทัง้ 2 ชุด พร้ อมชาระค่าสมัคร 800 บาท ด้ วยตนเองในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ตามเวลาและ
สถานที่ที่กาหนด ไม่รับใบสมัครนอกเหนือจากเวลาตามที่กาหนด ขอย ้าว่าเฉพาะบิดาหรื อมารดาเท่านันที
้ ่กรอกและยื่นใบสมัคร กรุณา
อย่านาผู้อื่นหรื อบุตรหลานมาด้ วย
ไม่อนุญาตให้ บคุ คลอื่นและเด็ก ๆ เข้ าสถานที่กรอกใบสมัคร รวมทังไม่
้ นาอาหารและเครื่ องดื่ ม
เข้ าในห้ องกรอกใบสมัคร เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และกรุณางดใช้ เครื่ องมือสือ่ สาร
ในอาคารเรี ยนที่ใช้ รับสมัคร และกรุณางดถ่ายภาพใด ๆ

เอกสารที่นามาในวันอาทิตย์ ท่ ี 27 ตุลาคม 2562
1. ใบสมัครที่เข้ าเรียนอนุบาล 3 ปี การศึกษา 2563 ตอนที่ 1 นี ้ กรอกข้ อความ และติดรูปนักเรี ยนครบถ้ วนมาเรี ยบร้ อย
2. บัตรประชาชนของผู้ปกครองที่มายื่นใบสมัครมาแสดงตน เพื่อชัดเจนว่าท่านเป็ นผู้ปกครองนักเรี ยน
3. สูติบตั รของนักเรียนผู้สมัครตัวจริ ง เพื่อการตรวจสอบ และสาเนาเพือ่ ส่งมอบพร้ อมใบสมัคร 1 ชุด โดยบิดา หรื อมารดาของ
นักเรี ยนลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. ทะเบียนบ้ านของนักเรียนผู้สมัครตัวจริง และสาเนา 1 ชุด ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
5. รูปถ่ายขนาด 1 1 นิ ้ว ของนักเรี ยนอีก 1 ใบ ซึง่ เป็ นภาพเดียวกับที่ตดิ ในใบสมัครนี ้ เพื่อติดบัตรสอบ เขียนชื่อนักเรี ยนด้ วย
2

ตัวบรรจงกากับหลังรูป
6. กรณีที่เป็ นคาทอลิก ใบรับศีลล้ างบาปตัวจริง และสาเนา 1 ชุด
7. กรณีมีพี่หรื อน้ องร่วมบิดา - มารดาเรี ยนที่โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยในปั จจุบนั กรุณาแนบสาเนาทะเบียนบ้ านของพี่/น้ อง
คนนันด้
้ วย
หมายเหตุ

ก. ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม ท่านจะได้ รับซองเพื่อท่านจ่าหน้ าซองถึงตัวท่านเองในการส่งคาตอบกรุณาระบุนาม
นักเรี ยนในบรรทัดที่ 2 หลังจากชื่อท่านเองในบรรทัดแรก ก่อนเขียนที่อยูเ่ พื่อส่งไปรษณีย์อย่างชัดเจน
ข. ใบสมัครนี ้เป็ นเพียงตอนที่ 1 เท่านัน้ ยังไม่สมบูรณ์ กรุณามายืน่ ใบสมัครวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
ด้ วยตัวท่านเอง พร้ อมด้ วยเอกสารประกอบและรูปนักเรียนอีก 1 ใบ ซึง่ เป็ นภาพเดียวกับที่ติดในใบสมัครนี ้
เพื่อติดบัตรนักเรี ยน
ค. กรุณาไม่นานักเรี ยนผู้สมัครและเด็ก ๆ มาโรงเรี ยนในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เพราะผู้ปกครองที่มา
กรอกใบสมัครตอนที่ 2 ทุกท่านต้ องการความสงบอีกทังขอมิ
้ ให้ ผ้ อู ื่นซึง่ ไม่ใช่ผ้ ปู กครองที่จะกรอกใบสมัครร่วม
มาด้ วย และทางโรงเรียนต้ องการเฉพาะความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรี ยนเท่านัน้ ในการกรอกแบบสอบถาม
ซึง่ เป็ นตอนที่ 2 ของใบสมัคร กรุณางดใช้ เครื่ องมือสือ่ สาร

การประเมินความพร้ อม
การประเมินความพร้ อมของนักเรี ยนที่อาคารประถมศึกษาเข้ าทางประตู N1 ถนนเพลินจิตเท่านัน้ เมื่อยื่นใบสมัคร
ผู้ปกครองจะได้ รับบัตรสาหรับนักเรี ยนเพื่อนานักเรี ยนมารับการประเมินความพร้ อมในการเรี ยนรู้ ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน
2562 กรุณานานักเรี ยนมาทันเวลาที่ระบุ แต่งกายชุดนักเรี ยนของโรงเรี ยนทีเ่ รี ยนอยูป่ ั จจุบนั หรื อชุดสุภาพ ไม่ใส่กางเกงขาสัน้
และรองเท้ าแตะ
การทดสอบนี ้ไม่มีการสอบเขียน อ่านหนังสือ หรื อคิดคานวณตัวเลข และไม่ต้องนาเครื่ องเขียนใด ๆ มา
การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน โรงเรี ยนจะแจ้ งผลการคัดเลือกนักเรี ยนเข้ าเรี ยนทางไปรษณีย์เท่านัน้ ภายในเดือน
ธันวาคม 2562
ข้ อปฏิบตั ิสาคัญในการรับสมัครนักเรียน
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย ไม่เรี ยกเก็บหรื อยอมรับเงินบริ จาคหรื อข้ อเสนอในการบริ จาค รวมทังของขวั
้
ญใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ในการสมัครนักเรียนเข้ าเรี ยน ไม่วา่ โดยตรงหรื อผ่านทางบุคคลใดและจะไม่พิจารณาใบสมัครที่มเี รื่ องการบริ จาคเกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ไม่มีบคุ ลากรคนใดของโรงเรี ยนรับสอนเตรียมนักเรี ยนเข้ าเรี ยน หรื อเขียนตาราหรื อแบบฝึ กหัดชี ้นาการสมัครนักเรี ยน
หรื อผลิตสือ่ การเตรี ยมความพร้ อมใด ๆ เพื่อการทดสอบเข้ าเรี ยน รวมทังขอมิ
้ ให้ ทา่ นผู้ปกครองร่วมกิจกรรมอาสาสมัครใด ๆ ใน
โรงเรี ยนหรื อเพื่อโรงเรียน โรงเรี ยนไม่มีนโยบายรับความช่วยเหลือใด ๆ จากผู้สมัครบุตรเข้ าเรี ยน
ทางโรงเรี ยนขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองได้ โปรดให้ ความสาคัญอย่างจริ งจังกับกระบวนการเรี ยนรู้และศึกษาเล่าเรียนของ
บุตรในระยะยาว โดยปลูกฝั งทัศนคติที่ถกู ต้ องในการเรี ยนรู้ตงแต่
ั ้ เยาว์วยั และฝึ กการใช้ เวลาอย่างเหมาะสม การเรี ยนพิเศษกวด
วิชาเตรี ยมสอบตังแต่
้ วยั เริ่ มต้ นเข้ าสูร่ ะบบการศึกษา การสร้ างทัศนคติและแนวทางปฏิบตั ิที่ไม่ถกู ต้ องต่อกระบวนการเรี ยนรู้ สร้ าง
ปั ญหาให้ กบั การศึกษาในระบบ รวมทังท
้ าให้ พฒ
ั นาการของเด็กไม่ได้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมจึงไม่สมควรกระทา
นอกจากนี ้ ทางโรงเรี ยนมีข้อสังเกตจากการรับสมัครนักเรียนในปี ก่อน ๆ ว่ามีบางท่านจ้ างวานให้ ผ้ อู ื่นเป็ นธุระในการสมัคร
บุตรเข้ าเรี ยนให้ ทา่ น ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับแนวคิดของทางโรงเรี ยนทีต่ ้ องการให้ ผ้ ปู กครองดาเนินการสมัครบุตรเข้ าเรี ยนด้ วยตนเอง
การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ตามข้ อคาถามในใบสมัคร กรุณาให้ เป็ นความคิดของท่านเองอย่างจริ งใจ

หนังสือเตรี ยมตัวสอบที่มกั จะมาจาหน่ายหน้ าโรงเรียนไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีแนวข้ อสอบของโรงเรี ยน
จึงขอท่านผู้ปกครองไม่สนับสนุน โรงเรี ยนไม่สนับสนุนให้ นกั เรี ยนอนุบาลต้ องเรี ยนพิเศษกวดวิชาหรื อ
ติวเข้ มเพื่อเตรี ยมเข้ าโรงเรี ยนนี ้ และกรุณาอย่าให้ ผ้ ใู ดแสดงความคิดเห็นตามข้ อคาถามต่าง ๆ แทนท่าน
รวมทังขอไม่
้
ใช้ เครื่ องมือสือ่ สารในระหว่างการกรอกแบบฟอร์ มที่โรงเรี ยน

