ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้ าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2563
โรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2563
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยเปิ ดทาการสอนตังแต่
้ ชนเรี
ั ้ ยนอนุบาล 3 ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ 6 แต่ละชัน้
เรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) มี 5 ห้ องเรี ยน ห้ องเรี ยนละไม่เกิน 45 คน โดยมีแผนการเรี ยน ดังนี ้
1. อังกฤษ – วิทยาศาสตร์
2. อังกฤษ – คณิตศาสตร์
3. อังกฤษ – ฝรั่งเศส
4. อังกฤษ – จีน
5. อังกฤษ – ญี่ปนุ่
6. อังกฤษ – ดนตรี (รับไม่เกิน 10 คน)
การรับสมัครนักเรียนเข้ าเรียนมัธยมปลาย
1. รับนักเรี ยนที่จบการศึกษาระดับมัธยม 3 ของโรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไข
และกาหนดเวลาที่แจ้ งเป็ นภายในของโรงเรี ยนกับนักเรี ยนและผู้ปกครอง
2. รับนักเรี ยนที่จบการศึกษาระดับมัธยม 3 ของโรงเรี ยนวาสุเทวี (โรงเรี ยนของคณะซิสเตอร์
อุร์สลุ ิน เช่นเดียวกับมาแตร์ เดอีฯ) โดยมีเงื่อนไขและกาหนดเวลาที่แจ้ งเฉพาะที่โรงเรี ยนวาสุเทวี

3. รั บ นั ก เรี ย นหญิ ง ที่ จบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยม 3 ปี การศึ ก ษา 2562 จาก
โรงเรี ยนต่ าง ๆ เข้ าสมทบในแผนการเรี ยนต่ าง ๆ ให้ เต็มตามอัตรากาหนด โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ คะแนนสอบเข้ าและการสัมภาษณ์
กาหนดการรับสมัครนักเรี ยนเข้ าเรียนมัธยม 4 ปี การศึกษา 2563
1. ขอให้ นกั เรี ยน download แบบฟอร์ มใบสมัครและกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนด้ วยลายมือ
ตนเอง ซึง่ มีใบสมัคร 2 หน้ า
2. เตรี ยมเอกสารประกอบดังนี ้
2.1 สาเนารายงานผลการเรี ยน (ปพ.6) แสดงผลการเรี ยนมัธยม 1 – 2 และ
มัธยม 3 ภาคเรี ยนที่ 1 พร้ อมสาเนา ปพ.6 ในหน้ าที่แสดงความคิดเห็นครูและ
ผู้ปกครอง
2.2 สาเนาบัตรประชาชน
2.3 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ ้ว ในชุดเครื่ องแบบนักเรี ยนโรงเรี ยนปั จจุบนั
2.4 ค่าสมัคร 600 บาท

วันยื่นใบสมัครและสอบสัมภาษณ์
- ยื่นใบสมัครด้ วยตนเองในวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.00 – 12.00 น.
แต่งกายชุดนักเรี ยนโรงเรี ยนปั จจุบนั
- ยื่นใบสมัครที่อาคารเรี ยนประถมศึกษา โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
- เมื่อยื่นใบสมัครจะได้ รับการสัมภาษณ์ และรับบัตรประจาตัวเพื่อเข้ าสอบข้ อเขียน
วันสอบข้ อเขียน
- สอบข้ อเขียนวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีตารางสอบดังนี ้
8.30 – 9.30 น.
ภาษาไทย
10.00 – 11.30 น.
คณิตศาสตร์
12.30 – 14.00 น.
ภาษาอังกฤษ
14.15 – 15.15 น.
วิทยาศาสตร์
15.30 – 16.30 น.
ทฤษฎีดนตรี (เฉพาะผู้สมัครแผนการเรี ยนอังกฤษ – ดนตรี )
หมายเหตุ

ผู้สมัครแผนการเรี ยนอังกฤษ – ดนตรี จะมีกาหนดการสอบภาคปฏิบตั ิดนตรี
หลังการสอบข้ อเขียน
การสอบภาคปฏิบตั ดิ นตรี วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ที่ห้องเอลิซาเบธ ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่สอบ
อาคารเรี ยนประถมศึกษา โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
ประกาศผลสอบ ทางระบบฝากข้ อความ SMS ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
มอบตัวเข้ าเรียน วันอังคารที่ 24 – วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

คาชีแ้ จงเพิ่มเติม สาหรั บผู้สมัครแผนการเรียนอังกฤษ – ดนตรี
ปี การศึกษา 2563
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิ ดสอนแผนการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ – ดนตรี ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้ านดนตรี สากลแก่นกั เรี ยนที่
มีความสนใจทางด้ านดนตรี และมีทกั ษะพื ้นฐานอยูบ่ ้ างแล้ ว โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้
1. จานวนรับเข้ าเรียนไม่ เกิน 10 คน
ประกอบด้ วยผู้มีความสามารถทางด้ านเครื่ องดนตรี ตะวันตก ดังต่อไปนี ้
- เครื่ องสายสากล ได้ แก่ ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล ดับเบิลเบส กีต้าร์ คลาสสิค
กีต้าร์ ไฟฟ้า กีต้าร์ เบสไฟฟ้า ฮาร์ ป ฯลฯ
- เครื่ องเป่ า ได้ แก่ ฮอร์ น แซกโซโฟน คลาริเนท ฟลุตโอโบ ทรัมเป็ ต ทูบา
ทรอมโบน ยูโฟเนียม ฯลฯ
- เครื่ องตี ได้ แก่ กลองชุด ทิมปานี กลองสแนร์ มาริมบา โซโลโฟน
- เปี ยโน
- ขับร้ องสากล
2. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ าศึกษา
- สาเร็จการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2562
- มีความสามารถบรรเลงเครื่ องดนตรี หรื อขับร้ องได้ ดี
- มีความรู้พื ้นฐานด้ านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ
- เป็ นผู้มีความประพฤติดีและมีความขยันหมัน่ เพียร
3. การสอบคัดเลือก
- ยื่นใบสมัคร และสอบข้ อเขียนตามกาหนดเดียวกันกับแผนการเรี ยนอื่น ๆ
- สอบข้ อเขียนเพิ่มเติมด้ านวิชาดนตรี ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปฏิบตั เิ ครื่ องดนตรี / ขับร้ อง โดยแสดงเพลงเลือกตามความถนัดจานวน 2 เพลง
หมายเหตุ ในกรณีสมัครแผนการเรี ยนภาษาอังกฤษ – ดนตรี ขอให้ เลือกแผนการเรี ยนนี ้เท่านัน้
วันสอบปฏิบตั เิ ครื่ องดนตรี นักเรี ยนต้ องนาเครื่ องดนตรี และสายแจ๊ คมาเอง
ยกเว้ นเครื่ องดนตรี ชิ ้นใหญ่

โรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ าเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ปี การศึกษา 2563

1. ชื่อ (ด.ญ./น.ส.) .................................................... นามสกุล ..........................................................................
เกิดวันที่ ......... เดือน .................................... พ.ศ. ............. อายุ ............ ปี ศาสนา .............................……
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้ านเลขที่ ............. หมูบ่ ้ าน ........................................ ซอย .......................................................
ถนน ......................................... แขวง/ตาบล .................................... เขต/อาเภอ ...........................................
จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ .................................................
จบการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา ................. จากโรงเรี ยน .............................................................
เขต/อาเภอ ........................................................ จังหวัด .................................................................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรี ยน ............................................................................................................
แผนการเรี ยนที่สมัคร ให้ เขียนตัวเลข 1 หรื อ 2 หรื อ 3 ไม่เกิน 3 อันดับ
แผนการเรี ยนอังกฤษ – ดนตรี กรุ ณาเลือกเฉพาะแผนการเรี ยนนี ้เท่านัน้ โดยขีด 
(
(
(
(

)
)
)
)

แผนการเรี ยนอังกฤษ – วิทยาศาสตร์
( ) แผนการเรี ยนอังกฤษ – คณิตศาสตร์
แผนการเรี ยนอังกฤษ – ฝรั่งเศส
( ) แผนการเรี ยนอังกฤษ – จีน
แผนการเรี ยนอังกฤษ – ญี่ปนุ่
แผนการเรี ยนอังกฤษ – ดนตรี โดยสมัคร
( ) Voice
( ) ระบุเครื่ องดนตรี ..............................................................................................
(โดยมีการประเมินความพร้ อมด้ านการเรี ยนดนตรี ของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้ วย)

2. ชื่อบิดา (กรุ ณาระบุคานาหน้ าชื่อ) .................................................. นามสกุล ....................................................
สัญชาติ ..................................... ศาสนา ..............................
( ) ยังมีชีวิตอยู่ ( ) ถึงแก่กรรมแล้ ว
การศึกษาขันสู
้ งสุดของบิดา .............................................................................................................................
อาชีพ ................................................................ ตาแหน่ง ...........................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน ...........................................................................................................................................
ที่ตงั ้ ..............................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ........................................................................................................................................................
ที่อยู่ของบิดา (ถ้ าต่างกับนักเรี ยนผู้สมัคร) .........................................................................................................
......................................................................................................................................................................

3. ชื่อมารดา (กรุ ณาระบุคานาหน้ าชื่อ) ............................................ นามสกุล ......................................................
สัญชาติ .......................... ศาสนา ................................
( ) ยังมีชีวิตอยู่
( ) ถึงแก่กรรมแล้ ว
การศึกษาขันสู
้ งสุดของมารดา .........................................................................................................................
อาชีพ ................................................................ ตาแหน่ง ...........................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน ...........................................................................................................................................
ที่ตงั ้ ..............................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ........................................................................................................................................................
ที่อยู่ของมารดา (ถ้ าต่างกับนักเรี ยนผู้สมัคร) .....................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ถ้ าเป็ นนักเรี ยนเก่ามาแตร์ เดอีฯ เรี ยนที่โรงเรี ยนตังแต่
้ ปี พ.ศ. ............................... ถึง พ.ศ. ................................
ตังแต่
้ ชนั ้ ........................................ ถึงชัน้ ................................................ อยูส่ ีบ้าน สี .................................
( ) เป็ นสมาชิกสมาคมนักเรี ยนเก่าฯ
( ) ไม่เป็ น
ชื่อ – นามสกุล เมื่อเป็ นนักเรี ยนมาแตร์ เดอีฯ .........................................................................................
4. นักเรี ยนที่สมัครมีพี่น้องร่ วมบิดา มารดา เรี ยนที่โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยหรื อไม่
( ) มีพี่สาว
( ) มีน้องสาว
( ) ไม่มี
ถ้ ามี ชื่อ .................................................................................. ชันเรี
้ ยน ..................................................
ชื่อ .................................................................................. ชันเรี
้ ยน .................................................
ชื่อ .............................................................. ออกจากโรงเรี ยน เมื่อจบชัน้ .............. ปี พ.ศ. ...............
5. นักเรี ยนมีญาติเรี ยนที่โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีฯ ในปั จจุบนั
( ) มี
( ) ไม่มี
ถ้ ามี ชื่อ .......................................................................... ชันเรี
้ ยน .....................................................
ความสัมพันธ์กบั นักเรี ยน .................................................................................................................
6. นักเรี ยนที่มาจากต่างจังหวัด เมื่อเข้ ามาเรี ยนที่กรุ งเทพฯ จะพักอาศัยกับ ...............................................................
7. หมายเลขโทรศัพท์ในการแจ้ งผลการคัดเลือก
ชื่อเจ้ าของหมายเลขโทรศัพท์ .................................................................... หมายเลข ...................................
หมายเลขสารอง 2 หมายเลข
1. ชื่อ – นามสกุล .......................................................................... หมายเลข ....................................
2. ชื่อ – นามสกุล .......................................................................... หมายเลข ....................................

ลงนามผู้สมัคร ................................................
(..............................................)

