
                                                                                        
                                                              

 
อนบุาลบตัรสอบเลขท่ี  ................. 

                                      โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
                  ใบสมัครเข้าเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

กรุณากรอกข้อความในช่อง …. และขีด    ในชอ่ง  (     ) 
เพ่ือน ามาย่ืน วนัเสาร์ท่ี 24 สิงหาคม 2562 
ผู้ปกครองประสงค์ให้ใช้ภาษา    ไทย         องักฤษในการประเมินความพร้อม 
 
1. ช่ือนกัเรียนท่ีสมคัร  ……………………………………………………………….. 

นามสกลุ                ……………………………………………………………….. 
เกิดวนัท่ี                 ………..  เดือน ……………………   พ.ศ…………………. 
จงัหวดัท่ีเกิด          ………………………   สญัชาติ  …………………………… 
เชือ้ชาติ                ……………………………... ศาสนา   …………….............. 
กรณีเป็นคาทอลิก      (   )   ยงัไมรั่บศีลล้างบาป 
                                (   )   รับศีลล้างบาปแล้วเม่ือวนัท่ี ………………………………….................................. 
 
ท่ีอยู่ของนกัเรียนท่ีสมคัร เลขท่ี …………….. หมูบ้่าน  ………………………………………........................... 
ตรอก/ซอย ………………………….. ถนน ………………………… แขวง ……………………...................... 
เขต ………………..… จงัหวดั …………………  รหสัไปรษณีย์ …………… โทรศพัท์ ………………………. 
ท่ีอยู่ในทะเบียนบ้าน (ถ้าไมต่รงกบัท่ีอยู่จริง) …………………………………….………................................. 
…………………………………………………………………………………….………................................ 
กรุณาชีแ้จงเหตผุลท่ีอยู่จริงและในทะเบียนบ้านไมต่รงกนั ………………………………................................ 
............................................................................................................................................................... 
โรงเรียนท่ีเรียนอยู่ในปัจจบุนั …………………….......................  ...............ชัน้เรียน ……………………….. 
 

2. ช่ือบิดา ………………………………................... นามสกลุ ……………………………………….............. 
สญัชาติ …………….........  ศาสนา ……………............    (   )  ยงัมีชีวิตอยู่       (   )   ถงึแก่กรรมแล้ว 
อาชีพ ……………………………...................  ต าแหน่ง …………………………………………………… 
ช่ือสถานท่ีท างาน   ………………………………………………………………………….......................... 
          โทรศพัท์ ……………………………………………...................................................................... 
ท่ีอยู่ของบิดา (ถ้าตา่งกบันกัเรียนผู้สมคัร) ………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………............................. 
 

 
 

ติดรูปผู้สมคัร 

เลขท่ี 

  (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 
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3.   ช่ือมารดา …………………………............................. นามสกลุ …………………………………................... 

สญัชาติ …………….............    ศาสนา …………...........     (    ) ยงัมีชีวิตอยู่          (    )  ถงึแก่กรรมแล้ว 
อาชีพ ………………………………..................       ต าแหน่ง …………………………………...................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน …………………………………………………………………........................................... 

                 โทรศพัท์ …………………………………......................................................................................... 
ท่ีอยู่ของมารดา (ถ้าตา่งกบันกัเรียนผู้สมคัร) ……………………………………............................................ 
……………………………………………………………………………………............................................ 
……………………………………………………………………………………............................................ 
ถ้าเป็นนกัเรียนเก่ามาแตร์ฯ  เป็นนกัเรียนรุ่น ...........  โดยเรียนท่ีโรงเรียนตัง้แตปี่ พ.ศ. ...........  ถงึ พ.ศ. ......... 
ตัง้แตช่ัน้ ……………… ถงึชัน้ …………….        (   )  เป็นสมาชิกสมาคมนกัเรียนเก่า ฯ          (   )   ไมเ่ป็น 

      ช่ือ – นามสกลุ เม่ือเป็นนกัเรียนมาแตร์เดอีฯ  ………………………………………….................................... 
 

4.  นกัเรียนท่ีสมคัรมีพ่ีน้องร่วมบิดามารดา (ไมน่บัตวันกัเรียน) ……………….................. คน 
เป็นชาย ……………….  คน       หญิง ……..............   คน      นกัเรียนผู้สมคัรเป็นบตุรคนท่ี ……………… 

   (    ) มีพ่ีสาวเรียนท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ                       (    )  ไมม่ ี
ถ้ามี ช่ือ ………………………………..............................   ชัน้เรียน   ……………………………............. 
        ช่ือ ……………………………….............................    ชัน้เรียน   …………………………………….. 
        ช่ือ ………………………………............................     ชัน้เรียน   …………...................................... 
 
มีพ่ีสาวเรียนท่ีโรงเรียนอื่นในปัจจบุนัหรือไม ่  (    ) มี           (    )  ไมม่ ี
ถ้ามี ช่ือโรงเรียน …………………….........................................   ชัน้เรียน   …………............................. 
นกัเรียนผู้สมคัรมีญาติเรียนท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ในปัจจบุนัหรือไม ่  (     )  มี        (    ) ไมม่ ี
ถ้ามี  ช่ือ ……………………………...............................   ชัน้เรียน   ……………………………............. 
ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน …………………………………………………………...................................... 
         ช่ือ ……………………………. ............................   ชัน้เรียน  …………….................................... 
ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน …………………………………………………………...................................... 
นกัเรียนผู้สมคัรมีญาติสนิทเคยเป็นนกัเรียนมาแตร์เดอีฯ ในอดีตหรือไม ่  (    ) มี       (    ) ไมม่ี 
ถ้ามี  ช่ือ  …………………………...........  ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน ……………………………………... 
         ช่ือ  ………………………… .......... ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน …………………............................. 
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กรุณาระบเุหตผุลการเลือกสมคัรเข้าเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 
 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
           ข้าพเจ้ายอมรับการตดัสินของโรงเรียนท่ีจะรับหรือปฏิเสธนกัเรียนท่ีสมคัรเป็นข้อยตุิโดย 
ไมม่ีข้อโต้แย้ง และข้าพเจ้ามิได้ช าระเงินหรือสญัญาจะช าระเงินแก่โรงเรียนหรือบคุคลใดเพ่ือ 
สนบัสนนุการสมคัรเข้าเรียนทัง้สิน้ 
 
                                      ลงนามผู้ปกครอง    (ลายเซน็)   ………………………………………… 
                                                                   (ตวับรรจง) ………………………………………… 
                                               ข้าพเจ้าเป็น …………………...ของนกัเรียนผู้สมคัร 
 
 
 

 
      
 

 

ท่านผู้ปกครองกรอกใบสมคัรนีใ้ห้เรียบร้อย แล้วน ามาย่ืนพร้อมเอกสารประกอบตามท่ีระบใุนระเบียบการ 
ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม ท่ีอาคารประถมศกึษา โดยย่ืนตามพยญัชนะตวัแรกของช่ือนกัเรียน 
ในเวลาดงันี ้ ก – ฌ ให้ย่ืนในเวลา 8.30 น.  ญ – ถ ให้ย่ืนในเวลา 9.00 น. 
  ท – ภ ให้ย่ืนในเวลา 9.30 น.  ม – ฮ  ให้ย่ืนในเวลา 10.00 น. 


