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โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลัย 
ใบสมัครเข้าเรียนชั <นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565 

ตอนที& 1 ข้อมูล 

กรุณากรอกข้อความในช่อง …………..   และขีด   ü   ในช่อง  (   ) 
ภาษาพื ?นฐานในการเรียนรู้ปัจจบุนัของนกัเรียนคือภาษา   ¨  ไทย       ¨  องักฤษ 
 
ชืKอนกัเรียนทีKสมคัร ………………………….…………  นามสกลุ ...................................................................... 
เกิดวนัทีK  .......  เดือน ……………………………  พ.ศ……….……….  จงัหวดัทีKเกิด ………………...…..…..…… 

เลขประจําตวัประชาชน    

 

สญัชาติ  ..................................  เชื ?อชาติ  .....................  จงัหวดัทีKเกิด …………………….. 
ศาสนา (     )  พทุธ  (     )  อิสลาม  (     )  ซิกข์  (     )  คริสเตียน 
 (     )  คาทอลกิ (รับศีลล้างบาปแล้ว)  (     )  คาทอลกิ (ยงัไมรั่บศีลล้างบาป) 
 (     )  อืKนๆ โปรดระบ ุ………………………………………………………………............... 
 

ทีKอยูข่องนกัเรียนทีKสมคัร เลขทีK ……………...  หมูบ้่าน  ................................................................................... 
ตรอก/ซอย …………………………..  ถนน …………………………  แขวง ……………………......................... 
เขต ………………..…  จงัหวดั …………………  รหสัไปรษณีย์ …………  โทรศพัท์ …………………...………. 
ทีKอยูใ่นทะเบียนบ้าน (ถ้าไมต่รงกบัทีKอยูจ่ริง) ……………………………....….………......................................... 
…………………………………………………………………………………….………...................................... 
กรุณาชี ?แจงเหตผุลทีKอยูจ่ริงและในทะเบียนบ้านไมต่รงกนั ………………………………...................................... 
..................................................................................................................................................................... 
โรงเรียนทีKเรียนอยูใ่นปัจจบุนั ……………………........................................  ชั ?นเรียน …………………….…….. 
 

ชืKอบิดา ……………………………….......................  นามสกลุ ………………………………...……….............. 
สญัชาติ ……….........  ศาสนา ……………........  (   ) อยูก่บันกัเรียน  (   ) ไมอ่ยูก่บันกัเรียน  (   ) ถงึแก่กรรมแล้ว 
โทรศพัท์มือถือ .........................................  E-mail Address .......................................................................... 
อาชีพ .................................................  ตําแหน่ง .......................................................................................... 
ชืKอสถานทีKทํางาน .......................................................................................................................................... 
ชืKอมารดา........................................................  นามสกลุ .............................................................................. 
สญัชาติ ……….........  ศาสนา ……………........  (   ) อยูก่บันกัเรียน  (   ) ไมอ่ยูก่บันกัเรียน  (   ) ถงึแก่กรรมแล้ว 
โทรศพัท์มือถือ .........................................  E-mail Address .......................................................................... 
อาชีพ .................................................  ตําแหน่ง .......................................................................................... 
ชืKอสถานทีKทํางาน .......................................................................................................................................... 
ถ้าเป็นนกัเรียนเก่ามาแตร์ฯ เป็นนกัเรียนรุ่น MD .......  โดยเรียนทีKมาแตร์เดอีฯ ตั ?งแตปี่ พ.ศ. ..........  ถงึ พ.ศ. ....... 

กรุณาตดิรูปถ่ายนกัเรียน 
มาให้พร้อมในชอ่งนี = 
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ตั ?งแตช่ั ?น ……………..…  ถงึชั ?น ……………….  (   ) เป็นสมาชิกสมาคมนกัเรียนเก่า ฯ  (   )   ไมเ่ป็น 
ชืKอ – นามสกลุ เมืKอเป็นนกัเรียนมาแตร์เดอีฯ …………………….………………………...................................... 
 
ผู้ปกครองนกัเรียน กรณีทีKไมใ่ช่บิดา หรือ มารดา   
ชืKอ ...............................................................  นามสกลุ ................................................................................ 
สญัชาติ ..............................  ศาสนา ................................  โทรศพัท์มือถือ .................................................... 
E-mail Address ........................................................................................................................................... 
อาชีพ ..........................................................  ตําแหน่ง ................................................................................. 
ชืKอสถานทีKทํางาน .......................................................................  ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน ............................ 
 
นกัเรียนผู้สมคัรมีพีKน้องร่วมบิดามารดา (ไมน่บัตวันกัเรียน) ............ คน 
เป็นชาย ............ คน       หญิง ..........   คน       นกัเรียนผู้สมคัรเป็นบตุรคนทีK ................... 

   (  ) มีพีKสาวเรียนทีKโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ                       (   )  ไมมี่ 
ถ้ามี ชืKอ ………………………………..............................  ชั ?นเรียน  ……………………………..……….......... 
        ชืKอ ………………………………..............................  ชั ?นเรียน  ……………………………..……….......... 
        ชืKอ ………………………………..............................  ชั ?นเรียน  ……………………………..……….......... 
นกัเรียนผู้สมคัรมีพีKสาวเรียนทีKโรงเรียนอืKนในปัจจบุนัหรือไม ่  (  ) มี           (   )  ไมมี่ 
       ถ้ามี ชืKอโรงเรียน …………………….........................................  ชั ?นเรียน ………….................................. 
นกัเรียนผู้สมคัรมีญาติเรียนทีKโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ในปัจจบุนัหรือไม ่  (   )  มี        (   ) ไมมี่ 
        ถ้ามี ชืKอ ………………………………..............................  ชั ?นเรียน  ……………………………...…........ 
ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน ………………………………………………………................................................... 
         ชืKอ ……………………………….............................  ชั ?นเรียน  ……………………………...………......... 
ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน ………………………………………………………................................................... 
นกัเรียนผู้สมคัรมีญาติสนิทเคยเป็นนกัเรียนมาแตร์เดอีฯ ในอดีตหรือไม ่  (   ) มี       (   ) ไมมี่ 
ถ้ามี  ชืKอ  ………………………….............……………..…………  ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน ………..…….…... 
         ชืKอ  ………………………….............……………..…………  ความสมัพนัธ์กบันกัเรียน ………….......….. 
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ตอนที& 2 แบบสอบถามผู้ปกครอง 
 
1. ทา่นผู้ปกครองปรารถนาอะไรบ้างในเส้นทางการเติบโตเรียนรู้ของลกูในช่วงอาย ุ5 – 18 ปี 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
 

2. ทา่นผู้ปกครองอยากได้โรงเรียนแบบไหนสําหรับลกูในช่วง อาย ุ5 – 18 ปี 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
 
3. ปรัชญาการศกึษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยัคือ 

 
อบรมเสริมคนให้ครบ  ประสบธรรมอนัสงูสง่ 

  ปัญญาแตกฉานมัKนคง   เสริมสง่เป็นคนจนสมบรูณ์ 
 

ทา่นผู้ปกครองมีความเห็นวา่ “อบรมเสริมคนให้ครบ” คืออะไร 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
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4. กรุณาแบง่ปันพฒันาการด้านตา่ง ๆ ของบตุรหญิงคนนี ?ของทา่นโดยสงัเขป 
(ขอความกรุณากระชบั ไมใ่ช้เนื ?อทีKเกินกวา่กําหนดให้) 

 

4.1 พฒันาการทางด้านร่างกาย (เช่น เดิน วิKง จบั หยิบของ ออกกําลงักาย) 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

4.2 พฒันาการด้านอารมณ์ (เช่น แสดงความรู้สกึสอดคล้องกบัสถานการณ์ รับรู้ความรู้สกึของผู้ อืKน) 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

4.3 พฒันาการทางจิตใจ (เชน่ ขอบคณุเป็น ขอโทษเป็น มีนํ ?าใจ ชว่ยเหลือ แบง่ปัน) 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

4.4 พฒันาการทางสงัคม (เช่น รอคอยเป็น แสดงออกผ่านเสียงเพลง แสดงความรักและเมตตา ให้อภยัได้ 
เก็บของเลน่เข้าทีK) 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 

4.5 พฒันาการทางจิตวิญญาณ (เช่น สวดมนต์ภาวนาเป็น รักธรรมชาติ เห็นอกเห็นใจผู้ อืKน) 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 

4.6 พฒันาการทางสติปัญญา (เชน่ พดูแสดงความคิดเห็น ความรู้สกึและความต้องการได้ สงัเกต และบอก
ความสมัพนัธ์ของสิKงตา่ง ๆ ได้ เปรียบเทียบและนบัจํานวนได้) 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  
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ตอนที& 3 ข้าพเจ้าขอให้คาํรับรอง ดงันี C 
 

1. ข้าพเจ้าเปิดเผยข้อมลูส่วนตวัในตอนทีK w ของใบสมคัรนี ? โดยติดรูปถ่ายนกัเรียนตามกําหนดในระเบียบการ 
และใบสมัครเข้าเรียนอนุบาล x ปีการศึกษา yz{z ด้วยความยินดี และยินยอม เพืKอให้โรงเรียนใช้ในการ
ดําเนินการรับสมคัรนกัเรียนเทา่นั ?น และรับทราบวา่ โรงเรียนจะไมนํ่าข้อมลูไปใช้เพืKอการอืKน 

 
2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าโรงเรียนจําเป็นต้องปรับเปลีKยนกระบวนการในการดําเนินการรับสมัครนักเรียนให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-w| และยินดีให้โรงเรียนใช้วิธีการพิจารณาคดัเลือกทีK
เห็นวา่เหมาะสม 

 
3. ข้าพเจ้ารับทราบวา่โรงเรียนมิได้เรียกเก็บคา่สมคัร หรือคา่บํารุงใด ๆ ในการยืKนใบสมคัรของข้าพเจ้า และจะไม่

หลงเชืKอข้อมลู และการเรียกร้องการปฏิบติัใด ๆ ทีKไม่ปรากฏในระเบียบการรับสมคัร ดงันั ?น ข้าพเจ้าขอรับรอง
วา่จะไมมี่การชําระเงิน หรือสญัญาชําระเงินแก่โรงเรียน หรือบคุคลใดเพืKอสนบัสนนุการสมคัรเข้าเรียนทั ?งสิ ?น 

 
4. ข้าพเจ้ายอมรับการตดัสนิของโรงเรียนทีKจะรับ หรือปฏิเสธนกัเรียนทีKสมคัร เป็นข้อยติุโดยไมมี่ข้อโต้แย้ง 
 
 

ลงนาม ผู้ปกครอง (ลายเซน็).............................................................................. 
                           (ตวับรรจง) ........................................................................... 
                           ข้าพเจ้า เป็น ........................................... ของนกัเรียนผู้สมคัร 


