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โรงเรียนมาแตรเ์ดอีวิทยาลัย 

ใบสมัครเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2566 
 

กรุณากรอกขอ้ความในช่อง …………..   และขีด   ✓   ในชอ่ง  (     ) 
เพ่ือน ามาย่ืน วนัอาทิตยท่ี์ 7 สิงหาคม 2565 
ผูป้กครองประสงคใ์หใ้ชภ้าษา    ไทย         องักฤษ ในการประเมินความพรอ้ม 
 
1. ช่ือนกัเรียนท่ีสมคัร ………………………………………………………………..….. 

นามสกลุ  ……………………………………………………………..…….. 
เกิดวนัท่ี  ………..  เดือน ……………………………  พ.ศ……….………. 
จงัหวดัท่ีเกิด  ……………….……..……  สญัชาติ …………………….……… 
เชือ้ชาติ  …………………….………...  ศาสนา  ……………….............. 
กรณีเป็นคาทอลิก (   )   ยงัไมร่บัศีลลา้งบาป 

(   )   รบัศีลลา้งบาปแลว้ เม่ือวนัท่ี …………………………………..................................... 
 
ท่ีอยู่ของนกัเรียนท่ีสมคัร เลขท่ี ……………..  หมูบ่า้น ……………….………………………................................. 
ตรอก/ซอย …………………………..  ถนน …………………………  แขวง ……………………........................... 
เขต ………………..…  จงัหวดั …………………  รหสัไปรษณีย ์……………  โทรศพัท ์…………………..………. 
ท่ีอยู่ในทะเบียนบา้น (ถา้ไมต่รงกบัท่ีอยู่จริง) …………………………………….………......................................... 
…………………………………………………………………………………….………........................................ 
กรุณาชีแ้จงเหตผุลท่ีอยู่จริงและในทะเบียนบา้นไมต่รงกนั ………………………………........................................ 
....................................................................................................................................................................... 
โรงเรียนท่ีเรียนอยู่ในปัจจบุนั ……………………........................................  ชัน้เรียน …………………………….. 
 

2. ช่ือบิดา ………………………………............................  นามสกลุ ……………………………………….............. 
สญัชาติ …………….........  ศาสนา ……………............    (   )  ยงัมีชีวิตอยู่       (   )   ถงึแก่กรรมแลว้ 
อาชีพ ……………………………....................  ต  าแหน่ง …………………………………………………………… 
ช่ือสถานท่ีท างาน   ……………………………………………………………………………….….......................... 
โทรศพัท ์……………………………………………............................................................................................. 
ท่ีอยู่ของบิดา (ถา้ตา่งกบันกัเรียนผูส้มคัร) …………………………………………………..……............................. 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................

 
 

ติดรูปผูส้มคัร 

เลขท่ี 
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3. ช่ือมารดา …………………………............................. นามสกลุ …………………………...………................... 
สญัชาติ …………….........  ศาสนา ……………............    (   )  ยงัมีชีวิตอยู่       (   )   ถงึแก่กรรมแลว้ 
อาชีพ ……………………………....................  ต  าแหน่ง …………………………………………………………… 
ช่ือสถานท่ีท างาน   ……………………………………………………………………………….….......................... 
โทรศพัท ์……………………………………………............................................................................................. 
ท่ีอยู่ของมารดา (ถา้ตา่งกบันกัเรียนผูส้มคัร) ……………………………….…………............................................ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ถา้เป็นนกัเรียนเก่ามาแตรฯ์  เป็นนกัเรียนรุน่ MD .......  โดยเรยีนท่ีมาแตรเ์ดอีฯ ตัง้แตปี่ พ.ศ. ...........  ถงึ พ.ศ. ........ 
ตัง้แตช่ัน้ ……………..…  ถงึชัน้ ……………….        (   )  เป็นสมาชิกสมาคมนกัเรียนเก่า ฯ          (   )   ไมเ่ป็น 
ช่ือ – นามสกลุ เม่ือเป็นนกัเรียนมาแตรเ์ดอีฯ  …………………….………………………….................................... 
 

4. นกัเรียนท่ีสมคัรมีพ่ีนอ้งรว่มบิดามารดา (ไมน่บัตวันกัเรียน) ……………….................. คน 
เป็นชาย ……………….  คน       หญิง ……..............   คน      นกัเรียนผูส้มคัรเป็นบตุรคนท่ี ……………… 

   (    ) มีพ่ีสาวเรียนท่ีโรงเรียนมาแตรเ์ดอีฯ                       (    )  ไมม่ ี
ถา้มี ช่ือ ………………………………..............................  ชัน้เรียน ………………………….…..………............. 
        ช่ือ ………………………………..............................  ชัน้เรียน ……………………….……..………............. 
        ช่ือ ………………………………..............................  ชัน้เรียน ……………………….……..………............. 
 
มีพ่ีสาวเรียนท่ีโรงเรียนอื่นในปัจจบุนัหรือไม ่  (    ) มี           (    )  ไมม่ ี
ถา้มี ช่ือโรงเรียน …………………….........................................  ชัน้เรียน …………............................................ 
นกัเรียนผูส้มคัรมีญาติเรียนท่ีโรงเรียนมาแตรเ์ดอีฯ ในปัจจบุนัหรือไม ่  (     )  มี        (    ) ไมม่ี 
ถา้มี ช่ือ ………………………………..............................  ชัน้เรียน ……………………………....………............ 
ความสมัพนัธก์บันกัเรียน …………………………………………………………................................................... 
         ช่ือ ………………………………..............................  ชัน้เรียน ……………………………....………........... 
ความสมัพนัธก์บันกัเรียน …………………………………………………………................................................... 
นกัเรียนผูส้มคัรมีญาติสนิทเคยเป็นนกัเรียนมาแตรเ์ดอีฯ ในอดีตหรือไม ่  (    ) มี       (    ) ไมม่ี 
ถา้มี  ช่ือ ………………………….............…….………..…………  ความสมัพนัธก์บันกัเรยีน ………………..…... 
         ช่ือ …………………………..............……………..…………  ความสมัพนัธก์บันกัเรยีน ………………..….. 
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กรุณาระบเุหตผุลท่ีเลือกสมคัรเขา้เรียนโรงเรียนมาแตรเ์ดอีวิทยาลยั 
 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
อเีมลทีต้่องการใหแ้จ้งผลการพจิารณารับเข้าเรียน ...................................................................................... 
 

ขา้พเจา้ยอมรับการตัดสินของโรงเรียนท่ีจะรบัหรือปฏิเสธนักเรียนท่ีสมัครเป็นขอ้ยุติโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้  และ
ขา้พเจา้มิไดช้  าระเงิน หรือสญัญาจะช าระเงินแก่โรงเรียนหรือบคุคลใด เพ่ือสนบัสนนุการสมคัรเขา้เรียนทัง้สิน้ 

 
                                      ลงนามผูป้กครอง    (ลายเซน็)   ………………………………………… 
                                                                   (ตวับรรจง) ………………………………………… 
                                               ขา้พเจา้เป็น …………………... ของนกัเรียนผูส้มคัร 
 
 
 

 
      

ท่านผูป้กครองกรอกใบสมคัรนีใ้หเ้รียบรอ้ย แลว้น ามาย่ืนพรอ้มเอกสารประกอบตามท่ีระบใุนระเบียบการ 
ในวันอาทติยท์ี ่7 สิงหาคม  ท่ีอาคารอนสุสรณ ์50 ปี โดยย่ืนตามพยญัชนะตวัแรกของช่ือนกัเรียน 
ในเวลาดงันี ้ ก – ฌ ใหย่ื้นในเวลา 8.30 น.  ญ – ถ ใหย่ื้นในเวลา 9.15 น. 
  ท – ภ ใหย่ื้นในเวลา 10.00 น.  ม – ฮ  ใหย่ื้นในเวลา 10.45 น. 
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หนังสือขอความยินยอมส าหรับผู้ปกครอง 
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเรียน 

 
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเรียน 

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โรงเรียนฯ มีความจ าเป็นต้องขอให้ท่าน
ระบุความยินยอมส าหรับกิจกรรมที่โรงเรียนฯ ต้องด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเรียนตลอดระยะเวลาที่
เป็นผู้สมัครเรียน ดังที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้ 

 
ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับโรงเรียนฯ ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อมายังช่องทางที่โรงเรียนฯ 

ก าหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของสิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ได้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล  
 

********************************************************************************* 
 
ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ..................................................................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 
ผู้สมัครเรียน (ชื่อ-นามสกุล) ............................................................................................................................................ 
 
[  ]  ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้สมัครเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง

แล้ว 
 
ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในกิจกรรมของโรงเรียนฯ ดังต่อไปนี้ 
 
[  ] เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ศาสนา และข้อมูลสุขภาพ ในกระบวนการรับสมคัรนักเรียน 
[  ] เก็บส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต เพื่อ

ยืนยันตัวบุคคล 
 

[   ] ไม่ให้ความยินยอม 

 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผู้ปกครอง 
 (...................................................................) 
วันที่ ........................................................... 

 
 
หมายเหต ุ กรณีผู้สมัครเรียนเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ถึงย่ีสิบปี บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ การให้ความยินยอมในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มอี านาจกระท าการแทนผู้เยาว์ หรือ ผู้อนุบาลที่มีอ านาจกระท าการแทนคนไร้ความสามารถ 
หรือ ผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทนบุคคลไร้ความสามารถ  แล้วแต่กรณี 


