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โรงเรียนมาแตรเ์ดอวีิทยาลยั 
ใบสมัครเข้าเรยีนชัน้อนบุาล 3 ปกีารศึกษา 2566 

ตอนที ่1 ขอ้มูล 

กรุณากรอกข้อความในช่อง …………..   และขีด      ในช่อง  (   ) 
ภาษาพ้ืนฐานในการเรียนรู้ปัจจุบันของนักเรียนคือภาษา     ไทย         อังกฤษ 
 
ชื่อนักเรียนที่สมัคร ………………………….…………  นามสกุล ...................................................................... 
เกิดวันที่  .......  เดือน ……………………………  พ.ศ……….……….  จังหวัดที่เกิด ………………...…..…..…… 

เลขประจ าตัวประชาชน    

 

สัญชาติ  ..................................  เชื้อชาติ  .....................  จังหวัดที่เกิด …………………….. 
ศาสนา (     )  พุทธ  (     )  อิสลาม  (     )  ซิกข์  (     )  คริสเตียน 
 (     )  คาทอลิก (รับศีลล้างบาปแล้ว)  (     )  คาทอลิก (ยังไม่รับศีลล้างบาป) 
 (     )  อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………............... 
 

ที่อยู่ของนักเรียนที่สมัคร เลขที่ ……………...  หมู่บ้าน  ................................................................................... 
ตรอก/ซอย …………………………..  ถนน …………………………  แขวง ……………………......................... 
เขต ………………..…  จังหวัด …………………  รหสัไปรษณีย์ …………  โทรศัพท์ …………………...………. 
ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน (ถ้าไม่ตรงกับที่อยู่จริง) ……………………………....….………......................................... 
…………………………………………………………………………………….………...................................... 
กรุณาชี้แจงเหตุผลที่อยู่จริงและในทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน ………………………………...................................... 
............................................................................ ......................................................................................... 
โรงเรียนที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน ……………………........................................  ชั้นเรียน …………………….…….. 
 

ชื่อบิดา ……………………………….......................  นามสกุล ………………………………...……….............. 
สัญชาติ ……….........  ศาสนา ……………........  (   ) อยู่กับนักเรียน  (   ) ไม่อยู่กับนักเรียน  (   ) ถึงแก่กรรมแล้ว 
โทรศัพท์มือถือ .........................................  E-mail Address .......................................................................... 
อาชีพ .................................................  ต าแหน่ง .......................................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน .............................................................................................................................. ............ 
 

กรุณาติดรูปถา่ยนกัเรยีน 
มาใหพ้รอ้มในชอ่งนี ้
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ชื่อมารดา........................................................  นามสกุล .............................................................................. 
สัญชาติ ……….........  ศาสนา ……………........  (   ) อยู่กับนักเรียน  (   ) ไม่อยู่กับนักเรียน  (   ) ถึงแก่กรรมแล้ว 
โทรศัพท์มือถือ .........................................  E-mail Address .......................................................................... 
อาชีพ .................................................  ต าแหน่ง ............................................................ .............................. 
ชื่อสถานที่ท างาน ..................................................................................................................................... ..... 
ถ้าเป็นนักเรียนเก่ามาแตร์ฯ เป็นนักเรียนรุ่น MD .......  โดยเรียนที่มาแตร์เดอีฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ..........  ถึง พ.ศ. ....... 
ต้ังแต่ชั้น ……………..…  ถึงชั้น ……………….  (   ) เป็นสมาชกิสมาคมนักเรียนเก่า ฯ  (   )   ไม่เป็น 
ชื่อ – นามสกุล เมื่อเป็นนักเรียนมาแตร์เดอีฯ …………………….………………………...................................... 
 
ผู้ปกครองนักเรียน กรณีท่ีไม่ใช่บิดา หรือ มารดา   
ชื่อ ...............................................................  นามสกุล ................................................................................ 
สัญชาติ ..............................  ศาสนา ................................  โทรศัพท์มือถือ .................................................... 
E-mail Address ............................................................................................................................. .............. 
อาชีพ ..........................................................  ต าแหน่ง ................................................................................. 
ชื่อสถานที่ท างาน .......................................................................   ความสัมพันธ์กับนักเรียน ............................ 
 
นักเรียนผู้สมัครมีพ่ีน้องร่วมบิดามารดา (ไม่นับตัวนักเรียน) ............ คน 
เป็นชาย ............ คน       หญิง ..........   คน       นักเรียนผู้สมัครเป็นบุตรคนที่ ................... 

   (  ) มีพี่สาวเรียนที่โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ                       (   )  ไม่มี 
ถ้ามี   ชื่อ ………………………………..............................  ชั้นเรยีน  ……………………………..……….......... 
        ชื่อ ………………………………..............................  ชั้นเรยีน  ……………………………..……….......... 
        ชื่อ ………………………………..............................  ชั้นเรยีน  ……………………………..……….......... 
นักเรียนผู้สมัครมีพ่ีสาวเรียนที่โรงเรียนอ่ืนในปัจจุบันหรือไม่   (  ) มี           (   )  ไม่มี 
       ถ้ามี ชื่อโรงเรียน …………………….........................................  ชั้นเรียน ………….................................. 
นักเรียนผู้สมัครมีญาติเรียนที่โรงเรียนมาแตร์เดอีฯ ในปัจจุบันหรือไม่   (   )  มี        (   ) ไม่มี 
        ถ้ามี ชื่อ ………………………………..............................  ชั้นเรียน  ……………………………...…........ 
ความสัมพันธ์กับนักเรียน ………………………………………………………................................................... 
         ชื่อ ……………………………….............................  ชั้นเรียน  ……………………………...………......... 
ความสัมพันธ์กับนักเรียน ………………………………………………………................................................... 
นักเรียนผู้สมัครมีญาติสนิทเคยเป็นนักเรียนมาแตร์เดอีฯ ในอดีตหรือไม่   (   ) มี       (   ) ไม่มี 
ถ้ามี  ชื่อ  ………………………….............……………..…………  ความสัมพันธ์กับนักเรียน ………..…….…... 
       ชื่อ  ………………………….............……………..…………  ความสัมพันธ์กับนักเรียน ………….......….. 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามผูป้กครอง 
 
1. ท่านผู้ปกครองปรารถนาอะไรบ้างในเส้นทางการเติบโตเรียนรู้ของลูกในช่วงอายุ 5 – 18 ปี 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ขอท่านผู้ปกครองให้ข้อมูลตารางการใช้ชีวิตของบุตรสาวหลังกลับจากโรงเรียนและในวันเสาร์อาทิตย์ 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

3. ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยคือ 

 

 อบรมเสริมคนให้ครบ  ประสบธรรมอันสูงส่ง 

 ปัญญาแตกฉานมั่นคง  เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์ 

 

ท่านผู้ปกครองมีความเห็นว่า “อบรมเสริมคนให้ครบ” คืออะไร 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. กรุณาแบ่งปันพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของบุตรหญิงคนนี้ของท่านโดยสังเขป 
(ขอความกรุณากระชับ ไม่ใช้เนื้อที่เกินกว่าก าหนดให้) 

 

4.1 พัฒนาการทางด้านร่างกาย (เช่น เดิน วิ่ง จับ หยิบของ ออกก าลังกาย) 
............................................................................................................................. ............................ 

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

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

4.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ (เช่น แสดงความรู้สึกสอดคล้องกับสถานการณ์ รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น) 
............................................................................................................................. ............................ 

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

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

4.3 พัฒนาการทางจติใจ (เช่น ขอบคุณเป็น ขอโทษเป็น มีน้ าใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน) 
............................................................................................................................. ............................ 

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

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

4.4 พัฒนาการทางสังคม (เช่น รอคอยเป็น แสดงออกผ่านเสียงเพลง แสดงความรักและเมตตา ให้อภัยได้  
เก็บของเล่นเข้าที่) 
............................................................................................................................. ............................ 

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

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

4.5 พัฒนาการทางจิตวิญญาณ (เช่น สวดมนต์ภาวนาเป็น รักธรรมชาติ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน) 
............................................................................................................................. ............................ 

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

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

4.6 พัฒนาการทางสติปัญญา (เช่น พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและความต้องการได้ สังเกต และบอก
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ได้ เปรียบเทียบและนับจ านวนได้) 
............................................................................................................................. ............................ 

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

.............................................................................................................. ...........................................  
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ตอนที ่3 ขา้พเจ้าขอใหค้ ารบัรอง ดงันี ้

 
1. ข้าพเจ้าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในตอนที่ 1 ของใบสมัครนี้ โดยติดรูปถ่ายนักเรียนตามก าหนดในระเบียบการ และใบ

สมัครเข้าเรียนอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2566 ด้วยความยินดี และยินยอม เพ่ือให้โรงเรียนใช้ในการด าเนินการรับ
สมัครนักเรียนเท่านั้น และรับทราบว่า โรงเรียนจะไม่น าข้อมูลไปใช้เพ่ือการอ่ืน 

 
2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าโรงเรียนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการในการด าเนินการรับสมัครนักเรียนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยินดีให้โรงเรียนใช้วิธีการพิจารณาคัดเลือกที่เห็นว่าเหมาะสม 
 

3. ข้าพเจ้ารับทราบว่าโรงเรียนมิได้เรียกเก็บค่าสมัคร หรือค่าบ ารุงใด ๆ ในการยื่นใบสมัครของข้าพเจ้า และจะไม่
หลงเชื่อข้อมูล และการเรียกร้องการปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในระเบียบการรับสมัคร ดังนั้น ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
จะไม่มีการช าระเงิน หรือสัญญาช าระเงินแก่โรงเรียน หรือบุคคลใดเพื่อสนับสนุนการสมัครเข้าเรียนทั้งสิ้น 

 
4. ข้าพเจ้ายอมรับการตัดสินของโรงเรียนที่จะรับ หรือปฏิเสธนักเรียนที่สมัคร เป็นข้อยุติโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 
 

อีเมล์ทีต่อ้งการใหแ้จง้ผลการพจิารณารบัเขา้เรียน ......................................................................................  

 
ลงนาม ผู้ปกครอง (ลายเซ็น)..............................................................................  

                           (ตัวบรรจง) ........................................................................... 

                           ข้าพเจ้า เป็น ........................................... ของนักเรียนผู้สมัคร 
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หนังสอืขอความยนิยอมส าหรบัผูป้กครอง 
ในการประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลของผูส้มัครเรยีน 

 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเรียน และเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โรงเรียนฯ มีความจ าเป็นต้องขอให้ท่านระบุความยินยอม
ส าหรับกิจกรรมที่โรงเรียนฯ ต้องด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเรียนตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้สมัครเรียน ดังที่แจ้ง
ไว้ด้านล่างนี้ 

 

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับโรงเรียนฯ ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อมายังช่องทางที่โรงเรียนฯ ก าหนด
ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของสิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ได้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

 

********************************************************************************* 

 

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ......................................................................................................................เป็นผู้ปกครองของ 

ผู้สมัครเรียน (ชื่อ-นามสกุล) ........................................................................................................................................... 
 

[  ]  ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้สมัครเรียน นักเรียน และผู้ปกครองแล้ว 
 

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในกิจกรรมของโรงเรียนฯ ดังต่อไปนี้ 
 

[  ] เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ศาสนา และข้อมูลสุขภาพ ในกระบวนการรับสมคัรนักเรียน 
[  ] เก็บส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมู่โลหิต เพื่อยืนยัน

ตัวบุคคล 
[   ] ไม่ให้ความยินยอม 

 

ลงชื่อ .......................................................ผู้ปกครอง 

(...................................................................) 

วันที่ .............................................................. 

 

หมายเหตุ กรณีผูส้มคัรเรียนเป็นผูเ้ยาวท่ี์มีอายไุม่ถึงยี่สิบปี บคุคลไรค้วามสามารถ หรือบคุคลเสมือนไรค้วามสามารถ การใหค้วามยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล จะตอ้ง
ไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองท่ีมีอ านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์หรือ ผูอ้นบุาลท่ีมีอ านาจกระท าการแทนคนไรค้วามสามารถ หรือ ผู้พิทกัษท่ี์มีอ านาจกระท าการแทนบคุคล
ไรค้วามสามารถ  แลว้แต่กรณี  


