
 

รู้จักโรงเรียน 
 เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกของคณะอุร์สุลิน  ซึ่งเป็นคณะนักบวชสตรี         

มีประวัติศาสตร์การให้ศึกษาอบรมส าหรับเด็กและสตรีมานานกว่า  400 ปี     
ในกว่า 20 ประเทศ 

 โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 
 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  3 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย     

สายสามัญส าหรับนักเรียนหญิงล้วน (เมื่อแรกก่อตั้งได้รับนักเรียนชายใน
ระดับประถมวัยและประถมศึกษาตอนต้น) 

 มีปรัชญาการศึกษาว่า 
   อบรมเสริมคนให้ครบ  ประสบธรรมอันสูงส่ง 
ปัญญาแตกฉานม่ันคง  เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์ 

 มุ่งการศึกษาอบรมที่มีคุณภาพแก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้น าที่
เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมคุณธรรมและวิชาความรู้ ปลูกฝังให้การรับใช้สังคม
เป็นคติพจน์ของนักเรียน ให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษแต่ไม่มีการเปิดระบบ
นานาชาติหรือ 2 ภาษา (Bilingual/English Program) 

 จ านวนนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ควบคุมจ านวน
เต็มไม่ให้เกิน 2,000 คน แต่ละห้องมีจ านวนนักเรียน 30-36 คน 

 ในระดับอนุบาล 3 มีนักเรียน 120 คน ห้องเรียนละ 30 คน คุณครู 2 ท่าน         
ต่อห้องเรียน  

 ในระดับมัธยมปลายเตรียมนักเรียนสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านแผนการเรียนที่เน้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และดนตรีสากล 

 
 

 

เอกสารแจกเพื่อประชาสัมพันธ์มิได้จ าหนา่ย 
 

 

 

ระเบยีบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3                              
ส าหรับปีการศึกษา 2555 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
 

 จ าหน่ายใบสมัคร : วันอังคารที ่1 และวันพุธที่ 2 พฤศจกิายน 2554      
 เวลา 9.00 – 10.30 น. (กรุณาอย่ามาก่อนเวลา) 

 สถานที่จ าหน่ายใบสมัคร : อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคารเรียนมัธยม) 
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เดินเข้าทางประต ู4  ด้านถนนหลังสวน เท่านั้น  
(ไม่มีบริการทีจ่อดรถในโรงเรียน และผู้ปกครองสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นมาซื้อใบสมัคร   
ให้ได้) 

 รับสมัคร : วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554  ช่วงเวลาตามระบุที่มุมบนขวา 
ของใบสมัคร ที่อาคารหอประชุม เข้าทางประตู 1 ด้านถนนเพลินจิต    
ผู้ปกครองจ าเป็นต้องมาด้วยตนเองโดยไม่ต้องน านักเรยีนมา 

 ประเมินความพร้อมนักเรียน :  วันเสาร์ที ่12 พฤศจิกายน 2554     
เวลาตามระบุในบัตรสอบที่อาคารเรียนประถม (เข้าทางประตูดา้นถนนเพลินจิต)  
 
 

เกณฑอ์ายุของผู้สมัคร เป็นผู้ที่เกิดระหว่าง 

วันที ่1 มีนาคม 2549 ถึง 31 สิงหาคม 2550 
ไม่มีการผ่อนผันส าหรับวันเกดิก่อนหรือหลงันี ้

 
 



 

 

 ข้อควรทราบเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนช้ันอนุบาล 3 
 

 ใบสมัครเข้าเรยีนอนุบาล 3 แบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1 แบบกรอกข้อมูลประวัติ จ าหน่ายวันอังคารที่ 1 และพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554    
เพื่อน าใบสมัครไปกรอกและผู้ปกครอง มายื่นวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 
ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองและซองจดหมาย ที่ขอให้ผู้ปกครองจ่าหน้าซอง
เพื่อการส่งผลการตัดสินคัดเลือกทางไปรษณีย์ ใบสมัครตอนที่ 2 นี้ เป็นส่วนซึ่งผู้ปกครอง
เท่านั้นเป็นผู้มากรอกที่โรงเรียนในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ตามเวลาที่ก าหนด และ
ท่านไม่ต้องช าระค่าสมัครเพิ่ม 

   

ใบสมัครตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามมิใช่ข้อทดสอบ ท่านผู้ปกครองน าใบสมัครตอนที่ 1  
มาเพื่อส่งพร้อมกับตอนที่ 2  เมื่อตอบค าถามแสดงทัศนะของท่านในใบสมัครตอนที่ 2  เสร็จ 
โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยในการเตรียมตัวเพื่อการตอบค าถามต่าง ๆ การตอบแบบสอบถาม
นี้ปกติใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
 

 การยื่นใบสมัคร 
จัดที่หอประชุมโรงเรียน เข้าทางประตู 1 ด้านถนนเพลินจิต บิดาและ/หรือมารดา

นักเรียนผู้สมัคร เป็นผู้มากรอกใบสมัครตอนที่ 2 และยื่นใบสมัครทั้ง 2 ชุด ด้วยตนเอง ในวัน
อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน  2554  ตามเวลาและสถานที่ที่ก าหนด ไม่รับใบสมัครนอกเหนือจาก
เวลาตามนี้แม้จะซื้อใบสมัครตอนที่ 1 ไปแล้ว ขอย้ าว่าเฉพาะบิดาหรือมารดาเท่านั้นที่กรอกและ
ยื่นใบสมัคร กรุณาอย่าน าผู้อ่ืนหรือบุตรหลานมาด้วย 

 

ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นและเด็ก ๆ เข้าสถานที่กรอกใบสมัคร รวมทั้งไม่น าอาหาร 
และเครื่องดื่มเข้าในห้องกรอกใบสมัคร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

 เอกสารประกอบในการยื่นใบสมัคร 
1.  สูติบัตรตัวจริงของนักเรียนผู้สมัคร เพื่อการตรวจสอบและส าเนาเพื่อส่งมอบ พร้อม       

ใบสมัคร 1 ชุด โดยบิดาหรือมารดานักเรียนลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
2.   ทะเบียนบ้านตัวจริงของนักเรียนผู้สมัครและส าเนา 1 ชุด ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.   รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 น้ิว 2 ใบ เพื่อติดในใบสมัครตอนที่ 1 และติดบัตรสอบของนักเรียน

เป็นรูปถ่ายที่อัดจากภาพเดียวกันทั้ง 2 ใบ เขียนชื่อนักเรียนตัวบรรจงก ากับด้านหลังรูป 
4. กรณีที่เป็นคาทอลิก ใบรับรองศีลล้างบาปตัวจริงและส าเนา 1 ชุด 
 
 

 

 พลาดวันจ าหน่ายใบสมัคร วันที่ 1 หรือ 2 พฤศจิกายน จะท าอย่างไร ? 
ท่านผู้ปกครองมาซื้อและกรอกใบสมัคร พร้อมยื่นทั้งตอนที่ 1 และ 2 พร้อมเอกสาร

ประกอบครบถ้วนได้อีกวันเดียวเท่าน้ัน คือวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00-10.30 น. 
ที่บริเวณอาคารประถมศึกษา 

 

 การทดสอบความพร้อม 
การประเมินความพร้อมของนักเรียนท่ีอาคารประถมศึกษา เข้าทางประตู 1 ถนนเพลินจิต

เท่านั้น เมื่อยื่นใบสมัครผู้ปกครองจะได้รับบัตรส าหรับนักเรียนเพื่อน านักเรียนมารับการประเมิน
ความพร้อมในการเรียนรู้ ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 (กรุณาน านักเรียนมาก่อนเวลาที่
ระบุ 15 นาที)   

 

การทดสอบนี้ไม่มีการสอบเขียน อ่านหนังสือ หรือคิดค านวณตัวเลข                   
และไม่ต้องน าเครื่องเขียนใด ๆ มา 

 

 การประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน                                       
โรงเรียนจะแจ้งผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนทางไปรษณีย์เท่าน้ันภายในเดือนธันวาคม 2554 

 
ข้อปฏิบัติส าคัญในการรับสมัครนักเรียน 

 

       โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ไม่เรียกเก็บหรือยอมรับเงินบริจาคหรือข้อเสนอในการบริจาค 
รวมทั้งของขวัญใด ๆ ทั้งสิ้นในการสมัครนักเรียนเข้าเรียน ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านทางบุคคลใดและจะไม่
พิจารณาใบสมัครที่มีเรื่องการบริจาคเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ไม่มีบุคลากรคนใดของโรงเรียนรับสอนเตรียม
นักเรียนเข้าเรียน เขียนหนังสือ หรือผลิตสื่อการเตรียมความพร้อมใด ๆ เพื่อการทดสอบเข้าเรียน 
รวมทั้งขอมิให้ท่านผู้ปกครองร่วมกิจกรรมอาสาสมัครใด ๆ ในโรงเรียนหรือเพื่อโรงเรียน หากท่านมิได้
เป็นผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบันอยู่แล้ว   

ทางโรงเรียนขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองได้โปรดให้ความส าคัญอย่างจริงจังถึงความส าคัญของ
กระบวนการเรียนรู้และศึกษาเล่าเรียนของบุตรในระยะยาว โดยปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องในการเรียนรู้
ตั้งแต่เยาว์วัย การเรียนพิเศษกวดวิชาเตรียมสอบตั้งแต่วัยเริ่มต้นเข้าสู่ระบบการศึกษา สร้างทัศนคติ
และแนวทางปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องต่อกระบวนการเรียนรู้สร้างปัญหาให้กับการศึกษาในระบบ และท าให้
พัฒนาการของเด็กไม่ได้เป็นไปอย่างเหมาะสม                                             

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนมีข้อสังเกตจากการรับสมัครนักเรียนในปีก่อน ๆ ว่ามีบางท่านจ้างวานให้
ผู้อื่นเป็นธุระในการสมัครบุตรเข้าเรียนให้ท่าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของทางโรงเรียนที่ต้องการให้
ผู้ปกครองด าเนินการสมัครบุตรเข้าเรียนด้วยตนเอง และเฝ้าเอาใจใส่ติดตามการเติบโตการพัฒนาของ
บุตรของท่านโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนที่บุตรของท่านเข้าเรียน 

 

หนังสือเตรียมตัวสอบที่มักจะมาจ าหน่ายหน้าโรงเรียน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีแนวขอ้สอบของ
โรงเรียน และโรงเรียนไม่สนับสนุนให้นักเรียนอนุบาลต้องเรียนพิเศษกวดวิชา                            

หรือติวเข้มเพื่อเตรียมเข้าโรงเรียน 


