สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 38/2560 วันที่ 4 สิ งหาคม 2560
เรือ่ ง ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 MUIDS
เรียน ผูป้ กครองนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
ด้วยโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เปิ ดทาการหลักสูตรภาษาอังกฤษตัง้ แต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ขณะนี้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 อยู่ในช่ วงการเตรียมความพร้อมสาหรับการศึก ษาต่ อระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โดยมีนักเรียนและ
ผูป้ กครองหลายท่านมีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)
ในโอกาสนี้โรงเรียนขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทัง้ กาหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อไปในปี การศึกษา 2561 ดังนี้
ตารางการรับสมัครและวันสอบ
ครังที
้ ่เปิ ดรับสมัคร
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3

รอบการรับสมัคร
7 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560
9 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560
1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

กาหนดการสอบคัดเลือก
7 - 8 ตุลาคม 2560
2 - 3 ธันวาคม 2560
24 - 25 มีนาคม 2561

สิ่ งที่ต้องจัดเตรียม
1. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
2. ใบรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ในชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ปี การศึกษา 2560
3. สาเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง จานวน 1 ชุด
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 บาท
คุณสมบัตินัก เรีย นของนักเรีย นที่จ ะสามารถเข้าศึก ษาต่ อ ที่โรงเรีย นนานาชาติม หาวิท ยาลัย มหิด ลนัน้ (MUIDS) ยัง คงเป็ น ไป
ตามเกณฑ์เดิม คือต้องผ่านการทดสอบ 4 ด้านดังนี้
1. TOEFL
450 คะแนนขึน้ ไป
2. MAPS
ได้ 9 จาก 12 คะแนน
3. Essay
ได้ 2.8 จาก 4 คะแนน
4. การสัมภาษณ์ ได้ 2.8 จาก 4 คะแนน
ทัง้ นี้โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กาหนดกิจกรรม MUIDS Open House ประจาปี การศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ท่ี
20 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น เพื่อให้ผปู้ กครองและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการศึกษาต่อ วิธกี ารรับสมัคร
และการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน โรงเรียนจึงขอเรียนเชิญผู้ปกครอง ที่มคี วามประสงค์ให้บุตรหลานเข้า ศึกษาต่ อในระดับ
มัธยมศึกษาปี ทต่ี อนปลาย ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล และนักเรียนทีส่ นใจเข้าเยีย่ มชมกิจกรรมครัง้ นี้ หรือต้องการทราบ
ข้อมูลเพิม่ เติมเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถแจ้งความประสงค์ลงในใบตอบรับ และกรุณาตอบกลับมายังครูประจาชัน้
ภายในวันจันทร์ท่ี 7 สิงหาคม 2560
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 38/2560
เรือ่ ง ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 MUIDS
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 7 สิ งหาคม 2560)
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).................................................................. ผูป้ กครอง(ด.ช./ด.ญ.)....................................................................................................
ชื่อเล่น...............................................ชัน้ .....................................ได้รบั และรับทราบสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 38/2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์
การศึกษาต่อในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 MUIDS
 มีความสนใจและขอเข้าร่วมการกิจกรรม MUIDS Open House วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560 จานวน………….……………..…ท่าน
และโปรดกรอกข้อมูลทีจ่ าเป็ นดังนี้ช่อื ผูป้ กครองเป็ นภาษาอังกฤษ
Mr./ Mrs.…………………………………………………………………………………………………………………………...………….…
โทรศัพท์มอื ถือ................................................................. E-mail…………………………………………………………………………..
 ไม่เข้าร่วมกิจกรรม MUIDS Open House เนื่องจาก............................................................................................................................
ลงชื่อผูป้ กครอง …………………………………………….

Newsletter Special Edition 38/2017 August 4th, 2017
Further Students for Matayom 3 Students going on Matayom 4 at MUIDS
Dear Parents/Guardians,
Due to the fact that Lertlah School Kanchanapisek Road provides education starting from Nursery Level to Matayom 3,
this is the time for students in Matayom 3 to prepare themselves for Matayom 4 at other schools. Many parents and students
have decided to enrol in Matayom 4 at Mahidol University International Demonstrative School (MUIDS).
We would like to inform you of the application schedule and details for the 2018 academic year at MUIDS as follows.
Enrolment cycles are during the following periods:
Cycle
1
2
3

Begins
August 7th
October 9th
February 1st

Ends
September 8th
November 10th
February 28th

Exam Date
October 7th and 8th
December 2nd and 3rd
March 24th and 25th

Required Documents:
1. 3 photos (size of 1 inch, recently taken)
2. A letter certifying that the student is still studying in Matayom 3
3. 1 copy of Official Transcripts (Matayom 1 – 3) in Thai and English
4. 1 copy of Identity Card and Household Registration or Passport
5. Application Fee of 5,000 Baht
Minimum scores required to pass MUIDS entrance examination are as follows.
1. TOEFL
450
2. MAPS
9 out of 12
3. WRITTEN ESSAY
2.8 out of 4
4. ORAL INTERVIEW 2.8 out of 4
On this occasion, MUIDS will hold an annual Open House 2017 on August 20th, 2017, from 8.00 am to 12.00 pm, to
provide parents and students with the school’s curriculum, further information, and application procedure. Therefore, we would
like to invite interested parents to participate in this event. Please return the reply form to indicate your intention by August 7th, 2017.

Sincerely,
Lertlak School Kanchanapisek Road

Reply Form : Special Edition Newsletter 38/2017
Further Students for Matayom 3 Students going on Matayom 4 at MUIDS
(Please return this reply form by August 7th, 2017)
I, ……………………………….……………………….…, parent/ guardian of ………...…………………………………..………………,
Nickname ……………………..…., Class ……………….……, have read this special edition newsletter No. 38/2017.
 I would like to participate in the MUIDS Open House on August 20th, 2017. Number of participants:…………………..…..…..
persons. (Please fill in the your information.)
Mr./Mrs./Ms…………………………………………………………………………..……………………………………………………...…
Phone Number:.……………………………….. E-mail:……………………………………………………………………………….…..
 I would not like to participate in the MUIDS Open House because ……………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Parent /Guardian signature……………………………………….

