โรงเรียนอมาตยกุล
ประกาศผลการรับนักเรียน
ั ้ ประถมศก
ึ ษาปี ท ี่ 1 ปี การศก
ึ ษา 2562
ชน
(โดยวิธท
ี เี่ ป็ นธรรม เป็ นองค์กรตัวอย่าง
ไม่รับเงินใต ้โต๊ะหรือสงิ่ ตอบแทนทุกชนิด
หากท่านได ้จ่ายเงินให ้กับผู ้ใดเพือ
่ เข ้าเรียน กรุณาแจ ้งทางโรงเรียนด ้วย)

กาหนดการชาระค่าเทอม
ั ้ ประถมศก
ึ ษาปี ท ี่ 1 ชาระค่าเทอม
นักเรียนทีผ
่ า่ นการคัดเลือกชน
วันจันทร์ท ี่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 11.00 น.

เอกสารทีจ
่ ะต ้องเตรียม
ื่ ด ้านหลัง)
รูปถ่าย 1 นิว้ 4 รูป (เขียนชอ
สาเนาทะเบียนบ ้าน (คุณพ่อ, คุณแม่, นักเรียน)
สาเนาใบเกิด
สาเนาบัตรประชาชนคุณพ่อ และคุณแม่
ค่าเทอม 19,000 บาท
ื )
(รวมค่าแรกเข ้า ค่าsummer เม.ย.62 ค่าอาหาร นม อาหารว่าง หนังสอ
ื้ เอง ชุดพละ 200 บาท ซอ
ื้ ในวันประชุม
ชุดนักเรียน ผู ้ปกครองหาซอ
ผู ้ปกครอง
ค่าเทอมสาหรับนักเรียนใหม่ภาคเรียนที่ 2/2562 คือ 13,000 บาท ชาระ
เดือนกันยายน 2562
6. หากพบในภายหลังว่าอายุของนักเรียนไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ จะไม่ได ้รับ
ิ ธิใ์ นการเข ้าเรียน
สท
7. ทีน
่ ั่งบนรถร.ร.มีจากัด อาจไม่สามารถจัดให ้กับทุกคนได ้ และไม่สามารถ
นามาเป็ นเงือ
่ นไขในการมอบตัวนักเรียน
8. ในวันมอบตัว และชาระค่าเทอม ทางร.ร.ไม่ได ้จัดเวลาให ้กับนักเรียนแต่
ละคน แต่จัดเวลาระหว่าง 08.30 – 11.00 น. เพือ
่ รับมอบตัว กรณีทม
ี่ า
พร ้อมๆกัน อาจต ้องรอ จึงเรียนมาให ้ทราบล่วงหน ้า
1.
2.
3.
4.
5.
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ประกาศผลการรับนักเรียน
ั ้ ประถมศก
ึ ษาปี ที่ 1 ปี การศก
ึ ษา 2562
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

นักเรียนทีผ
่ า่ นการคัดเลือก
ด.ช. นัทชมน ควรเสนาะ
ด.ช. วรพล คาสา
ั สโิ ล
ด.ช. สุรชย
ด.ช. ณภัทร ตีระพัฒน์สกล
ด.ญ. ปภาดา พุทธจักร
ั
ด.ช. จิรกร คันธะวิชย
ด.ญ. ภิญญาภัทร พรหมมา
ด.ช. รชณัฏฐ์ เศรษฐศโิ รตม์
ด.ช. ณัฏฐนันท์ ทรัพยสาร
ด.ช. ธรรมยุตย
ิ ์ กิง่ ใบสมบูรณ์
ด.ช. อธิป ตันสกุล
ั ยชาดากุล
ด.ช. เอกภูม ิ สต
ด.ช. อภิวช
ิ ญ์ วิภาสธีรวงศ ์
ด.ช. สุทธนวัฒน์ สาขา
ด.ญ. พัชร์นันทน์ แสนโภคทรัพย์
ด.ญ. ชญานภัส นุชทัต
ิ า สุขขะวณิชย์
ด.ญ. สต
ด.ช. วิชญะ ผลเจริญ
ด.ช. ภัทรุต มีลก
ั ษณะ
ด.ช. ดิษคุณ ทรัพย์เกษม
ด.ญ. พิมพ์นารา จุลอาพันธ์
ด.ญ. เพ็ญสริ ิ ปั ชโชตะสงิ ห์
ด.ญ. ศโิ ยน คัมภิรานนท์
ด.ญ. นารา บารุงราชหิรัณย์
ด.ช. พูนรชต ไชยชาญ
ด.ช. อธิศฌาณ สุขทัว่
ด.ญ. ธนัญชนก เหมเงิน
ด.ช. กีรติ ไชยสมบัต ิ
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ด.ญ. ญามาณี เด่นดี
ด.ญ. ปุณรตา ศรีแก ้ว
่ ี้
ด.ช. พัทธดนย์ แซล
ั ธะนะกิจ
ด.ญ. ณัฐฐาธิดา สน
ด.ช. ชนกันต์ ขาวสนิท
ด.ญ. สมิตา โคตรทา
ด.ญ. ภูรช
ิ ญา อินทมาตยกุล
ด.ช. ณัฐกันต์ ศรีบญ
ุ
ด.ช. นิพทิชฌน์ บูรณ์สวัสดิพ
์ งษ์
ด.ญ. ณดา วินจ
ิ บุตร
ด.ช. ธวัชชภณ บุรษ
ุ เวศน์
ด.ช. กฤษณ์ ดาวแดน

