ร.ร. อมาตยก ุล
ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนปี การศึกษา 2563
ชัน้ อนุบาล 1
1. รับพี่น้องแท้ ๆ ของนักเรียนปั จจุบันเข้ าเรียนทัง้ หมด
โรงเรียนพิจารณารับพี่น้องแท้ ๆ ของนักเรี ยนปั จจุบัน (ที่กาลังเรี ยนอยู่ในปี การศึกษา 2562) เข้ าเรี ยนเป็ นลาดับแรก
ก่อนนักเรียนอื่น โดยจะต้ องส่งใบสมัครภายในวันที่ 27 กันยายน 2562
2. รับนักเรียน 40 คน ด้ วยวิธีจับฉลาก
รับสมัครโดยวิธีการจับฉลากในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00–12.00 น.โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ (ไม่มี
ค่าใช้ จ่าย ไม่จาเป็ นต้ องรี บมาก่อนเวลานาน เตรียมสูติบตั ร และเตรียมปากกามาด้ วย)
 กรอกใบสมัคร และ ไปที่โต๊ ะตรวจสอบอายุของนักเรียน
 จับฉลากหมายเลข (มีหมายเลขตังแต่
้ 1 – 1,000 )
 เสร็จสิ ้นกระบวนการแล้ วกลับบ้ านได้ โรงเรียนจะประกาศผลการจับฉลากทาง Website
www.amatyakulschool.com วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป
 มอบตัวนักเรียน พร้ อมชาระค่าเทอม ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
3. หากมีท่ นี ่ ังเหลือจะรับนักเรียนตามดุลยพินิจของโรงเรียน
 ถือหลัก ประโยชน์สงู สุด ของนักเรี ยน และประโยชน์ สงู สุดของโรงเรี ย น (ที่ ไม่ใช่ตัวเงิน ) เป็ นสาคัญ เช่น รับ
นักเรียนที่บ้านอยู่ใกล้ โรงเรี ยนที่เข้ าใจและมัน่ ใจแนวคิดของโรงเรี ยน เพื่อทุกฝ่ ายจะทาหน้ าที่ได้ ดีและได้ ผล
ผลิตที่ดี การรับนักเรียนในหัวข้ อ 3 นี ้โรงเรียนปฏิเสธ เงินใต้ โต๊ ะ บนโต๊ ะ และสินบน ทุกชนิด
 ผู้ปกครอง download ใบสมัคร และยื่นใบสมัครให้ โรงเรียนพิจารณาได้ ตงแต่
ั ้ 20 ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป
 ประกาศผลการคัดเลือกทาง www.amatyakulschool.com วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00น.
ชัน้ อ.2 – ป.3 (ไม่ มีการจับฉลาก)
 ถือหลัก ประโยชน์สงู สุด ของนักเรี ยน และประโยชน์ สงู สุดของโรงเรี ย น (ที่ ไม่ใช่ตัวเงิน ) เป็ นสาคัญ เช่น รับ
นักเรียนที่บ้านอยู่ใกล้ โรงเรี ยนที่เข้ าใจและมัน่ ใจแนวคิดของโรงเรี ยน เพื่อทุกฝ่ ายจะทาหน้ าที่ได้ ดีและได้ ผล
ผลิตที่ดี การรับนักเรียนในหัวข้ อ 3 นี ้โรงเรียนปฏิเสธ เงินใต้ โต๊ ะ บนโต๊ ะ และสินบน ทุกชนิด
 ผู้ปกครอง download ใบสมัคร และยื่นใบสมัครให้ โรงเรียนพิจารณาได้ ตงแต่
ั ้ 20 ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป
 ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกทาง www.amatyakulschool.com วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
4. เกณฑ์ อายุของนักเรียน
ชั ้น
อ.1
อ.2
อ.3

เกิดระหว่าง
17 พฤษภาคม 2559 –16 พฤษภาคม 2560
17 พฤษภาคม 2558 –16 พฤษภาคม 2559
17 พฤษภาคม 2557 –16 พฤษภาคม 2558

ชั ้น
ป.1
ป.2
ป.3

เกิดระหว่าง
17 พฤษภาคม 2556 –16 พฤษภาคม 2557
17 พฤษภาคม 2555 –16 พฤษภาคม 2556
17 พฤษภาคม 2554 –16 พฤษภาคม 2555

5. การทดสอบความรู้ของนักเรียน
ไม่มีการทดสอบนักเรียนทุกระดับชัน้
***เนื่องจากมีผ้ ูมาจับฉลากจานวนมากในแต่ ละปี และพบปั ญหาว่ า ไม่ มีท่ จี อดรถเพียงพอ กรุณาไม่
นารถมาในวันจับฉลากค่ ะ เบอร์ ติดต่ อ 02-9728890, 02-9728894, 02-5523291,
www.amatyakulschool.com โรงเรียนไม่ มี Facebook

