
โรงเรยีนอมาตยกลุ 

ประกาศผลการรับนักเรยีน 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2565 

(รอบที ่1 รอบพีน่อ้ง และลกูพีล่กูนอ้ง) 

(รอบที ่2 รอบทีไ่มใ่ชพ่ีน่อ้งจะประกาศในล าดับถัดไป) 
 

(โรงเรยีนไมรั่บเงนิใตโ้ตะ๊หรอืสิง่ตอบแทนทกุชนดิ 

หากทา่นไดจ้า่ยเงนิใหก้บัผูใ้ดเพือ่เขา้เรยีน กรณุาแจง้ทางโรงเรยีนดว้ย) 

 

ขัน้ตอนที ่1 การเตรยีมและสง่มอบเอกสาร ดังนี ้
 

1. ผูป้กครองกรอกใบสมัคร (พมิพใ์บสมัครดา้นลา่ง) 
2. ผูป้กครองกรอกขอ้มลูเกีย่วกบันักเรยีน (พมิพใ์บขอ้มลูดา้นลา่ง) 
3. ผูป้กครองกรอกใบมอบตัวนักเรยีน (พมิพใ์บมอบตัวนักเรยีนดา้นลา่ง) 
4. รปูถา่ย 1 นิว้ 4 รปู (เขยีนชือ่ดา้นหลัง) 
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น (คณุพอ่, คณุแม,่ นักเรยีน) 
6. ส าเนาใบเกดิ 
7. ส าเนาบัตรประชาชนคณุพอ่ และคณุแม่ 
8. หากพบในภายหลังวา่อายขุองนักเรยีนไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ จะไมไ่ดรั้บ
สทิธิใ์นการเขา้เรยีน 

9. ไมม่รีถโรงเรยีนบรกิาร 
            

ผูป้กครองกรณุาเตรยีมเอกสารตา่งๆ ดังกลา่วใหพ้รอ้มใสซ่องน ามาสง่ในวนั
พธุที ่1 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

ขัน้ตอนที ่2  การช าระคา่เทอม 

 

ในวนัทีท่า่นน าเอกสารใสซ่องมาสง่มอบทีโ่รงเรยีน ทางโรงเรยีนจะมอบใบ 
Bill payment ใหก้บัทา่น เพือ่น าไปช าระคา่เทอมผา่นระบบ Online หรอื ช าระที ่
counter ธนาคาร ระหวา่งวนัพธุที ่1 - 6 ธันวาคม 2564  

คา่เทอม    14,000 บาท 
คา่แรกเขา้   3,000 บาท 
Summer    3,000 บาท (หากไมไ่ดเ้ปิด summer โรงเรยีนจะคนืคา่ 

summer ให)้ 
หากพน้ก าหนดดังกลา่ว ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์และไมม่คีวามประสงคใ์หบ้ตุร

หลานเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนอมาตยกลุ (ในชว่งโควดิ โรงเรยีนไมรั่บช าระคา่เทอม
เป็นเงนิสดคะ่) 

ขัน้ตอนที ่3    

รอการตดิตอ่หรอืประกาศจากทางโรงเรยีน 



โรงเรยีนอมาตยกลุ 
ประกาศรายชือ่นักเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืก 

 
ชัน้อนุบาล 1  

(รอบที ่1 รอบพีน่อ้ง และลกูพีล่กูนอ้ง) 
 

ล าดบัที ่ นักเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืก 

1 ดช.ธนวรรธน ์ โพธกิสกิร 

2 ดญ.นันทน์ภัส นนตร ี

3 ดช.กษิตนิบ คดิขยัน 

4 ดช.ธนาวรี ์วงศน์ามสนัต ์

5 ดญ.เกณกิา สดุประเสรฐิ 

6 ดญ.กติตกิวนิท ์สรกิขกานนท ์

7 ดญ.จดิาพัฒน ์อิม้พัฒน ์

8 ดช.วริภัทร ์อรา่มเรอืง 

9 ดญ.แพรธดิา วรพงศธร 

10 ดช.พบธรรม เกือ้สกลุ 

11 ดญ.ภรีดา ชยัรัตนะเศรษฐ ์

12 ดช.ธนกิ อมาตยกลุ 

13 ดญ.มารญีา่ บญุมณี 

14 ดญ.ลภัสลลั บญุเลีย้ง 

15 ดญ.มชัฌมิา หงสส์วุรรณกลุ 

16 ดญ.ณภัชชา สอนหนิลาด 

17 ดช.เชีย่ว ก าลา 

18 ดช.ศภุวงศ ์เวโรจน ์

19 ดญ.ฐติชิญา ขนัค า 

20 ดช.ภรูพิรรธณ์ ไขเ่งนิ 

21 ดญ.รนิรดา นาคสทุธิ ์

22 ดช.ภาคนิ อมัพาศภุโชค 

23 ดช.ชชันันท ์สวุรรณธาดา 

24 ดญ.ณัชชา  เลีย้งชพี 

25 ดญ.บญุสติา แกว้โสตร ์

26 ดญ.ธนษิฐา แสงวโิรจนพ์ัฒน ์

27 ดช.กฤตนิ บรุนิทรโ์กษฐ ์

28 ดช.พรีเดช สทุรวเิศษ 

29 ดญ.สตธิดิา เสอืเจรญิ 

30 ดญ.รวษิฏา ตลุาสบื 

31 ดช.อณัณ์ สกณุา 

32 ดช.ธรณัส พรหมศลิป์ 

33 ดญ.พพิรพรรณ สขุโต 

34 ดญ.อลชิา เสนะคณุ 

35 ดช.อคัรนิทร ์ชืน่ไพบลูย ์



 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  
(รอบที ่1 รอบพีน่อ้ง และลกูพีล่กูนอ้ง) 

 
ล าดบัที ่ นักเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืก 

1 ดญ.ภคมน จติรบ ารงุ 

2 ดช.ภมูพิัฒน ์วฒุนินทช์ยั 

3 ดช.ปัณณธร จันทรวงศ ์

4 ดช.นติธิร ศวิาโมกข ์

5 ดช.กนัตพัฒน ์เมฆดารา 

6 ดญ.ปัญญภัทร รังสมินัตชุาต ิ

 
 

  



2565 

 
ล าดบัท่ี     ร.ร.อมาตยกุล 
              ใบสมัครนักเรียน 
วนัท่ีมาสมคัร___________________            
วนัท่ีเขา้เรียน___________________ 
ผูร้บัสมคัร  1___________________ 
 

ชื่อนักเรียน  (ดญ./ดช.).............................................นามสกุล.......................................ชื่อเล่น.................. 
ชื่อองักฤษ.................................................................นามสกุลองักฤษ.......................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)...................................สมคัรเขา้เรียนชั้น...................ปีการศึกษา 
จบการศึกษาชั้น......................จากโรงเรียน................................................จงัหวดั....................................... 
ชื่อบิดา..........................................................................อายุ............................ ปี 
สถานท่ีท างาน.............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................  
เบอรโ์ทรศพัทท่ี์ท างาน...........................................................มือถือ.............................................................. 
ชื่อมารดา......................................................................อายุ............................. ปี 
สถานท่ีท างาน.............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
เบอรโ์ทรศพัทท่ี์ท างาน................................................................. มือถือ...................................................... 
พ่ีนอ้งของเด็กเรียง ตามล าดบัอายุมีดงัน้ี 
  ชื่อ   ชื่อเล่น   อายุ   เป็นพ่ีหรือนอ้ง 
..................................................    ...........................       ..........................      ......................................... 
..................................................    ...........................       ..........................      ......................................... 
..................................................    ...........................       ..........................      ......................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี...................................หมู่บา้น.......................................... ซอย......................................... 
ถนน.................................................... แขวง...................................................เขต........................................ 
จงัหวดั....................................... รหสัไปรษณีย.์..................................เบอรโ์ทรศพัท.์................................... 
 
หมายเหต ุ :  เพื่อท่ีจะสามารถเตรียมรบัจ านวนผูเ้รียนและจดัหอ้งเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่าเทอมในทุกกรณี 
     

  
  รหสั__________________ เลขประจ าตวั น.ร.__________________ เลขท่ีใบรบั________________ 



 
ขอ้มูลเก่ียวกบันักเรียน 

 
ชื่อนักเรียน(ด.ญ./ด.ช.)...............................................นามสกุล.......................................ชื่อเล่น.................. 
ชื่อองักฤษ.................................................................นามสกุลองักฤษ............................................................. 
วนั/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.)......................................... เลขบตัรประชาชน.......................................................... 
เชื้ อชาติ........................... สญัชาติ........................... ศาสนา.......................... กรุป๊เลือด................................ 
โรคประจ าตวั................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
ประวติัการแพ.้............................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
เบอรติ์ดต่อกรณีฉุกเฉิน.................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
  



 
ใบมอบตัวนักเรียน 

 
ขา้พเจา้__________________________________________________________  
เป็นผูป้กครองของ__________________________________________________   
เขา้เรยีนชัน้___________________ ปีการศกึษา____________________   ยินดีท่ีจะใหบ้ตุรหลาน
เขา้เรยีนท่ีโรงเรยีนอมาตยกลุ  โดย 

1. ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ใจนโยบาย  และแนวปฏิบตัิของโรงเรยีนแลว้  และมอบความไวว้างใจให้
ทางโรงเรยีนดแูลบตุรหลาน 

2. ขา้พเจา้จะศกึษาระเบียบของโรงเรยีนท่ีไดป้ระกาศไว ้ซึ่งสามารถดไูดจ้าก   
www.amatyakulschool.com  และจะติดตามระเบียบท่ีอาจมีการประกาศเพิ่ม 

3. ขา้พเจา้จะดแูลบตุรหลานใหป้ฏิบตัิตามระเบียบของโรงเรยีนอย่างเครง่ครดั  ตลอดเวลาท่ี
ศกึษาอยู่โรงเรยีนแห่งนี ้

4. ขา้พเจา้ยินดีท่ีจะเขา้มาพบเพ่ือปรกึษาหารอืกบัทางโรงเรยีนเพ่ือช่วยกนัพฒันาเด็กๆเสมอ 
5. ขา้พเจา้จะรว่มมือกบัทางโรงเรยีน  พฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นโรงเรยีนคณุภาพ โดยให้

ขอ้เสนอแนะ  หรอืรว่มเป็นอาสาสมคัรเท่าท่ีจะสามารถท าได ้
 

 
      ลงช่ือ___________________________ 
            (___________________________) 
     ผูป้กครองของ__________________________ 
      วนัที่____________________________ 
 
 
 

http://www.amatyakulschool.com/

