
โรงเรยีนอมาตยกลุ 

ประกาศผลการรับนักเรยีน ชัน้ อ.1 และ ป.1 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2565 

 

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 ่12 มกราคม 2565  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 ระหวา่งวนัที ่13 - 21 มกราคม 2565  

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) 



โรงเรยีนอมาตยกลุ 
ประกาศรายชือ่นักเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืก 

 
ชัน้อนุบาล1  

 
ล าดบัที ่ นักเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืก 

1 ดช. ตลุยากร  ค าสวุรรณ์ 

2 ดญ. อนุรด ี คถณพพิัฒน์ 

3 ดญ. พชิชาภา  ภพอดุม 

4 ดช. ณัฐภัทร  เข็มนาค 

5 ดช. กฤษฎ ์ ศรสี าอาง 

6 ดช. อภนัินทน ์ เนยีมสวรรค ์

7 ดช. ภธูเนศ  สขุเขตต ์

8 ดช. ฌอณ  รัตนสวุรรณ์ 

9 ดช. ทัศนพล  ถรีะรักษ์ 

10 ดช. สทุธชิยั  ฉัตรัตตกิรณ์ 

11 ดญ. จณัิฏฐธ์นนิ  ดปีระเสรฐิวทิย ์

12 ดช. พบิลูยศ์กัดิ ์ โรจนวภิาต 

13 ดญ. พอใจ  ธรรมโชต ิ

14 ดญ. ชนกนันท ์ เมฆออ่น 

15 ดช. ชวัลวทิย ์ จนิดาวเิศษ 

16 ดช. ชโนทัย  จนิดาวเิศษ 

17 ดช. ธนกร  ปพูบญุ 

18 ดช. พันธุธ์ชั  ตรโีภคา 

19 ดช. ศภุวัทน ์ สยูะนันทน์ 

20 ดญ. นลนินภิา  ผอ่งฤกษ์ 

21 ดญ. ณัฏฐณชิา  เสรัมย ์

22 ดช. ธาวนิ  สงวนวงศ ์

23 ดช. นภัทร  จันทรห์อม 

24 ดช. เศรษฐศนิ  ศาลภิพน ์

25 ดช. พรหมนิทร ์ ธรรมศร 

26 ดช. กฤตนิ  ปาจรยีานนท ์

27 ดช. พรีดนย ์ เถาทอง 

28 ดญ. อยัยร์ดา  เกยีรตสิดุ 

29 ดช. ชยัพัฒนกลุ  เกษราช 

30 ดญ. คณัุญญา  บญุรอด 

31 ดช. สทุธพิจน ์ ธนัดเจรญิชยั 

32 ดช. พชิญตุม ์ ถมค า 

33 ดญ. ณฐติา  ศรวีชริวัฒน ์



34 ดญ. อญัวณี์  ศริะอ านวยศร ี

35 ดญ. เฌอรนิ  มัน่คงวงศศ์ริ ิ

36 ดญ. เมธาพร  ตระกลูมณี 

37 ดช. ชชันันท ์ สวุรรณธาดา 

38 ดช. ณัชธภัทร  บรุพผล 

39 ดช. นพิพชิฌน ์ เดีย่วสมบรูณ์ 

40 ดญ. เจณ  แกว้ขาว 

41 ดญ. อรลภัสญา  สโมสร 

42 ดญ. อลสิลา  ศริโิสภณ 

43 ดช. ธทีัต  บวัลอย  

44 ดช. นธิฤิกษฎิ ์ รักษาคณุ  

45 ดช. วริวัฒน ์ อรรถพร 

46 ดช. ฌอน  กติตพิรคณุ 

47 ดญ. กญัญาณัฐ  บวับางเขน 

48 ดช. ภรูนิท ์ สรุยิะจันทรโ์ณ 

49 ดญ. กวนิธดิา  กาญจนโภคนิ 

50 ดช. ธนพสิษิฐ ์ ชมบณัฑติย ์

51 ดช. ธนเดช  จติณรงคช์ยั  

52 ดญ. ชญัญพัชญ ์ ตรสีนัเทยีะ 

53 ดช. ครินิทร ์ สรุศกัดิพ์พิัฒน ์

54 ดช. ธนภัทร  ข าขาล 

55 ดญ. ณัฏฐณชิา  อรโุณทัย 

56 ดญ. อลนิทรั์ศศา  รัศมวีงศ ์

57 ดช. อรยิธ์ชั  เฝ้าทรัพย ์

58 ดญ. สจุนัินทภ์า  เพ็ชรสงฆ ์

59 ดญ. นสิากร  ทวดี ี

60 ดช. มารชิ  ทวดี ี

61 ดญ. ปรณิดา  สรุยิะมณี 

62 ดช. ธรีพชิญ ์ ขนุแขวง 

63 ดช. ธรีชา  แสงพกิลุทอง 

64 ดช. กฤษณพัฒน ์ ธรรมด ี

65 ดญ. ณัฐกฤตา  หวังกา 

66 ดญ. ณชิชนาภา  บวัประเสรฐิ 

67 ดญ. พลอยณพัทธ ์ จันทรส์วา่ง 

68 ดญ. ขวัญจริานันท ์ โพธิพ์พิัฒน์ 

69 ดช. อคัรพล  รักษาศร ี

70 ดญ. พมิพน์ารา  เชาวก์าญจนธรรม 

71 ดช. รัฐสชุยั  ธารรัตนานุกลู 

72 ดช. กฤชณัท  ทองออ่น 



 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  

 
ล าดบัที ่ นักเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืก 

1 ดญ. อจัจมิา  ประสทิธสิขุสม 

2 ดช. ณภัทร  สขุขะวณชิย ์

3 ดช. ชนิาธปิ  ผลเจรญิ 

4 ดช. ณัฏฐภชิญ  รัตนพธิานน 

5 ดญ. เทเรซา่  เมธาวฒุ ิ

6 ดญ. เมลดา  ศรสี าอาง 

7 ดช. ธนโชต ิ แสงวโิรจนพ์ัฒน์ 

8 ดญ. ปัณณกิา  เตมิศรสีขุ 

9 ดญ. พรรวนิท ์ ตรโีภคา 

10 ดญ. รดาณัฐ  สอนใจ 

11 ดญ. กชณชิา  กรดุมหาราช  บวัสวุรรณ์ 

12 ดช. ปรญิ  ตลุยเ์มธาการ 

13 ดญ. ชนกนันท ์ ทองมณี 

14 ดช. ปธานนิ  ไผง่าม 

15 ดญ. ญดาวลิ  ลีธ้นะ 

16 ดญ. รดพีร  ค าม ี

17 ดญ. พรมิา  ปัญญาวัฒนชยั  เภาทอง 

18 ดญ. รดา  ศริรัิตน ์

19 ดช. ธนัตบด ี สบืศกัดิธ์รรม 

20 ดญ. เพชรลดา  จันทรม์า 

 
  



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  และมอบความไวว้าง ใจให้
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/

