
โรงเรยีนอมาตยกลุ 

ประกาศผลการรับนักเรยีน ชัน้ อ.2, อ.3, ป.2 และ ป.3 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2565 

ส าหรับนักเรยีนชัน้ อนุบาล 1 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่1   

โรงเรยีนอมาตยกลุจะประกาศผลในสปัดาหห์นา้ 

 

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 ่5 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 ่5 - 14 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 

 
 

ชัน้อนุบาล2  
 

ล าดบัที ่ นักเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืก 

1 ดช. คฌีานันท ์ พัฒนจ์ารไุกรกลุ 

2 ดช. ตฤณ  ธนกลัยารัตน ์

3 ดญ. จันทรห์อม  เคลอืบนอก 

4 ดช. กมลภ ู ปานเชยีงราก 

5 ดช. ภดูศิ  ทองเพชร 

6 ดช. ฟรานเชสโก  เมธาวฒุ ิ

7 ดญ. ปานา  สรอ้ยเชือ้ด ี

8 ดช. อรยิ  พงษ์หนู 

9 ดช. ธนพัฒน ์ เจรญิบญุณะ 

10 ดช. ธชาทัช  ศภุมงคลเลศิ 

11 ดญ. นันทน์ภัส  สกัพันธ ์

 
 
 

ชัน้อนุบาล3  
 

ล าดบัที ่ นักเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืก 

1 ดช. ชวนนท ์ พงษ์มาลา 

2 ดช. เศรษฐวฒุ ิลิม้ปัญญาเลศิ กฬีา 

3 ดญ. ณชิา  บณัฑติไทย 

4 ดช. อคัรวทิย ์ ล า่ซ า 

5 ดช. ปฤณ  กลอ่มจติร 

6 ดช. กณัตภณ  ไสยาศร ี

 
 

  



ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  
 

ล าดบัที ่ นักเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืก 

1 ดญ. เพยีงรัก  ชาวกณัหา 

2 ดช. ธรีเมธ  อึง้ประเสรฐิ 

3 ดช. ศริาชนัย ์ จันทมิ 

4 ดญ. สจัจภัทร ์ เพ็ญสขุใจ 

5 ดญ. ฝันตา่ง  อษุณบญุศริ ิ

6 ดช. ทางธรรม  อษุณบญุศริ ิ

7 ดญ. ดารนิ  กปิตถยั 

8 ดญ. ณัฎฐนันท ์ ศกัดิก์ลุบด ี

9 ดช. ปรยิกร  จรรยาวงศ ์

10 ดช. พทุธ  วัฒนะไพบลูย ์

 
 
 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
 

ล าดบัที ่ นักเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืก 

1 ดญ. ชลนภา  เงนิรปูงาม 

2 ดช. พรีวชิญ ์ เถาทอง 

3 ดช. ปณต  ดา่นระหาญ 

4 ดช. จุน้ หง กง 

5 ดญ. ธรีดา  อปุมา 

6 ดญ. ขวัญชนก  ศรแีสงยศ 

  



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/

