
โรงเรยีนอมาตยกลุ 
ประกาศผลการรับนักเรยีน 

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2566 
(รอบที ่1 รอบพีน่อ้ง และลกูพีล่กูนอ้ง) 

(รอบที ่2 รอบทีไ่มใ่ชพ่ีน่อ้งจะประกาศในล าดับถัดไป) 
 

(โรงเรยีนไมรั่บเงนิใตโ้ตะ๊หรอืสิง่ตอบแทนทกุชนดิ 

หากทา่นไดจ้า่ยเงนิใหก้บัผูใ้ดเพือ่เขา้เรยีน กรณุาแจง้ทางโรงเรยีนดว้ย) 
 

ขัน้ตอนที ่1 การเตรยีมและสง่มอบเอกสาร ดังนี ้
 

1. ผูป้กครองกรอกใบสมัคร และขอ้มลูเกีย่วกบันักเรยีน 
(พมิพใ์บสมัครดา้นลา่ง) 

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

8. นักเรยีนทีเ่ขา้เรยีนชัน้ ป.2 – ป.4 จะตอ้งน าหลักฐานผลการเรยีนของ
โรงเรยีนเดมิ สง่ใหท้างโรงเรยีนในภายหลัง (วนัทีเ่ปิดภาคเรยีน) 

 
ผูป้กครองสามารถเลอืกวธินี าสง่เอกสารและรับใบ Bill payment ได ้2 วธิ ีดังนี ้
 

 
วธิทีี ่1 รับเอกสารทีโ่รงเรยีน 

 
1. ผูป้กครองเตรยีมเอกสารดังกลา่วใสซ่อง 
2. น ามาสง่ในวนัอังคารที ่27 กันยายน 2565 เวลา 

09.00 – 12.00 น. พรอ้มรับใบ Bill payment 
3. ช าระคา่เทอมผา่นระบบ Online หรอื ช าระที ่

counter ธนาคารกรงุไทย ระหวา่งวนัจันทรท์ี ่    
26 - 30 กันยายน 2565  

คา่เทอม    15,000 บาท 
คา่แรกเขา้   5,000 บาท 
หากพน้ก าหนดดังกลา่ว ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

และไมม่คีวามประสงคใ์หบ้ตุรหลานเขา้เรยีนที่
โรงเรยีนอมาตยกลุ  
 

 
วธิทีี ่2 ฝากเอกสารมากับญาต ิ

 
1. ผูป้กครองเตรยีมเอกสารดังกลา่วใสซ่องฝากมา
กับญาต ิ

2. น ามาสง่ในวนัอังคารที ่27 กันยายน 2565 เวลา 
09.00 – 12.00 น. 

3. โทรแจง้ธรุการเพือ่ไปรับเอกสารทีนั่กเรยีน 
4. โรงเรยีนจะมอบใบ Bill payment ไปกับญาตขิอง
นักเรยีนทีอ่า้งถงึไว ้ผูป้กครองกรณุาตดิตามใบ 
Bill payment เพือ่ช าระคา่เทอม 

5. ช าระคา่เทอมผา่นระบบ Online หรอื ช าระที ่
counter ธนาคารกรงุไทย ระหวา่งวนัจันทรท์ี ่    
26 - 30 กันยายน 2565  

คา่เทอม    15,000 บาท 
คา่แรกเขา้   5,000 บาท 
หากพน้ก าหนดดังกลา่ว ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

และไมม่คีวามประสงคใ์หบ้ตุรหลานเขา้เรยีนที่
โรงเรยีนอมาตยกลุ  

 
 

ขัน้ตอนที ่2    

รอการตดิตอ่หรอืประกาศเปิดภาคเรยีนที ่1/2566 จากทางโรงเรยีน 



โรงเรยีนอมาตยกลุ 
ประกาศรายชือ่นักเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืก 

 
ชัน้อนุบาล 1  

(รอบที ่1 รอบพีน่อ้ง และลกูพีล่กูนอ้ง) 
 

 
ล าดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กหญงิ สรัญภร  กติตกิลุ 

2 เด็กชาย ปฏพัิฒน ์ พันธุเ์พยีร 

3 เด็กชาย ธารา บญุไมตร ี

4 เด็กหญงิ พมิพน์ารา   ศรสีรอ้ย 

5 เด็กชาย สริป์พัศ   สทิธเิดชะ 

6 เด็กชาย ภธูน แยม้มนัส 

7 เด็กหญงิ เมณชา กระจา่งทมิ 

8 เด็กหญงิ นภัสวรรณ บัวชืน่ 

9 เด็กหญงิ ลติา สายสทุธิ ์

10 เด็กหญงิ ณัฏฐฑ์ภิา เป่ียมทรัพย ์

11 เด็กหญงิ ฐติพัินธ ์ นลิค าวงศ ์

12 เด็กชาย ณภัทรพนธ ์ สกัพันธ ์

13 เด็กชาย ธเนศพล ราตรธีรรม 

14 เด็กหญงิ นันทชิา แสงสาตรา 

15 เด็กชาย พรณรงค ์ จันทมาลา 

16 เด็กหญงิ อคริาห ์ ศริทิรัพย ์

17 เด็กชาย กันต ์ ตรังคเ์กษตรสนิ 

18 เด็กหญงิ กานตม์ณี ไพรวลัย ์

19 เด็กหญงิ ธารา หวงัประเสรฐิกลุ 

20 เด็กหญงิ พชิญาภา  ปัญญาวฒันชยั เภาทอง 

21 เด็กหญงิ เอรญีา เดชโยธนิ 

22 เด็กหญงิ ปนติา ทองสวุรรณ 

23 เด็กชาย ภานุรัสมิ ์ แกว้สงิห ์

24 เด็กหญงิ วรดา   อูย่ายโสม 

25 เด็กหญงิ พรชนก  จันทนะทรัพย ์

26 เด็กชาย สปิป์ บนุนาค 

27 เด็กหญงิ เจณสิ แกว้ขาว 

28 เด็กหญงิ ปาณดิา ดว้งขาว 

29 เด็กหญงิ ขวญัขา้ว  นลิบด ี

30 เด็กชาย รณกร สนิสมบัต ิ

31 เด็กหญงิ เพชรพชริา ทองนาคอารักษ์ 

32 เด็กชาย ภวูเดช เพชรบรูณนิ 
 


