
โรงเรยีนอมาตยกลุ 

ประกาศผลการรับนักเรยีน ชัน้อนุบาล 1 

รอบที ่1 (ไมใ่ชพ่ีน่อ้ง) ปีการศกึษา 2566 
 

(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) 

 
 

 
ผูป้กครองน าสง่เอกสารและรับใบ Bill payment ดังนี ้

 
1. ผูป้กครองเตรยีมเอกสารดังกลา่วใสซ่อง 
2. น ามาสง่ในวนัพฤหสับดทีี ่27 ตลุาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.         

พรอ้มรับใบ Bill payment 
3. ช าระคา่เทอมผา่นระบบ Online หรอื ช าระที ่counter ธนาคารกรงุไทย     

ระหวา่งวนัที ่27 - 31 ตลุาคม 2565  
    คา่เทอม    15,000 บาท 
    คา่แรกเขา้   5,000 บาท 
 
    หากพน้ก าหนดดังกลา่ว ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ์ และไมม่คีวามประสงคใ์ห ้ 

บตุรหลานเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนอมาตยกลุ  
 

 

ขัน้ตอนที ่2    

รอการตดิตอ่หรอืประกาศเปิดภาคเรยีนที ่1/2566 จากทางโรงเรยีน 



โรงเรยีนอมาตยกลุ 
ประกาศรายชือ่นักเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืก 

 
ชัน้อนุบาล 1 (รอบที ่1 ไมใ่ชพ่ีน่อ้ง)  

 
ล าดับที ่ ชือ่ – สกลุ 

1 เด็กชาย กฤตภทัร เอีย้วเล็ก 

2 เด็กชาย กนัตณ์พัชญ ์ ลมิป์พัฒนชยั 

3 เด็กหญงิ เกวลนิ กลัณา 

4 เด็กชาย คตีพัฒน ์ บวัปรางค ์

5 เด็กชาย เจษฎพ์ล หตุะเสว ี

6 เด็กหญงิ ชลชนก พทุธานุ 

7 เด็กชาย ณภทัร ์ สรุศัพท ์

8 เด็กหญงิ ณอร หงษ์ขจร 

9 เด็กหญงิ ณัฐชา ศรสีวุรรณ 

10 เด็กชาย เตมิเต็ม เกตสุวัสดิ ์

11 เด็กชาย เทวนิลย ์ หาญพล 

12 เด็กชาย ไท วจิันทกึ 

13 เด็กหญงิ ธนสิา คงเจรญิ 

14 เด็กชาย ธรรชกร พทุธสงกรานต ์

15 เด็กชาย ธรรศ สวนสมทุร 

16 เด็กหญงิ บวับชูา ประดับจันทร ์

17 เด็กชาย เบญจคณุ บญุสขุ 

18 เด็กชาย ปญุญพัฒน ์ ทองบา้นบอ่ 

19 เด็กหญงิ ปญุนร ี หนูทพิย ์

20 เด็กชาย พชร ธรีนวกรรม 

21 เด็กชาย พชรธรณ์ ผอ่งวญิญาณ 

22 เด็กชาย พชรพล นนทนาคร 

23 เด็กหญงิ พรรณวรท สงัขมณี 

24 เด็กชาย พัทธดนย ์ มวีฒุสิม 

25 เด็กชาย พารนิทร ์ ชาสมบตั ิ

26 เด็กหญงิ พชิญาภคั วายลม 

27 เด็กหญงิ พรียา เจรญิคตธิรรม 

28 เด็กชาย พรีวชิญ ์ มพีลอย 

29 เด็กชาย ภคพณ เลศิคารม 

30 เด็กชาย ภทัรกร แซเ่อีย้ว 

31 เด็กชาย ภดูนัินท ์ ซา้ยเกลา้ 

32 เด็กชาย ภเูบศ ภูว่ราชยั 

33 เด็กชาย ภรูทิัต พรหมสาขา ณ สกลนคร 

34 เด็กชาย มหาสมทุร เพยีรสวัสดิ ์

35 เด็กชาย รัชภมู ิ สขุสมรัมภ ์

36 เด็กหญงิ รนิรดา จั่นบบุผา 

37 เด็กชาย วชริวทิย ์ มทีองแสน 

38 เด็กชาย วรพล โสธรวงษ์ 

39 เด็กชาย วาย ุ นาคะลักษณ์ 

40 เด็กชาย ศวิกรณ์ ปีลา 

41 เด็กหญงิ สตัตบงกช เยือ้งกราย 

42 เด็กชาย อนาคณิ สกัยะพรต 

 


