
 ประกาศโรงเรียนพรอม 

 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเขาเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

 ปการศึกษา 2565 รอบ 2 (บุคคลทั่วไป) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 โรงเรียน  พรอม  เปด  รับ  สมัคร  นักเรียน  เพื่อ  คัด  เลือก  เขา  เรียน  ชั้น  ประถม  ศึกษา  ป  ท่ี  1  ป  การ  ศึกษา  2565  กำหนด 

 รายละเอียดการรับสมัคร ดังน้ี 

 1. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร 

 1.1. มีสัญชาติไทย หรือ บิดา มารดา คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย 

 1.2 มีสุขภาพรางกาย สมบูรณ แข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือโรครายแรงที่จะเปนอุปสรรคตอการเรียน 

 1.3.  มีอายุ  ครบ  6  ปบ  ริ  บูรณ  (  เกิด  ระหวาง  วัน  ที่  17  พ  .  ค  .  2558  -  16  พ  .  ค  .  2559)  หรือ  เปน  นักเรียน  ที่  กำลัง 

 ศึกษาอยู หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล 3) ปการศึกษา 2564 

 2. จำนวนการรับสมัคร 

 ระดับ  จำนวนหอง  หองละ (คน)  รวม (คน) 

 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  1  34  34 

 หมายเหตุ  จำนวน  นักเรียน  ท่ี  รับ  สมัคร  ใน  รอบ  2  ทาง  โรงเรียน  จะ  รับ  เพิ่ม  จาก  รอบ  แรก  ให  ครบ  ตาม  ที่  กำหนด  ไว  ใน  ตาราง 

 หากมีจำนวนนักเรียนเต็มแลวจะประกาศเปนรายชื่อสำรอง 

 3. การรับใบสมัคร 

 ย่ืนใบสมัครเรียนออนไลน ผานระบบ Google Form ระหวางวันท่ี 1 – 22 ต.ค. 2564 

 คลิกท่ีลิงก  https://forms.gle/2CuHTAjkdKJJM93y5  หรือสแกน QR Code 

https://forms.gle/2CuHTAjkdKJJM93y5


 4. หลักฐานการสมัคร 

 4.1. ใบสมัครเรียน ผานระบบออนไลน Google Form 

 4.2. รูปถายนักเรียน (รูปถายหนาตรง เห็นใบหนาชัดเจน อัปโหลดเปนไฟลภาพลงในใบสมัคร) 

 4.3. สูติบัตร (อัปโหลดเปนไฟลภาพลงในใบสมัคร) 

 4.4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ช่ือสกุล (ถามี) (อัปโหลดเปนไฟลภาพลงในใบสมัคร) 

 5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

 วันอังคาร ท่ี 27 ต.ค. 2564  ทาง E-mail ของผูปกครองตามท่ีไดใหขอมูลในใบสมัครเขาเรียน 

 6. กำหนดการทดสอบความพรอม 

 วันเสาร ท่ี 30 ต.ค. 2564  ทดสอบออนไลน ดวยแอปพลิเคชัน Zoom 

 7. วิธีการคัดเลือก 

 ทาง  โรงเรียน  จะแจง  ราย  ชื่อ  ผู  มี  สิทธิ์  สอบ  ราย  ละเอียด  เวลา  สอบ  และ  ลิงก  zoom  ไป  ทาง  E-mail  ของ  ผู  ปกครอง 

 ตาม  ที่  ได  ให  ขอมูล  ใน  ใบ  สมัคร  เรียน  ออนไลน  ขอ  ให  ผู  ปกครอง  ดาวนโหลด  แอปพลิเคชัน  zoom  เพื่อ  ใช  ใน  การ  สอบ  โดย 

 หัวขอการทดสอบออนไลน มีดังนี ้

 1.  สัมภาษณ  นักเรียน  (  ถาม  -  ตอบ  ความ  รู  ทาง  วิชาการ  ความ  รู  ทั่วไป  เชาว  ปญญา  ภาษา  ไทย  คณิตศาสตร  และ 

 ภาษาอังกฤษ) 

 2. สัมภาษณผูปกครอง (สอบถามทัศนคติที่มีตอโรงเรียน และดานการศึกษาของนักเรียน) 

 8. ประกาศผลการคัดเลือก 

 วันอังคาร ท่ี 2 พ.ย. 2564 ทาง E-mail ของผูปกครองตามท่ีไดใหขอมูลในใบสมัครเขาเรียน 

 9. กำหนดการมอบตัวและชำระคาธรรมเนียมการศึกษา 

 มอบตัวและชำระคาธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 21,800 บาท ภายใน วันที่ 2-10 พ.ย. 2564 

 *หากไมมาชำระตามวันที่กำหนดจะถือวาสละสิทธิ์* 

 ** นักเรียนที่ลงทะเบียนมอบตัวและชำระคาธรรมเนียมการศึกษาแลวโรงเรียนจะไมคืนเงินทุกกรณี** 

 หากรับสมัครเต็มแลวจะประกาศเปนสำรองลำดับท่ี...นักเรียนสามารถรอที่นั่งวางโดยไมตองชำระคา 

 ธรรมเนียม 

 หมายเหตุ   การตัดสินของคณะกรรมการโรงเรียนถือวาส้ินสุด ไมสามารถเปดเผยขอสอบและคะแนนได 

 ในกรณีที่ไมผานการประเมินสามารถมาทดสอบใหมไดในครั้งตอไป 

 ----------------------------------------------------------------- 



 สำหรับผูปกครองท่ีตองการเขาเยี่ยมชมโรงเรียน 

 กรุณานัดหมายลวงหนากับทางธุรการ ที่เบอร 02-329-1428-9 

 กำหนดการเขาเยี่ยมชม  วันอังคาร - ศุกร  เวลา 09.00 - 14.30 น. 

 วันเสาร  เวลา 08.00 - 16.00 น. 


