
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา  
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โครงการพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ปีการศึกษา 2565  3 โครงการได้แก่ 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) ,โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSEP) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาและคณิตศาสตร์ 
(LMAP) รายละเอียดดังนี้  

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ และนอกเขตพื้นท่ีบริการ 
1.2 คัดเลือกนักเรียนเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดี ความประพฤติดี ท่ีสามารถสอบ
คัดเลือกได้ จำนวน 6 ทุน แบ่งเป็นโครงการพิเศษละ 2 ทุน ดังนี้ 
 1.2.1 ทุนการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (EP) จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 
 1.2.2 ทุนการศึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาและคณิตศาสตร์ (LMAP)   
จำนวน 2 ทุน ทุนละ 7,000 บาท 
 1.2.3 ทุนการศึกษาโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSEP) 
จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท 
1.3 เพื่อพัฒนานักเรียนท่ีมีความรู้ ความสามารถพิเศษ 

2. คุณสมบัติ 
2.1  เป็นนักเรียนท่ีกำลังศึกษาช้ันอนุบาลปีท่ี 3 หรือเด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ด 
2.2  เป็นนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มีทัศนคติดี มีระเบียบวินัย มีความสามารถพิเศษ 

  

3. ระเบียบการสอบ 
3.1  สอบข้อเขียน 5 วิชา ข้อสอบมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวม 100 คะแนน ซึ่ง
กำหนดค่าน้ำหนักของคะแนนแต่ละวิชา ดังนี้ 
3.1.1 วิชาคณิตศาสตร์    20 คะแนน 
3.1.2 วิชาวิทยาศาสตร์   20 คะแนน 
3.1.3 วิชาภาษาอังกฤษ   20 คะแนน 
3.1.4 วิชาภาษาไทย   20 คะแนน 
3.1.5 วิชาเชาวน์ปัญญา   20 คะแนน 

 



3.2  สัมภาษณ์ผู้ปกครองโดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองประกอบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ
ทุนการศึกษา  20 คะแนน 
 

3.3  ประเมินความพร้อมนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเพลิน Play + learn = 
PLEARN  รวม 100 คะแนน โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี ้
   Prompt – การเตรียมพร้อมผู้เรียนสำหรับการประเมิน สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนให้มีความพร้อม 
   Learn – การจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาประเมินการฟัง พูด อ่าน เขียน (20 คะแนน) 
   Enjoy – การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์อย่างสนุกสนาน ผ่านกิจกรรม ส่ือ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (20 คะแนน) 
   Ask – การตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจจากการทำกิจกรรม (20 คะแนน) 
   Response – การตอบสนองต่อการทำกิจกรรมโดยการนำเสนอ หรือ แสดงบทบาทสมมติ  
(20 คะแนน) 
   Notice – การให้ข้อสังเกตหรือการช้ีแนะอย่างสร้างสรรค์หลังได้รับความรู้จากการทำกิจกรรม 
(20 คะแนน) 

 
4. ขั้นตอนวิธีการรับสมัคร 

4.1  ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่ 540-1-02639-0 
 ชื่อบัญชี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (เงินรายได้สถานศึกษา) จำนวนเงิน 100 บาท 

4.2  เตรียมสลิปการโอนเงินเพื่อแนบใบสมัครและเตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงท่ีถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
4.3  ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครได้ท่ี https://bit.ly/3F1UDrR หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ 
4.4  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://bit.ly/3GWe8nK หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้  

วันท่ี 10 – 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวนัหยุดราชการ 
โดยการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แนบไฟล์สลิปการโอนหรือหลักฐานการชำระค่า
สมัครและแนบไฟล์รูปถ่ายผู้สมัคร 

4.5  รอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ (ใช้เวลาในการตรวจสอบ 1-2 วัน) 
4.6  หลังจากผู้ดูแลระบบอนุมัติออกบัตรสามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ได้ท่ี   

https://bit.ly/3GWJXwL หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ 
4.7  ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 23 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

http://abcm.ac.th  
  

https://bit.ly/3F1UDrR
https://bit.ly/3GWe8nK%20หรือ
https://bit.ly/3GWJXwL
http://abcm.ac.th/


ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ 

คู่มือการสมัคร 

5.  กำหนดการรับสมัคร 
 
ลำดับ รายการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน วัน เดือนป ี

1. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 10-21 พฤศจิกายน 2564 
2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 23 พฤศจิกายน 2564 
3.  ดำเนินการสอบข้อเขียน 24 พฤศจิกายน 2564 
4.  สัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมของนักเรียน 27 พฤศจิกายน 2564 
5. ประกาศรายช่ือนักเรียนทุน 29 พฤศจิกายน 2564 
6. ดำเนินการรายงานตัว พร้อมตรวจหลักฐาน  

และรับใบชำระค่าเทอม , MOU และเอกสารนักเรียนทุน 
1 ธันวาคม 2564 

7. มอบตัวและปฐมนิเทศ 4 ธันวาคม 2564 
 

 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศสอบคัดเลือก
นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติท่ีจะได้เป็นนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเชียงใหม่ และเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  

 

ประกาศ ณ วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

    (นายโกวิท  หมื่นทา) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

กรอกใบสมัครคัดเลือกนักเรียนทุน 


