
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

ห้องเรียนพิเศษ (รอบนักเรียนใน)  
 

ตามที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
เพ่ือศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ  3 โครงการได้แก่ โครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( EP) ,โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSEP) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาและ
คณิตศาสตร์ (LMAP) นั้น  

บัดนี้ ด าเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียน ตามรายละเอียด ดังนี้  
 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
-   นักเรียนทีมี่สิทธิ์คัดเลือก ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (EP) จ านวน 48 ราย  
-   นักเรียนที่มสีิทธิ์คัดเลือก ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (MSEP)  จ านวน 67 ราย  
-   นักเรียนที่มสีิทธิ์คัดเลือก ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาและคณิตศาสตร์ 
(LMAP)  จ านวน 27 ราย  

ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

2. การรายงานตัวคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
  ผู้มีสิทธิ์คัดเลือก แสดงบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่โต๊ะลงทะเบียนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ประทับตราและลง
ลายมือชื่อ วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. หากไม่มารายงานตัวสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ตามวันและเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
  ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิ์คัดเลือกต้องปฏิบัติตนตามแนวปฏิบัติ และมาตรการท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

3. การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
1) ยื่นบัตรประจ าตัวผู้สมัครที่ประทับตราและลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่แล้ว  หน้าห้องเตรียม

ความพร้อมนักเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเพลิน Play + learn = PLEARN   
2) นักเรียนท ากิจกรรมทั้ง 6 ขั้นตอน เริ่มท ากิจกรรมเวลา 9.00 น.  

 

4. การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  
1) ยื่นบัตรประจ าตัวผู้สมัคร วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น.  

ณ จุดลงทะเบียนของห้องเรียนพิเศษ 
1.1) ห้องเรียนโครงการ EP อาคารกิตติ 6 
1.2) ห้องเรียนโครงการ MSEP ลานโดมความรู้ 
1.3) ห้องเรียนโครงการ LMAP โรงอาหารชั้น 1 

 
 
 

 



2) ผู้ปกครองรับบัตรคิวสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
3) หากมีเอกสารแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนให้น ามาประกอบการสัมภาษณ์ เช่น แฟ้ม

สะสมงาน 
 

5. การประกาศรายช่ือผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษ 
 ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียน วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565  ทางเว็บไซต์โรงเรียน
อนุบาลเชียงใหม่ http://abcm.ac.th  
 

 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ (นักเรียนใน) โรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
  

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
 

 
    (นายโกวิท  หมื่นทา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
  

http://abcm.ac.th/


 
 

แนวปฏิบตัิของผู้มีสิทธิ์คัดเลือกและผู้ปกครองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ (รอบนักเรียนใน) 

………………………………………………………………………….. 
  

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเม่ือวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่  
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีประกาศ เรื่อง การให้ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนด
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่านายกรัฐมนตรีจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในสถานที่ตา่ง ๆ รวมถึงในสถานศึกษานั้น 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จึงได้ก าหนดมาตรการในการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 และแนวปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกและผู้ปกครองเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

มาตรการในการด าเนินการคดัเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 
1. ด าเนินการจัดสถานที่ในการคัดเลือกนักเรียน แบ่งแยกตามโครงการพิเศษ 3 โครงการ โดยมีสถานที่ 

ดังนี้ 
1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP)  

ใช้สถานที่ในการด าเนินการคัดเลือกนักเรียน โดยใช้อาคารกิตติ 6  
   1.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์ (LMAP) ใช้สถานที่ในการ
ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน โดยใช้อาคารกิตติ 5  
   1.3 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSEP) ใช้สถานที่ในการ
ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน โดยใช้โรงอาหารเมืองแก้วชั้น 3  

2. มีจุดคัดกรองนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ที่
เกี่ยวข้อง บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าของโรงเรียน โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเป็นผู้ดูแล 

3. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องผ่านการคัดกรองจากทางโรงเรียน และควรสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นตลอดเวลา 
พร้อมทั้งมีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือแบบพกพาเพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน 

4. ด าเนินการจัดสอบช่วงเวลาตามที่ได้นัดหมาย โดยไม่ให้นักเรียนลงจากอาคารสอบถ้าไม่หมดเวลาในการ
สอบ(ขึ้นอยู่กับแนวทางในการคัดเลือกของแต่ละโครงการพิเศษ) เพ่ือไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มหรือการถอดหน้ากาก
อนามัยของนักเรียนในระหว่างอยู่ในบริเวณโรงเรียน 

 
 
 

  



แนวปฏิบัติตนในวันด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 29 มกราคม 2565) 

1. นักเรียนผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกคน ต้องผ่านการคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน และควรสวมหน้ากาก
อนามัยสองชั้นตลอดเวลา พร้อมทั้งมีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับท าความสะอาดมือแบบพกพาเพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน 

2. ผู้ปกครองทุกท่านแสดงผลตรวจ ATK ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนามัยและผ่าน
การคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน และควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยขอสงวนสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 
ครอบครัว พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ปกครองอยู่ในบริเวณที่โรงเรียนก าหนด เพ่ือลดจ านวนและเพ่ือความปลอดภัยของ
นักเรียน 

3. จุดรับ - ส่งผู้เข้าสอบ ได้แก่ ประตูหน้าโรงเรียนเท่านั้น 
4. เวลาในการรับ – ส่งผู้เข้าสอบ ส่งก่อนเวลาที่ได้นัดหมาย 
5.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาสอบ และนักเรียนที่เข้าสอบหากปรากฏว่า

ตนเองป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายหลัง จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทราบทันที 
6. นักเรียนที่เข้าสอบจะต้องเตรียมบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบที่ลงชื่อผู้เข้าสอบแล้วแสดงต่อกรรมการก่อนเข้า

สนามสอบ 
7. ไม่มีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน 

 
สิ่งท่ีผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 

ต้องเตรียมมาในวันคัดเลือก 
1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สวมหน้ากากอนามัย และควรมีเจลแอลกอฮอล์

แบบพกพา 
2. อุปกรณ์เครื่องเขียน ประกอบด้วย ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด และสี 
3. บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบที่ประทับลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว 
4. ผู้ปกครองที่เข้าโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (ขอสงวนสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 ครอบครัว) แสดงผล ATK ใน

ระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงตอ่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนามัย 
 

แผนผังโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


