ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ด้ ว ยโรงเรี ย นอนุ บ าลเชี ย งใหม่ จะดำเนิ น การรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเพื่ อ รั บ ทุ น การศึ ก ษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โครงการพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 3 โครงการได้แก่
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลัก สูตรกระทรวงศึกษาธิก ารเป็นภาษาอัง กฤษ (EP) ,โครงการเสริมสร้ า ง
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSEP) และโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาและคณิตศาสตร์
(LMAP) รายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ
1.2 คัดเลือกนักเรียนเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี ที่สามารถสอบ
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 เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษ
2. คุณสมบัติ
2.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 หรือเด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด (เกิดปี พ.ศ. 2559)
2.2 เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีทัศนคติดี มีระเบียบวินัย มีความสามารถพิเศษ
3. ระเบียบการสอบ
3.1 สอบข้อเขียน 5 วิชา ข้อสอบมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 20 คะแนน โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้
Prompt – การเตรียมพร้อมผู้เรียนสำหรับการประเมิน สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนให้มีความพร้อม
Learn – การจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาประเมินการฟัง พูด อ่าน เขียน (4 คะแนน)
Enjoy – การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์อย่างสนุกสนาน ผ่านกิจกรรม สื่อ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (4 คะแนน)
Ask – การตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจจากการทำกิจกรรม (4 คะแนน)
Response – การตอบสนองต่อการทำกิจกรรมโดยการนำเสนอหรือแสดงบทบาทสมมติ
(4 คะแนน)
Notice – การให้ข้อสังเกต การชี้แนะหรือการสะท้อนความคิดอย่างสร้างสรรค์หลังได้รับ
ความรู้จากการทำกิจกรรม (4 คะแนน)
4. ขั้นตอนวิธีการรับสมัคร
4.1 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่ 540-1-02639-0
ชื่อบัญชี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (เงินรายได้สถานศึกษา) จำนวนเงิน 100 บาท
(100 บาท/1 ห้องเรียน)
4.2 เตรียมสลิปการโอนเงินเพื่อแนบใบสมัครและเตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงทีถ่ ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
4.3 ศึกษาเงื่อนไขการรับสมัครและคู่มือการสมัครได้ที่ https://abcm.ac.th/register/ หรือ QR
Code ท้ายประกาศนี้
4.4 รับสมัครผ่านระบบรับสมัครนักเรียน วันที่ 14 – 23 พฤศจิกายน 2565 ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการโดยการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แนบไฟล์สลิปการโอนหรือหลักฐาน
การชำระค่าสมัครและแนบไฟล์รูปถ่ายผู้สมัคร (ไฟล์รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 1 Mb และเป็นไฟล์
ที่มีนามสกุล JPG และ PNG เท่านั้น)
4.5 รอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ (ใช้เวลาในการตรวจสอบ 1-2 วัน)
4.6 สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัคร
4.7 หลังจากผู้ดูแลระบบอนุมัติแล้ว สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้
กรณีบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไม่ปรากฏรูปถ่าย กรุณาติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว
4.8 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
http://abcm.ac.th
4.9 โปรดศึกษาข้อแนะนำท้ายประกาศก่อนการลงทะเบียน

5. กำหนดการรับสมัคร
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://abcm.ac.th/register/
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ดำเนินการสอบข้อเขียน
สัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินความพร้อมของนักเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุน
ดำเนินการรายงานตัว/มอบตัว พร้อมตรวจหลักฐาน
และรับใบชำระค่าเทอม , MOU และเอกสารนักเรียนทุน
ปฐมนิเทศ

วัน เดือนปี
14-23 พฤศจิกายน 2565
24 พฤศจิกายน 2565
26 พฤศจิกายน 2565
26 พฤศจิกายน 2565
29 พฤศจิกายน 2565
30 พฤศจิกายน 2565
18 กุมภาพันธ์ 2566

กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศสอบคัดเลือก
นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้เป็นนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเชียงใหม่ และเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(นายโกวิท หมื่นทา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ระบบการรับสมัครนักเรียนทุน

ข้อแนะนำท้ายประกาศ
1. สามารถลงทะเบียนสมัครได้หลายห้องเรียน (100 บาท /1 ห้องเรียน)
2. หากลงทะเบียน หลายห้องเรียนโดยใช้หลักฐานการชำระเงินซ้ำกัน ท่านจะถูกตัดสิทธิ์การสอบ
คัดเลือกทันที
3. หากลงทะเบียนหลายห้องเรียน ในวันสอบคัดเลือก จะสามารถเลือกสอบได้เพียง 1 ห้องเรียนเท่านั้น
4. ในการแนบรูปถ่ายนักเรียน และหลักฐานการชำระเงิน ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 1 MB และเป็นไฟล์ที่มี
นามสกุล JPG และ PNG เท่านั้น
5. หากดาวน์โหลดเอกสารแล้วรูปถ่ายไม่ปรากฎ กรุณานำรูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1
นิ้ว ของนักเรียนมาติดในเอกสาร บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ก่อนนำมาเข้าสอบด้วย
6. กรณี มีปัญหาอื่น ๆ ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อ ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด้วย
ตนเองเท่านั้น

กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้จากระบบรับสมัครนักเรียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และติดต่อด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เลขที่ใบสมัคร

รูปถ่าย
ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพือ่ รับทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประสงค์สมัครรับทุนห้องเรียนโครงการ
คำนำหน้านาม
เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อ - นามสกุล

อายุ
ปี วัน เดือน ปี เกิด
สถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

Line ID

ชื่อบิดา
ชื่อมารดา

อาชีพ
อาชีพ

จังหวัด

ชื่อผู้ปกครอง(กรณีที่ไม่ใช่บิดา-มารดา)
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

อาชีพ

ลงชื่อ
(

)
ผู้สมัคร

** กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

(สำหรับผู้ยื่นเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
เลขที่ใบสมัคร
ประสงค์สมัครรับทุนห้องเรียนโครงการ
คำนำหน้านาม
ชำระเงินค่าสมัคร

ชื่อ - นามสกุล
บาท

หมายเหตุ ** ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
http://abcm.ac.th/

