
 

 
 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์  
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2566 

รอบรับตรง แผนการเรียน EEP 
(English Excellence Program) 

 

  

 

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
117  ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000 

โทร. 0 5324 2038, 0 5324 2550 

www.prc.ac.th         reg@prc.ac.th           PRCSchoolAdmission        @reg-prc 

  

mailto:reg@prc.ac.th


1 | P a g e  

 

เนื้อหาหลักสตูร 
 
โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ (English Excellence Program: EEP) เป็น
หลักสูตรที่เด็กได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ  ทั้งกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักสูตรปฐมวัย และกิจกรรมเสริมทักษะ ซึ่งมีครูประจำชั้นเป็นคุณครูชาวต่างประเทศท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในการสอนร่วมกับครูชาวไทยที่จบทางด้านปฐมวัยโดยตรง โดยจัดประสบการณ์แบบ
ผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 20 ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ และภาษาไทย 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในกิจกรรมคณิตศาสตร์  
โดยโรงเรียน ได้นำหลักสูตร ORIGO (Stepping Stone) และ ABC Reading Eggs โปรแกรมการฝึกอ่าน
ภาษาอังกฤษจากประเทศออสเตรเลียมาใช้ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก
มาจัดประสบการณ์ นอกเหนือจากนั้นทางระดับปฐมวัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีน จึงได้จัด
กิจกรรมภาษาจีนเพ่ิมเติมเข้าไปในการกิจกรรมประจำวันของเด็กอีกด้วย เด็กท่ีเรียนในหลักสูตร EEP นี้
จึงมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและได้พูดคุยโต้ตอบกับเจ้าของภาษาตลอดทั้งวัน ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาท้ังสองภาษาได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม และเป็นเด็กสองภาษา (bilingual) อย่างแท้จริง 

 

คุณสมบัติของผูส้มัครเป้าหมายของโปรแกรม 
เด็กมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองและปรับตัวได้ดีต่อการเรียนรู้แบบ 2 วัฒนธรรม 
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คุณสมบัติของผูส้มัคร 
เป็นนักเรียนชายหรอืหญิง มีอายคุรบ 5 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 6 ปี 

(นับถึง 16 พฤษภาคม 2566) 

ข้อกำหนดคุณสมบัติของนักเรียน แยกเป็นกลุ่มได้ดงันี้ 

กลุ่มที่ 1 บิดาหรือมารดาของนักเรียน เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
กลุ่มที่ 2 นักเรียนมีพี่ร่วมบิดาและ/หรือ มารดาเดียวกัน ที่กำลังเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
กลุ่มที่ 3 นักเรียนเป็นบุตรของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักเรียนทั่วไป 

 กำหนดการรับสมัครออนไลน์  

 กลุ่ม 1 - 3 กลุ่ม 4 

กรอกใบสมัคร 
ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 3 - 28 ตุลาคม 2565 

ชำระค่าสมัคร 
700 บาท 

ชำระผ่าน QR Code ในระบบรับสมัคร 
ได้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น. 

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. 

ประเมินข้อเขียน 
และสัมภาษณ์ EEP 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 

ประกาศผลประเมินข้อเขียน
และสัมภาษณ์ EEP 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. 

ประเมินความพร้อม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 

ประกาศผล 
ประเมินความพร้อม 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 15.00 น. 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 15.00 น. 
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เอกสารประกอบการสมัคร 
สามารถสแกนไฟล์ หรือถ่ายภาพ เป็นไฟล์นามสกุล .PDF หรือ .JPG 

แต่ละไฟล์ ควรมีขนาดไม่เกิน 3MB 

 
1. สูติบัตรของนักเรียน 

2. ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที ่กำลังศึกษาอยู่  (มีอายุการใช้งาน 60 วัน 
นับตั้งแต่วันออกเอกสาร จนถึงวันรับสมัคร) 

3. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของบิดาหรือมารดา 

4. ทะเบียนบ้านของพี่ร่วมบิดา และ/หรือมารดาเดียวกัน 

ที่กำลังเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (เฉพาะนักเรียนกลุ่มที่ 2) 
 

เอกสารหลักฐานขา้งต้น สามารถสแกน หรือถ่ายภาพจากต้นฉบับ 

หรือจากตัวสำเนาได้ 

 



4 | P a g e  

 

ขั้นตอนการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ 
ขั้นตอนที่ 1  กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และวัน/เดือน/ปีเกิด ของผู้สมัคร  

ขั้นตอนที่ 2  กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้สมบูรณ์ พร้อมทำการแนบไฟล์เอกสารที่เตรียมไว้ 

ขั้นตอนที่ 3  ผู้สมัครสามารถชำระค่าสมัครสอบด้วย QR Code จาก Application ของทุกธนาคาร 

ขั้นตอนที่ 4  หลังจากชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน            
ได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ www.prc.ac.th 

ขั้นตอนที่ 5 ผู ้สมัครสามารถดาวน์โหลด บัตรประจำตัวผู ้สมัคร ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ 
www.prc.ac.th และพิมพ์ลงในกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียนบนบัตร
ประจำตัวผู้สมัคร เพื่อนำมาเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯ ตามวัน เวลาที่ทาง
โรงเรียนฯ กำหนด 

 

พิมพ์บัตรประจำตัว
ผู้สมัคร 

กลุ่ม 1 - 3 กลุ่ม 4 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 15.00 น. 

 
 
กรุณานำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนฯ 

 
หมายเหต ุ

 ขอความกรุณากรอกข้อมูล และแนบไฟล์เอกสาร ของผู้สมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 ขอความกรุณาชำระค่าสมัครสอบภายในเวลาที ่กำหนด หากเกินระยะเวลา        
ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 หากตรวจสอบพบข้อมูล การปฏิบัติหรือเอกสารต่างๆ ไม่ตรงตามที่ทางโรงเรียนฯ 
ได้แจ้งไว้ในระเบียบการ ทางโรงเรียนจะไม่มีการติดตามใดๆ  
จะถือว่าการสมัคร หรือการรายงานตัว เป็นโมฆะ 

 

  

http://www.prc.ac.th/
http://www.prc.ac.th/
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วิธีการและกำหนดการคัดเลือก กลุม่ท่ี 1 – 3 
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้กำหนดการคัดเลือกนักเรียน ดังนี้ 

 
1. ทางโรงเรียนให้สิทธิ์ในการรับนักเรียนกลุ่มที่ 1 – 3 เข้ารับการประเมินความพร้อม  

โดยไม่ต้องจับฉลาก (เฉพาะนักเรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบการรับสมัครฯ เท่านั้น) 
 

2. ขอความร่วมมือบิดา หรือมารดาเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบ 
กระบวนการรับสมัครและการประเมินความพร้อมจากผู้อำนวยการโรงเรียนฯ 
ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565  ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส 

เวลา 08.45 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.30 น. พบผู้อำนวยการ 

 (ยังไมต่้องชำระค่าจัดการศึกษา) 

3. ขอนำนักเรียนเข้ารับการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และประเมินความพร้อม 

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารปฐมวัย 

ประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 – 11.00 น. 

1. สัมภาษณ์ 10 นาที 

2. สอบข้อเขียน 30 นาที 

ประเมินความพร้อม เวลา 11.00 – 12.00 น. 

หากท่านไม่มาตรงตามวนั และเวลาที่ทางโรงเรียนฯ กำหนด 
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ เปน็นักเรียนกลุ่มที่ 4 เข้ารับการจับฉลาก 

 
หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

     ตามสถานการณ์โควิด-19หากมีการเปลี่ยนแปลง  
    ทางโรงเรียนฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
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เงื่อนไขการคัดเลือกรอบรับตรงแผนการเรียน EEP กลุ่ม 1 - 3 
 

เง่ือนไข 
ประเมิน 
แผน EEP 

ประเมิน 
ความพร้อม 

คำอธิบาย 

1 ผ่าน ผ่าน สามารถรายงานตัวเข้าเรยีนแผนการเรยีน EEP 

2 ไม่ผา่น ผ่าน สามารถรายงานตัวเข้าเรยีนแผนการเรยีน IEP 

3 ผ่าน ไม่ผา่น 
ทางแผนกทะเบียนจะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อเข้ารับฟังคำช้ีแจงและนำ

นักเรียนเข้าประเมินรอบต่อไป 
จึงจะสามารถรายงานตัวเข้าเรียนแผนการเรียน EEP 

4 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 
ทางแผนกทะเบียนจะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อเข้ารับฟังคำช้ีแจงและนำ

นักเรียนเข้าประเมินรอบต่อไป 
จึงจะสามารถรายงานตัวเข้าเรียนแผนการเรียน IEP ไดต้ามสิทธ์ิ 
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วิธีการและกำหนดการคัดเลือก กลุม่ท่ี 4 
ทางโรงเรียนได้กำหนดการคัดเลอืก นักเรียนกลุ่มที่ 4 ดังนี ้
1. ประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารปฐมวัย เวลา 09.00 – 11.00 น. 

1. สัมภาษณ์ 10 นาที 

2. สอบข้อเขียน 30 นาที 
 
ประกาศผลการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.  

หมายเหตุ : ผู้สมัครกลุ่มท่ี 4 ที่ไม่ผ่านการประเมินเข้าโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ 

(English Excellence Program: EEP) ยังมีสิทธิ์เข้ารับการจับฉลากเข้าเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบ

บูรณาการ (Integrated English Program: IEP) ได้ตามสิทธิ์ 

 

2. ประเมินความพร้อม 
ผู้ที่ผ่านการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้เข้ารับการประเมินความพร้อมฯ 
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารปฐมวัย เวลา 08.30 – 12.00 น. 
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กำหนดการคัดเลือกกลุ่มที่ 4 แผนการเรียน IEP (จับฉลาก) 

1. การจับฉลาก 
วัน/เวลา  วันเสารท์ี่ 10 ธันวาคม 2565 
สถานที ่  โรงละคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลสว์ิทยาลยั 

นักเรียนชาย     ลงทะเบยีน 07.30 น. – 08.30 น.                
จับฉลาก 09.00 น.                               

นักเรียนหญิง    ลงทะเบยีน 09.30 น. – 10.30 น.                
จับฉลาก 11.00 น.                                

ในการจับฉลากน้ัน บิดาหรือมารดาจะเป็นผู้จับฉลากด้วยตนเอง 
 

หากท่านไม่มาในวัน/เวลาตามที่กำหนด ทางโรงเรียนฯจะถือว่าท่านสละสทิธิ์
ในการสมัคร และจะไม่รับพิจารณาอีก ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

 

2. ประเมินความพร้อม 
เมื ่อจับฉลากได้แล้ว ให้นักเรียนเข้ารับการประเมินความพร้อมตามวัน      
และเวลาที่ทางโรงเรียนฯ กำหนด 
 
 

หมายเหตุ : กำหนดการจับฉลาก อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ตามสถานการณ์โควิด-19 หากมีการเปลี่ยนแปลง  
ทางโรงเรียนฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
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ทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง ดังนี ้
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ตามกลุ่ม/วัน/เวลาที่กำหนด  
2. สแกนเอกสารประกอบการรับสมัครออนไลน์ตามที่กำหนดให้ครบถ้วน 

3. เอกสารที่ทำการสแกนจะต้องเป็นเอกสารที่แท้จริงและถูกต้อง หากมีการปลอมแปลงเอกสาร 

ทางโรงเรียนฯ จะถือว่าการสมัครและผลการจับฉลากเป็นโมฆะ และขอตัดสิทธิ์ทันที 
4. สิทธิ์ของการได้เข้าเรียน ถือเป็นสิทธิ์ของนักเรียนที่จับฉลากได้และผ่านการประเมินความพร้อมเท่านั้น 

ไม่สามารถโอนสิทธิ์นี้ให้ผู้อื่น หากนักเรียนผู้ใดสละสิทธิ์ สิทธิ์นี้จะกลับเป็นของโรงเรียนฯ เช่นเดิม 

 

กรุณาอย่าได้หลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ ว่าสามารถนำเด็กเข้าเรียน
ได้โดยการเรียกเก็บเงินกินเปล่า หากยังมีผู้แอบอ้างอยู่  

ขอให้ทราบว่าท่านกำลังถูกหลอกลวง  
ทางโรงเรียนฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
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ตารางเทียบอายนุักเรียน 

(นับถึง 16 พฤษภาคม 2566) 

เดือนเกิด ปีเกิด 2560 ปีเกิด 2561 

มกราคม  5.4 

กุมภาพันธ ์  5.3 

มีนาคม  5.2 

เมษายน  5.1 

พฤษภาคม  5.0 (16 พ.ค.) 

มิถุนายน (17 พ.ค.) 5.11  

กรกฎาคม 5.10  

สิงหาคม 5.9  

กันยายน 5.8  

ตุลาคม 5.7  

พฤศจิกายน 5.6  

ธันวาคม 5.5  
 

 

หมายเหตุ นักเรียนจะต้องเกิดระหว่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 

 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เท่านัน้ 


