
 

ยื่นใบสมัครวันที่                                                                 เลขใบสมัคร................................ 

เวลายื่นใบสมัคร                              

 
 

ใบสมัครเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศกึษา  2565 

  ห้องเรียนปกติ 

  ห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน 

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน 

ชื่อ – สกุล นักเรียน(ด.ช./ด.ญ.)..........................................................................................ชื่อเล่น................................... 

เกิดวันที่...........เดือน............................พ.ศ....................สัญชาติ.....................เชือ้ชาติ...................ศาสนา..................... 

ปัจจุบันนักเรียนอยู่บ้านเลขที่............หมูท่ี.่........ซอย.......................ถนน................................ต าบล................................ 

อ าเภอ.........................................จังหวัด..........................................โทรศพัท์ที่ตดิต่อได้................................................. 

ความรูเ้ดิมของนักเรียนจบช้ัน...........................จากโรงเรียน...........................................................................................

จังหวัด........................................................................ 

เหตุผลน าเด็กในความปกครองมาสมัครเข้าเรียนโรงเรียนชอ่งฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง.......................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
 

ชื่อ – สกุล บิดา............................................................สัญชาติ...................เชื้อชาติ..................วุฒิการศกึษา................. 

อาชีพ....................ต าแหน่งงาน...............................สถานที่ท างาน...........................................โทรศัพท์......................... 

ชื่อ – สกุล มารดา........................................................สัญชาติ...................เชื้อชาติ...................วุฒิการศกึษา................ 

อาชีพ....................ต าแหน่งงาน...............................สถานที่ท างาน............................................โทรศัพท์........................ 

* * * กรณนัีกเรยีนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา กรุณาระบุชื่อ และที่อยู่ของผู้ปกครอง * * * 

ชื่อ – สกุล ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น........................อยู่บ้านเลขที่...............หมูท่ี่................. 

ถนน.........................ต าบล.................................อ าเภอ.......................................จังหวัด................................................ 

อาชีพ................................สถานที่ท างาน.......................................................................โทรศัพท์................................... 

 

                  ลงช่ือ....................................................นักเรียน 

                             (......................................................) 
 

            ลงช่ือ.....................................................บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง 

                     (.......................................................) 
 

ลงช่ือ......................................................เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 

เฉพาะงานทะเบียน 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 
 

 
 
 

 

 

รูปถ่าย 1.5 นิว้ 

29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 64 

09.00 – 11.00 น. หรือ13.00 – 15.00 น. 



มีต่อด้านหลงั 

 

 

 

ระเบียบการรับสมัคร 

เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรยีนเข้าเรยีนต่อชั้นประถมศกึษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2565 

โรงเรยีนช่องฟ้าซินเซิงวาณชิบ ารุง  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  

 
1.  ก าหนดการจ าหน่ายใบสมัคร 

       จ าหนา่ยใบสมัครระหว่างวนัที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2564 ( เว้นวันหยุดราชการ ) ณ  ห้องทะเบียน  ช้ัน  2   

           ตึกอ านวยการ (ฝั่งระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา)  ตั้งแต ่เวลา 08.30 น. ถงึ เวลา 15.30 น.  ราคาชุดละ  200  บาท 

       หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้าเว็บ https://www.chongfah.ac.th  

 

2.  ก าหนดการยืน่ใบสมัคร 

       ส าหรับผู้ที่ซื้อใบสมัครท่ีโรงเรยีน กรอกข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อย พรอ้มแนบเอกสารการสมัคร มายืน่ ตาม วัน เวลา  

           ท่ีก าหนดมุมซ้ายของใบสมัคร ณ  ห้องทะเบยีน  ช้ัน 2 ตึกอ านวยการ (ฝั่งระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)   

       ส าหรับผู้ที่ดาวน์โหลดใบสมัครทางหน้าเวบ็ กรอกข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อย พรอ้มแนบเอกสารการสมัคร ใหย้ื่น 

           วันท่ี 29 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ  ห้องทะเบียน  ช้ัน 2 ตึกอ านวยการ  

           (ฝัง่ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)  พรอ้มช าระคา่ใบสมัคร 200 บาท 

**ถ้าไม่มาตามวันและเวลาท่ีก าหนด  ถือว่าใบสมัครนัน้เป็นโมฆะ  จะต้องซื้อใบสมัครใหม่** 

 

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1  เกิดระหว่างวนัที่  17  พฤษภาคม  2558  ถงึ  16  พฤษภาคม  2559  (อายุครบ 6 ขวบ) 

3.2  มีความพร้อมทางด้านรา่งกาย  อารมณ์  สงัคม  และสติปัญญา 

3.3  จบการศึกษาระดับช้ันอนุบาล  3  ในปีการศึกษา  2564 

 

4.  เอกสารท่ีใช้ในการสมัคร 

4.1  รูปถ่ายนักเรยีน หน้าตรงแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด 1.5  นิว้     จ านวน   4  รูป 

4.2  หนังสอืรับรองการเปน็นักเรียน(ปพ.7) (ฉบับจริง)                  จ านวน   1  ฉบับ 

4.3  สูติบัตรของนักเรียน (ฉบับจริง)พรอ้มถ่ายส าเนา        จ านวน   1  ฉบบั 

4.4  ทะเบียนบ้านของนักเรยีน (ฉบับจริง)พรอ้มถา่ยส าเนา         จ านวน   1  ฉบับ 

4.5  ทะเบียนบา้นของบิดา  และมารดา(ฉบับจรงิ)พรอ้มถ่ายส าเนา        จ านวน   1  ฉบับ 

4.6  บัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา  และมารดา(ฉบบัจริง)พรอ้มถา่ยส าเนา                    จ านวน   1  ฉบบั 

4.7  หลักฐานอื่น ๆ ตามความจ าเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน(ฉบับจรงิ)พรอ้มถา่ยส าเนา        จ านวน   1  ฉบับ 

      เชน่  ใบส าคัญการเปลี่ยนช่ือ, ใบส าคัญการเปลี่ยนสกุล, ใบส าคัญทะเบียนสมรส, ใบส าคัญการหย่า, 

      ใบส าคัญการเปลี่ยนยศ, ใบมรณบัตร, หนังสือเดินทาง(กรณีบิดามารดาเป็นชาวตา่งชาติ) และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

         (ท้ังนี้  เพื่อความรวดเร็วในการสมัคร  ให้ถา่ยเอกสารชัดเจนเหมือนต้นฉบบัจริงพร้อมลงชื่อรับรองส าเนาให้เรียบร้อย) 
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5.  ประกาศชื่อนักเรียนท่ีเขา้รับการประเมินพัฒนาการ  และสถานที่  

      วันพุธ  ที ่ 15  ธันวาคม  2564 (เวลา 15.00 น.  เป็นต้นไป) 

          ช้ัน 1  ณ ตึกอ านวยการ  (ฝั่งระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา) หรือ https://www.chongfah.ac.th 

 

6.  ก าหนดการประเมนิพัฒนาการ  วนัเสาร ์ ที ่ 18  ธนัวาคม  2564 (แต่งกายชุดนักเรยีน, น าดนิสอ และยางลบ มาในวัน  

     ประเมินพัฒนาการด้วย) 

ประเมินพัฒนาการ  เวลา  08.30 – 10.30 น.   

เวลา รูปแบบการประเมิน 

08.30 – 09.30 น. ด้านการคิดค านวณ 

09.30 – 10.30 น. ด้านภาษาไทย 

11.00 – 14.00 น. 
ประเมินพัฒนาการด้านการสือ่สารรายบุคคล 

ตามเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศ 

 

7.  ประกาศชื่อนักเรียนท่ีเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา  2565 

      วันพุธ  ที ่ 22  ธันวาคม  2564   (เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป) 

          ช้ัน 1  ณ ตึกอ านวยการ (ฝั่งระดับประถมศึกษา–มธัยมศึกษา)  หรือ https://www.chongfah.ac.th   

 

8.  ช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษา  และรายงานตวันักเรยีน 

วันที่  5 - 7  มกราคม  2565 ช าระคา่ธรรมเนียม (หอ้งการเงิน)และรายงานตัวนกัเรยีน(ห้องทะเบยีน)  

ช้ัน  2  ตึกอ านวยการ  (ฝั่งระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)    

ช่วงเช้า   เวลา  09.00 – 11.00 น.     

ช่วงบ่าย  เวลา  13.00 – 15.00 น. 

 

หมายเหตุ  1.  กรุณาศึกษารายละเอยีดก าหนดการรับสมัครให้เข้าใจ  เพื่อสิทธิประโยชน์ของบุตรหลานทา่น 

        2.  ผูป้กครองสามารถท าการซือ้และยื่นใบสมัครแทนนักเรยีนได้ 

                  3.  กรุณามาช าระคา่ธรรมเนยีมและรายงานตัวตามวันเวลา ทีไ่ด้ระบุ เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว 

 ถา้หากผูป้กครองไม่มาช าระคา่ธรรมเนียมและรายงานตัวนักเรยีนจะถอืว่าสละสิทธิ์ในการเขา้ศึกษาต่อ 

        4.  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เพือ่เป็นไปตาม 

                      ประกาศของ(ศบค.) 

 

สอบถามรายละเอียดตา่ง ๆ  ได้ท่ี  โรงเรยีนช่องฟ้าซนิเซงิวาณิชบ ารุง  โทร. (053) 105075-76  

https://www.chongfah.ac.th  
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