
 

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

เวลายื่นใบสมัคร                              

 
 

ใบสมัครเรียน 

ชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี  4  ปีการศกึษา  2565 
  แผนการเรียน(วทิย์ – คณิต)  

  แผนการเรียน(ศลิป์ – จีน)  

  ห้องตน้แบบภาษาจีน (วทิย์ – คณิต) ต้องมผีลสอบ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป 

  ห้องตน้แบบภาษาจีน (ศลิป์ – จีน) ต้องมผีลสอบ HSK ระดบั 4 ขึ้นไป 

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน 

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

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

ปัจจุบันนักเรียนอยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่.........ซอย.......................ถนน................................ตำบล................................ 

อำเภอ.........................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์ที่ตดิต่อได้................................................. 

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

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

เหตุผลนำเด็กในความปกครองมาสมัครเข้าเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง.......................................................... 

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

ชื่อ – สกุล บิดา............................................................สัญชาติ...................เชือ้ชาติ..................วุฒิการศกึษา................. 

อาชีพ....................ตำแหน่งงาน...............................สถานที่ทำงาน...........................................โทรศัพท์......................... 

ชื่อ – สกุล มารดา........................................................สัญชาติ...................เชือ้ชาติ...................วุฒกิารศกึษา................ 

อาชีพ....................ตำแหน่งงาน...............................สถานที่ทำงาน............................................โทรศัพท์........................ 

* * * กรณนัีกเรยีนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา - มารดา กรุณาระบุชื่อ และที่อยู่ของผู้ปกครอง * * * 

ชื่อ – สกุล ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น........................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่................. 

ถนน.........................ตำบล.................................อำเภอ.......................................จังหวัด................................................ 

อาชีพ................................สถานที่ทำงาน.......................................................................โทรศัพท.์.................................. 

 

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

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

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

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

 

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

เฉพาะงานทะเบยีน 

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

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

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

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

 
 
 

 

 

รูปถ่าย 1.5 นิว้ 

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

29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 64 



มีต่อด้านหลัง 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการรับสมัคร 

เพื่อคัดเลือกนักเรยีนเข้าเรยีนต่อชั้นมัธยมศกึษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2565 

โรงเรยีนช่องฟ้าซินเซิงวาณชิบำรุง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  

 
1.  กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร 

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

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

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

2.  กำหนดการยืน่ใบสมัคร 

       สำหรับผู้ที่ซ้ือใบสมัครท่ีโรงเรยีน กรอกข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อย พรอ้มแนบเอกสารการสมัคร มายืน่ ตาม วัน เวลา  

           ที่กำหนดมุมซ้ายของใบสมัคร ณ  ห้องทะเบียน  ช้ัน 2 ตึกอำนวยการ (ฝั่งระดับประถมศึกษา – มธัยมศึกษา)   

       สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดใบสมัครทางหน้าเวบ็ กรอกข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อย พรอ้มแนบเอกสารการสมัคร ใหย้ื่น 

           วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ  ห้องทะเบียน  ช้ัน 2 ตึกอำนวยการ  

           (ฝัง่ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)  พรอ้มชำระค่าใบสมัคร 200 บาท 

**ถ้าไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าใบสมัครนัน้เป็นโมฆะ  จะต้องซื้อใบสมัครใหม่** 

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1  มีความพรอ้มทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  สติปญัญา 

3.2  มีความประพฤติเรียบร้อย 

3.3  จบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ในปีการศกึษา  2564 

 3.4  ต้องมีพื้นฐานภาษาจนี 

4.  เอกสารท่ีใช้ในการสมัคร 

4.1  รูปถ่ายนักเรยีน  หนา้ตรงแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด 1.5  นิว้   จำนวน   4   รูป 

4.2  หนังสือรับรองการเปน็นักเรยีน(ปพ.7) (ฉบับจริง) เฉพาะนักเรยีนที่มาจากโรงเรยีนอืน่ จำนวน   1   ฉบับ 

4.3  ระเบียนแสดงผลการเรยีน(ปพ.1) (ฉบับจริง) หรือ สมุดรายงานผลการเรียน (สำเนาหนา้ปก และผลการเรียน   

      ช้ัน ม.1 และ ม.2   เฉพาะนักเรยีนที่มาจากโรงเรยีนอืน่   จำนวน   1   ฉบับ 

4.4  สูติบัตรของนักเรียน (ตัวจรงิ)  พรอ้มถา่ยสำเนา     จำนวน   1   ฉบับ 

4.5  ทะเบียนบา้นของนักเรยีน (ตัวจรงิ)  พรอ้มถ่ายสำเนา      จำนวน   1   ฉบับ 

4.6  บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรยีน (ตัวจรงิ)  พรอ้มถ่ายสำเนา   จำนวน   1   ฉบับ 

4.7  ทะเบียนบ้านของบิดา  และมารดา (ตัวจรงิ)  พรอ้มถ่ายสำเนา     จำนวน   1   ฉบับ 

4.8  บตัรประจำตัวประชาชนของบิดา  และมารดา (ตัวจริง)  พรอ้มถ่ายสำเนา   จำนวน   1   ฉบับ 

4.9  หลักฐานอื่น ๆ  ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนกัเรยีน (ตัวจริง)  พรอ้มถ่ายสำเนา     จำนวน  1  ฉบับ 

      เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนช่ือ, ใบสำคัญการเปลี่ยนสกุล, ใบสำคัญทะเบียนสมรส, ใบสำคัญการหย่า, 

      ใบสำคัญการเปลี่ยนยศ, ใบมรณบัตร, หนังสอืเดินทาง(กรณีบิดามารดาเป็นชาวต่างชาติ)  และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

      (ทั้งนี้  เพื่อความรวดเร็วในการสมัคร  ให้ถา่ยเอกสารชัดเจนเหมือนต้นฉบับจริงพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อย) 
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5.  ประกาศชื่อนักเรียนที่มสีิทธิ์ประเมินคัดเลือก  ห้อง และอาคารสถานที่  

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

          ช้ัน 1  ณ ตึกอำนวยการ (ฝั่งระดับประถมศึกษา–มธัยมศึกษา)  หรอื https://www.chongfah.ac.th   

6.  กำหนดการประเมนิคัดเลือก  วันอาทิตย์  ที่  19  ธนัวาคม  2564 (แต่งกายชุดนักเรยีน, นำปากกา และยางลบ  

     มาในวันประเมินคัดเลือกด้วย) 

 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต 

 

 

 

 

 

แผนการเรียน ศิลป์ - จนี 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์(นักเรยีนและผู้ปกครอง)  เวลา  13.00 – 15.00 น. (ตามเวลาที่กำหนดไว้ในการประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิ์สอบ) 

7.  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้เรยีนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ปีการศึกษา  2565 

     วันพธุ  ที่  22  ธนัวาคม  2564  (เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป) 

          ช้ัน 1  ณ อาคารช่องฟา้ซินเซิง (ฝัง่ระดับประถมศกึษา–มัธยมศึกษา)  หรอื  https://www.chongfah.ac.th   

10.  วันชำระคา่ธรรมเนียมการศึกษา  และรายงานตัวนักเรยีน 

       วันที ่  10 - 12  มกราคม  2565 ชำระคา่ธรรมเนียม (หอ้งการเงนิ) และรายงานตัวนักเรยีน(ห้องทะเบียน)  

ช้ัน  2  อาคารช่องฟา้ซินเซิง  (ฝั่งระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา)    

ช่วงเช้า   เวลา  09.00 – 11.00 น.     

ช่วงบ่าย  เวลา  13.00 – 15.00 น. 
 

หมายเหตุ  1.  กรุณาศึกษารายละเอยีดกำหนดการรับสมัครให้เข้าใจ  เพื่อสิทธิประโยชน์ของบุตรหลานทา่น 

        2.  ผูป้กครองสามารถทำการซือ้และยื่นใบสมัครแทนนักเรยีนได้ 

                  3.  กรุณามาชำระค่าธรรมเนยีมและรายงานตัวตามวันเวลา ทีไ่ด้ระบุ เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว 

 ถา้หากผู้ปกครองไม่มาชำระค่าธรรมเนียมและรายงานตัวนักเรยีนจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเขา้ศึกษาต่อ 

        4.  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพือ่เป็นไปตาม 

                      ประกาศของ(ศบค.) 

สอบถามรายละเอียดตา่ง ๆ  ได้ท่ี  โรงเรยีนช่องฟ้าซนิเซงิวาณิชบำรุง  โทร. (053) 105075-76 

https://www.chongfah.ac.th   

เวลา วชิา 

08.30 – 09.30 น. คณิตศาสตร์ 

09.30 – 10.15 น. ภาษาอังกฤษ 

10.15 – 10.30 น. พัก 

10.30 – 11.30 น. วิทยาศาสตร์ 

เวลา วชิา 

08.30 – 09.15 น. ภาษาอังกฤษ 

09.15 – 10.00 น. วิทยาศาสตร์ 

10.00 – 10.15 น. พัก 

10.15 – 11.00 น. ภาษาไทย 

11.00 – 11.15 น. พัก 

11.15 – 12.00 น. ภาษาจีน 
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