
  

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

เวลายื่นใบสมัคร                              

 
 

ใบสมัครเรียน 

ชั้นอนุบาล  1 - 3  ปกีารศกึษา  2565 

  อนุบาล 1(เกิดระหว่างวันท่ี 17 พ.ค. 2561 – 16 พ.ค. 2562) 

  อนุบาล 2(เกิดระหว่างวันท่ี 17 พ.ค. 2560 – 16 พ.ค. 2561) 

  อนุบาล 3(เกิดระหว่างวันท่ี 17 พ.ค. 2559 – 16 พ.ค. 2560) 

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

จังหวดั........................................................................ 

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. 



 

 

 

 
 

ระเบียบการรับสมัคร 

เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรยีนเข้าเรยีนต่อชั้นอนุบาล  1 - 3  ปีการศึกษา  2565 

โรงเรยีนช่องฟ้าซินเซิงวาณชิบำรุง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  

 
1.  กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร 

       จำหนา่ยใบสมัครระหว่างวนัที่  5 - 13  พฤษภาคม  2565 ( เว้นวันหยุดราชการ ) ณ  อาคารสหศึกษา  ห้องพักครู  

           (ฝัง่ระดับอนุบาล)  ตัง้แต่ เวลา 08.30 น. ถงึ เวลา 15.30 น.  ราคาชุดละ  200  บาท 

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

2.  กำหนดการยืน่ใบสมัคร 

       สำหรับผู้ที่ซ้ือใบสมัครท่ีโรงเรยีน กรอกข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อย พรอ้มแนบเอกสารการสมัคร มายืน่  

           วันที่  5 - 13  พฤษภาคม  2565 (เว้นวนัหยุดราชการ) ณ  อาคารสหศึกษา  ห้องพักครู  (ฝั่งระดับอนุบาล) 

       สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดใบสมัครทางหน้าเวบ็ กรอกข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อย พรอ้มแนบเอกสารการสมัคร ใหย้ื่น 

           วันที่  5 - 13  พฤษภาคม  2565 (เว้นวนัหยุดราชการ) ณ  อาคารสหศึกษา  ห้องพักครู  (ฝั่งระดับอนุบาล)  

            พรอ้มชำระค่าใบสมคัร 200 บาท 

**ถ้าไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าใบสมัครนัน้เป็นโมฆะ  จะต้องซื้อใบสมัครใหม่** 

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

        รับนักเรียนชาย –หญิง เป็นผูม้ีความพรอ้มทางดา้น ร่างกาย  อารมณ ์ สังคม  และสติปัญญาตามวัย 

อนุบาล    1  เกิดระหว่างวนัที่   17   พฤษภาคม   2561 ถงึ   16   พฤษภาคม   2562 (อายุครบ 3 ขวบบรบิูรณ์) 

อนุบาล    2  เกิดระหว่างวนัที่   17   พฤษภาคม   2560 ถงึ   16   พฤษภาคม   2561 (อายคุรบ 4 ขวบบรบิูรณ)์ 

อนุบาล    3  เกิดระหว่างวนัที่   17   พฤษภาคม   2559 ถงึ   16   พฤษภาคม   2560 (อายุครบ 5 ขวบบรบิูรณ์) 

**ทางโรงเรียนไม่มนีโยบายรับนักเรยีนก่อนเกณฑ์อายุที่กำหนด** 

4.   เอกสารท่ีใช้ในการสมัคร 

4.1  รูปถ่ายนักเรยีน  หนา้ตรงแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด 1.5  นิว้    จำนวน   4  รูป 

4.2  หนังสือรับรองการเปน็นักเรยีน(ปพ.7) ฉบับจริง        จำนวน   1  ฉบับ 

4.3  สูติบัตรของนักเรยีน (ฉบับจริง)  พรอ้มถ่ายสำเนา       จำนวน   1  ฉบับ 

4.4  ทะเบียนบ้านของนักเรยีน (ฉบับจริง)  พรอ้มถ่ายสำเนา        จำนวน   1  ฉบับ 

4.5  ทะเบียนบา้นของบิดา  และมารดา (ฉบับจรงิ)  พรอ้มถ่ายสำเนา       จำนวน   1  ฉบับ 

4.6  บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา  และมารดา (ฉบับจรงิ)  พรอ้มถา่ยสำเนา    จำนวน   1  ฉบับ 

4.7  หลักฐานอื่น ๆ  ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนกัเรยีน (ฉบับจรงิ)  พรอ้มถา่ยสำเนา   จำนวน   1  ฉบับ 

      เช่น  ใบสำคัญการเปลี่ยนช่ือ, ใบสำคัญการเปลี่ยนสกุล, ใบสำคัญทะเบียนสมรส, ใบสำคัญการหย่า, 

      ใบสำคัญการเปลี่ยนยศ, ใบมรณบัตร, หนังสอืเดินทาง(กรณีบิดามารดาเป็นชาวต่างชาติ) และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

    (ทั้งนี้  เพื่อความรวดเร็วในการสมัคร  ให้ถา่ยเอกสารชัดเจนเหมือนต้นฉบับจรงิพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อย) 

สอบถามรายละเอียดตา่ง ๆ  ได้ท่ี  โรงเรยีนช่องฟ้าซนิเซงิวาณิชบำรุง  โทร. (053) 105078  (053) 105080 

                                                                  https://www.chongfah.ac.th  

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

