
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
เร่ือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาและคณิตศาสตร์ (LMAP)  
และห้องเรียนเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม (SAP)  เพิ่มเติม 

 
ตามที ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ได้ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

เชียงใหม่  เพื่อศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ 2 โครงการได้แก่ 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาและคณิตศาสตร์ (LMAP) และห้องเรียนเสริมสร้างศักยภาพการ
เรียนรู้แบบองค์รวม (SAP) นั้น   

บัดนี้ ดำเนินการรับสมัครเสร็จส้ินแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนเพื่อคัดเลือกเพิ่มเติม ตาม
รายละเอียด ดังนี้  

 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
-   นักเรียนท่ีมีสิทธิ์คัดเลือก ห้องเรียนเสริมสร้างศักยภาพทางภาษาและคณิตศาสตร์ (LMAP)   
 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2    จำนวน 4 ราย  
-   นักเรียนท่ีมีสิทธิ์คัดเลือก ห้องเรียนเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม (SAP)
 ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2    จำนวน 3 ราย  
 
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

2. การรายงานตัวเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพือ่ศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2   
  ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ปฏิบัติตนตามมาตรการท้ายประกาศยื่นใบสมัครท่ี
ได้รับจากการดาวน์โหลดระเบียบการ วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. หากไม่มารายงานตัว
คัดเลือกนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ตามวันและเวลาท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 

3. การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 
1) ยื่นใบสมัคร ณ ลานกาสะลอง 
2) ตรวจหลักฐานการสมัคร  
3) ทำกิจกรรมเพื่อสังเกตพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ตามลำดับคิว  

  



/5 การยื่น..... 

 

4. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันคัดเลือก 
4.1  ใบสมัคร (ดาวน์โหลดจากระบบ) 
4.2  สูติบัตร (ใบเกิด) ฉบับจริง   
4.3  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง  
4.4  ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของโรงเรียนเท่านั้น นำไปให้แพทย์ตรวจร่างกายและลงความเห็น

ให้เรียบร้อย) โรงพยาบาลรัฐ ซึ่งออกโดยแพทย์ท่ีได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมประทับตรา
โรงพยาบาล (สามารถนำมายื่นได้ในวันรายงานตัวหากผ่านการคัดเลือกแล้ว)   

4.5  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล ฉบับจริง (ถ้ามี)  
4.6  สมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน (เล่มสีชมพู/สีฟ้า) ฉบับจริง 

 หากผู้สมัครไม่มีเอกสารครบตามท่ีกำหนด ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

5. การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง / การคัดเลือกนักเรียน 
1) ลงทะเบียน วันพุธ ท่ี 2 มีนาคม 2565 เร่ิมเวลา 13.00 น. ณ ลานกาสะลอง 
2) สัมภาษณ์ผู้ปกครองโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3) หากมีเอกสารแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนให้นำมาประกอบการสัมภาษณ์ เช่น แฟ้ม

สะสมงาน 
 

6. การประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  
  ประกาศรายช่ือผลการคัดเลือกนักเรียน วันพฤหัสบดี ท่ี 3 มีนาคม 2565  ทางเว็บไซต์โรงเรียน
อนุบาลเชียงใหม่ http://abcm.ac.th  
 

7. การรายงานตัว 
ผู้ได้รับการคัดเลือก รายงานตัวรับเอกสารคู่มือการมอบตัว/ปฐมนิเทศและรับใบชำระเงิน ด้านหน้า

อาคารอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ในวันท่ี 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. และชำระเงิน
ผ่านธนาคารกรุงไทยได้ภายในวันท่ี 3 – 6 มีนาคม 2565 หากไม่รายงานตัวตามวันและเวลาท่ีกำหนดถือว่าสละ
สิทธิ์การเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 

8. การมอบตัว  
8.1  ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาตามแบบใบชำระเงิน  
8.2  ชำระเงินตามรายการค่าใช้จ่ายในระเบียบวิธีการมอบตัว 
8.3  กรอกข้อมูลนักเรียนตามแบบฟอร์มแบบเก็บข้อมูลนักเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ท่ี  https://bit.ly/3BjIeiF 

หรือ QR code ท้ายประกาศ พร้อมแนบหลักฐานชำระเงินและหลักฐานประกอบอื่น ๆ ตาม
แบบฟอร์มในระบบ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารท่ีเป็นสำเนาทุกฉบับก่อน
อัพโหลด (Upload) ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2565 

8.4  ดาวน์โหลดแบบเก็บข้อมูลนักเรียนจาก E-mail ของท่าน (เพื่อยื่นในวันเปิดภาคเรียน) 
 

9. การปฐมนิเทศ 
 เข้ารับการปฐมนิเทศรูปแบบออนไลน์ตามวันและเวลาท่ีห้องเรียนนัดหมาย 
  

http://abcm.ac.th/
https://bit.ly/3BjIeiF%20หรือ
https://bit.ly/3BjIeiF%20หรือ
https://bit.ly/3BjIeiF%20หรือ


 

10. การยื่นเอกสารวันเปิดภาคเรียน  
10.1  ลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU)  
10.2  แบบเก็บข้อมูลนักเรียนท่ีดาวน์โหลดจาก E-mail ของท่าน หรือ เอกสารแบบเก็บข้อมูลท่ีกรอก

ด้วยตนเอง 
10.3  สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)  
10.4  สำเนาทะเบียนบ้าน   
10.5  ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของโรงเรียนเท่านั้น นำไปให้แพทย์ตรวจร่างกายและลง

ความเห็นให้เรียบร้อย) โรงพยาบาลรัฐ ซึ่งออกโดยแพทย์ท่ีได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อม
ประทับตราโรงพยาบาล  (กรณีท่ียังไม่ได้ยื่นในวันรายงานตัว) 

10.6  สำเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี)  
10.7  สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน (เล่มสีชมพู/สีฟ้า)  

 (กรณีท่ียื่นเอกสารในวันคัดเลือกไว้แล้วไม่ต้องยื่นซ้ำ)    
 

  

 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติท่ีจะได้เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  

 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 
          
    (นายโกวิท  หมื่นทา) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
  



 
แนวปฏิบัติตนของนักเรียนและผู้ปกครองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในการคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

1. นักเรียนและผู้ปกครองทุกคน ผ่านจุดคัดกรองบริเวณช่องทางเข้า-ออก และควรสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา และเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น (Social Distancing) พร้อมท้ังมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด
มือแบบพกพาเพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน 

2. บันทึกข้อมูลเข้า-ออกโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่โดยใช้ QR Code ไทยชนะ 
3. ขอสงวนสิทธิ์ ผู้ปกครอง 1 คนต่อ 1 ครอบครัว ที่มีประวัติการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม เข้ามาใน

บริเวณโรงเรียน  
4. ผู้ปกครองแสดงผลตรวจ ATK ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง และ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด 19 (จากแอพลิเคช่ันหมอพร้อมหรือสำเนาเอกสาร) ต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอนามัย ณ จุดลงทะเบียน 
5. จุดรับ - ส่ง ได้แก่ ประตูหน้าโรงเรียนเท่านั้น  
6. ประตูหน้าโรงเรียนเปิดเวลา 07.00 น.   
7. ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาคัดเลือก และนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลอืก

หากปรากฏว่าตนเองป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ภายหลัง จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทราบทันที 
8. ไม่มีบริการจำหน่ายอาหารและน้ำด่ืม  
9. ขอความร่วมมือผู้ปกครองอยู่ในบริเวณท่ีโรงเรียนกำหนดโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันคัดเลือก 
1. ผู้ปกครองและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมหน้ากากอนามัย และควรมีเจลแอลกอฮอล์แบบพกพา 
2. อุปกรณ์เครื่องเขียน ประกอบด้วย ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด และสี 
3. ผลตรวจ ATK ของผู้ปกครอง ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ช่ัวโมง  
4. สถานท่ีคัดเลือกนักเรียน ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ดังนี้ 

- ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ณ ลานกาสะลอง 
 

แผนผังโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



บันทึกข้อมูลเข้า-ออกโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่โดยใช้ QR Code ไทยชนะ 

 

  



 
URL และ QR Code ท้ายประกาศ 

กรอกข้อมูลนักเรียนตามแบบฟอร์มแบบเก็บข้อมูลนักเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ท่ี  https://bit.ly/3BjIeiF หรือ QR 
code พร้อมแนบหลักฐานชำระเงินและหลักฐานประกอบอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มในระบบ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
สำเนาถูกต้องในเอกสารท่ีเป็นสำเนาทุกฉบับก่อนอัพโหลด (Upload) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แบบเก็บข้อมูลนักเรียนและ 
แนบหลักฐานการชำระเงิน 
https://bit.ly/3BjIeiF 

https://bit.ly/3BjIeiF%20หรือ
https://bit.ly/3BjIeiF%20หรือ


 

 

 ใบรับรองแพทย ์
 

สถานท่ี…………………………………………………..……….. 
 

วันท่ี…….เดือน……………………………..พ.ศ. ………. 
 

   ข้าพเจ้า นายแพทย์ / แพทย์หญิง…………………………………………………………………………….... 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เลขท่ี…………………………..………………………………………...สถานท่ีประกอบวิชา
เวชกรรม หรือ สถานท่ีปฏิบัติงานประจำ หรือ อยู่ท่ี…………………………..…………………………………………… 
ได้ตรวจร่างกาย เด็กชาย / เด็กหญิง………………………………………………..………….……………..……….อายุ…………ปี มีช่ือ
อยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี…………..….หมู่ท่ี…………ซอย………………………ถนน…………………….…………………...ตำบล / 
แขวง………………………….……….เขต / อำเภอ………………….…………….จังหวัด เชียงใหม ่ตรวจหมู่โลหิตแล้วพบว่าหมู่
โลหิตของเด็กชาย/เด็กหญิง……………………………………………………………………………………….……… 
เป็นหมู่โลหิต……………. และมีความเห็นว่าเด็กชาย / เด็กหญิง……………….……….……………………………….………  ไม่
เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ  ไร้ความสามารถ  จิตฟั่นเฟือน   ไม่สมประกอบ  ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือปัญญา
อ่อน และไม่ปรากฏอาการ  และอาการแสดงของโรคต่อไปนี้ 

1.1.  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ 1.5. โรคหัวใจ 
1.2.  วัณโรคในระยะอันตราย 1.6. โรคประสาท 
1.3.  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 1.7. โรคตา   
1.4.  โรคปอด              1.8. โรคอื่น ๆ ท่ีไม่ปรากฏอาการเห็นว่ามี   
    โรคใด ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์   เห็นว่า……………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……… 
 
           (ลงช่ือ)………………………………..………แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 
         (…………………………………………..) 
                    ประทับตราของสถานพยาบาล 
 
หมายเหตุ   1. ผู้ออกใบรับรองต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 2. ให้แพทย์กรอกข้อความในช่องว่างด้วยลายมือตนเองให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วนทุกช่อง  
 3. ใบรับรองแพทย์ใบนี้ใช้ในการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
    และ มีอายุการใช้งานไม่เกิน 90 วัน   นับต้ังแต่วันท่ีแพทย์ตรวจร่างกาย 
  



 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
ห้องเรียนเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ (LMAP) เพิ่มเติม 

 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง พรนับพัน มณฑาทิพจ์  

 

2 เด็กชาย จิรวัฒน์ รักชาติ  
3 เด็กหญิง อลิชา จันทกูล  

 

4 เด็กหญิง นันท์นภัส วงค์แก้ว  
 

  



 
 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
ห้องเรียนเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม (SAP) 

 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย กฤตนันท์ ปันทะศรีวิชัย  

 

2 เด็กชาย นันทพัทธ์ เขื่อนเพชร  
3 เด็กหญิง จีนภิญญา พลศิลป์  

 

 

 


