
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ)  
ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป (โดยวิธีจับฉลาก) 

 
ด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  

(4 ขวบ) ปีการศึกษา 2566  ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพแบบองค์รวม (SAP) รายละเอียดดังนี้  
 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1  เพื่อใหโ้อกาสนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเข้ารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
1.2  เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับช้ันระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2566  (ห้องเรียนปกติ) 

2. คุณสมบัติ 
2.1   ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 เป็นเด็กท่ีมีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดเรียน 

   (เกิดระหว่าง 17 พ.ค. 2561 - 16 พ.ค. 2562) 
2.2   เป็นนักเรียนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และอาศัยอยู่จริงอย่างน้อย 2 ปี  

  นับถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2566 โดยท่ีบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน 
 

3. ขั้นตอนวิธีการรับสมัคร 
3.1 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่ เลขที่ 540-1-02639-0 

 ชื่อบัญชี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (เงินรายได้สถานศึกษา) จำนวนเงิน 100 บาท 
 (100 บาท/1 ห้องเรียน) 

3.2  เตรียมสลิปการโอนเงินเพื่อแนบใบสมัครและเตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงท่ีถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
3.3  ศึกษาเงื่อนไขการรับสมัครและคู่มือการสมัครได้ท่ี https://abcm.ac.th/register/  หรือ QR 

Code ท้ายประกาศนี้ 
3.4  จำหน่ายใบสมัครผ่านระบบรับสมัครนักเรียน วันที่ 6 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ทุกวัน 

 ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แนบไฟล์สลิปการโอนหรือ 
 หลักฐานการชำระค่าสมัครและแนบไฟล์รูปถ่ายผู้สมัคร (ไฟล์รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 1 Mb  
 และเป็นไฟล์ท่ีมีนามสกุล JPG และ PNG เท่านั้น) 

3.5  รอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ (ใช้เวลาในการตรวจสอบ 1-2 วัน)  
3.6  สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัคร 
3.7  หลังจากผู้ดูแลระบบอนุมัติแล้ว สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครได้ 
3.8  ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://abcm.ac.th/register วันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 

(5 วันเท่านั้นตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ท่ีรับสมัครพร้อมกันท่ัวประเทศ) 

3.9  หลังจากผู้ดูแลระบบอนุมัติแล้ว สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์จับฉลากได้ 
 กรณีบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์จับฉลากไม่ปรากฎรูปถ่าย กรุณาติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 
 

https://abcm.ac.th/register/%20%20หรือ


 
3.10  ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก (โดยวิธีจับฉลาก)  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 

    ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ http://abcm.ac.th/  
3.11 โปรดศึกษาข้อแนะนำท้ายประกาศก่อนการลงทะเบียน 
 

4.  กำหนดการรับสมัคร 
 
ลำดับ รายการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วัน เดือนป ี

1. รับระเบียบการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 6 มกราคม –  
10 กุมภาพันธ์ 2566 

2. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ตามปฏิทิน สพฐ.) 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 
3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 17 กุมภาพันธ์ 2566 
4. จับฉลากนักเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2566 
5.  ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก 19 กุมภาพันธ์ 2566 
6. ดำเนินการรายงานตัว และรับใบชำระค่าเทอม ,  

รับเอกสาร MOU นักเรียนห้องเรียนปกติ 
19 กุมภาพันธ์ 2566 

7. ชำระเงินผ่านธนาคาร (กรุงไทย) 19 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 
8. มอบตัวและปฐมนิเทศ เวลา 09.00 – 10.00 น. 26 กุมภาพันธ์ 2566 

 
 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือกนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 (4 ขวบ) ปีการศึกษา 2566 รอบท่ัวไป (โดยวิธีจับฉลาก) จะถือว่าผู้นั้นเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติท่ีจะได้เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5   เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2566 
 

 
 

    (นายโกวิท  หมื่นทา) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 

ระบบการรับสมัครนักเรียน 

http://abcm.ac.th/


ข้อแนะนำท้ายประกาศ 
 

1. ในวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2566 ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ตามปฏิทิน สพฐ.)  

2. ในการแนบรูปถ่ายนักเรียน และหลักฐานการชำระเงิน ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 1 MB และเปน็ไฟล์ที่มี
นามสกุล JPG และ PNG เท่านั้น  

3. หากดาวน์โหลดเอกสารแล้วรูปถ่ายไม่ปรากฏ (ขนาดไฟล์อาจใหญ่เกินไปหรือรูปแบบของไฟล์ไม่ถูกต้อง)
กรุณานำรูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ของนักเรียนมาติดในเอกสาร บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์
จับฉลาก 

4. กรณี มีปัญหาอื่น ๆ ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อ ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ด้วย
ตนเองเท่านั้น 

5. หากลงทะเบียนเพื่อซื้อใบสมัครแล้วไม่ยื่นสมัครใน วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2566 หากภายหลัง
ปรากฎเป็นผู้ไม่มีสิทธิคัดเลือก(โดยวิธีจับฉลาก) จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

 

  



เลขที่ใบสมัคร    
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (โดยวิธีจับฉลาก) 
ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566  

 
 

คำนำหน้านาม   ช่ือ - นามสกุล        

เลขบัตรประจำตัวประชาชน       

อายุ  ปี วัน เดือน ปี เกิด     

สถานศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน    จังหวัด     

เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้     Line ID      

ช่ือบิดา       อาชีพ      

ช่ือมารดา      อาชีพ      

ช่ือผู้ปกครอง(กรณีท่ีไม่ใช่บิดา-มารดา)     อาชีพ    

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้           

 
        ลงช่ือ     
             (    ) 
          ผู้สมัคร 
** กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 

 

             

        (สำหรับผู้ยื่นเก็บไว้เป็นหลักฐาน) 
 
เลขที่ใบสมัคร    
 
ประสงค์สมัครห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพแบบองค์รวม (SAP)  ช้ัน อนุบาลปีท่ี 2 

คำนำหน้านาม   ช่ือ - นามสกุล        

ชำระเงินค่าสมัคร   บาท 
 
หมายเหตุ **  
ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 17  กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
http://abcm.ac.th 

 

 

รูปถ่าย 

กรณีไม่สามารถดาวนโ์หลดเอกสารใบสมคัรไดจ้ากระบบรบัสมคัรนกัเรียน 

กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น และติดต่อดว้ยตนเอง ณ หอ้งธุรการโรงเรียนอนบุาลเชียงใหม่ 

http://abcm.ac.th/


 

 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติ 
ห้องเรียนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนแบบองค์รวม (SAP) 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 (4 ขวบ)  ปีการศึกษา 2566  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม ่
---------------------- 

1.  ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้    600   บาท 
2.  ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 1,250  บาท 
3.  ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ      900   บาท 
4.  ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงานและพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้    200  บาท 
5.  ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกนิมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้    150  บาท 
6.  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา          2,700  บาท 
7.  ค่าอาหารนักเรียน     1,250  บาท 
8.  ค่าซักรีด    500  บาท 
9.  ค่าประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะภาคเรียนท่ี 1)         400   บาท 
10.  ค่าปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนเข้าใหม่    1,000  บาท  
11.  ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ  1,000 บาท 

              รวม (รายการท่ี 1 – 11)                              จำนวน  9,950  บาท 
12.  ค่าบำรุงมูลนิธิอนุบาลเชียงใหม่ (เฉพาะภาคเรียนท่ี 1)         500   บาท 
13.  ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครู   800   บาท 

   รวม (รายการท่ี 11 – 12)                           จำนวน   1,300  บาท 
 

รวมค่าใช้จ่าย 11,250 บาท 
 
หมายเหตุ    

1. ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมชุดนักเรียน ชุดวอร์ม  ชุดพลศึกษา ชุดว่ายน้ำ ชุดพื้นเมือง และชุดเครื่องใช้  
  ซึ่งราคาจะแตกต่างกันตามขนาดของอุปกรณ์เส้ือผ้า 

2. เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายปีการศึกษา 2565 
3. หากโรงเรียนได้รับอนุมัติการเก็บค่าบำรุงการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2566 แล้วจะประกาศให้

ทราบอีกครั้ง 
 

 


