
 

 

 

รูปถ่ายนกัเรียนขนาด 2น้ิว 

ปีการศึกษา: ________________ 

เลขท่ีใบสมคัร: ______________ 

วนัท่ี: ________________ 

 

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ไชนีส 

ใบสมัครเรียน 

 

 

ข้อมูลนักเรียน 
ช่ือ: _________________________________________ นามสกุล_______________________________________ 

ช่ือเล่น: __________________________วนั/เดือน/ปีเกิด: _________________ เพศ:          ชาย           หญิง  
สถานท่ีเกิด: _______________________________สัญชาติ: ___________________ ศาสนา:_________________    
เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน: _____________________________วนับตัรหมดอาย:ุ _______________________  
สนใจสมคัรเรียนในระดบัชั้น: ___________________________ วนัท่ีสมคัรเรียน: _________________________  
ภาษาหลกัท่ีใช:้ ____________________________________________________________ 

ภาษาอ่ืน ๆท่ีนกัเรียนสามารถพูดได:้ ____________________________________________  

ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียน (กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องวา่ง )  

  ดีมาก              ดี              พอใช ้          ไม่สามารถส่ือสารได ้

ความสามารถในการส่ือสารภาษาจีนของนกัเรียน (กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องวา่ง )  

  ดีมาก              ดี              พอใช ้          ไม่สามารถส่ือสารได ้

อาหารกลางวนัโปรดระบุหากนกัเรียนตอ้งการทานอาหารพิเศษ ( เจ / มงัสวรัิติ / ฮาลาล ฯลฯ ) 

___________________________________________________________________________________________ 

นกัเรียนมีอาการแพอ้าหารหรือแพย้าหรือไม่?  

  ไม่        มี (โปรดระบุ)____________________________________________________________________ 

นกัเรียนมีโรคประจ าตวัหรือไม่?      

  ไม่         มี (โปรดระบุ)___________________________________________________________________ 

เป็นบุตรคนท่ี_____ในจ านวน_____คน พี่ชาย/พี่สาว_____คน นอ้งชาย/นอ้งสาว_____คน 
 

 

 



 

 

 

รูปถ่ายบิดาขนาด 2น้ิว 

 

 

 

 

รูปถ่ายมารดาขนาด 2น้ิว 

 

ข้อมูลนักเรียน – ด้านวชิาการ 
โรงเรียนท่ีเขา้ศึกษาก่อนหนา้น้ี กรุณากรอกรายละเอียดโดยใส่รายช่ือโรงเรียนท่ีเขา้เรียนล่าสุดเป็นอนัดบัแรก (ถา้มี) 

ช่ือโรงเรียน ชั้น ต าแหน่งสถานท่ี เร่ิม (ปี) ถึง (ปี) 
     
     

 
 
ข้อมูลผู้ปกครอง 

บิดา 
ช่ือ: ____________________________ นามสกุล: ____________________________ 

วนั/เดือน/ปีเกิด: ___________________ สถานท่ีเกิด: __________________________ 

สัญชาติ: ______________________ ศาสนา:________________________________    

เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน: _____________________________วนับตัรหมดอาย:ุ _______________________  
อาชีพ: _____________________________________________________________________________________  

ช่ือบริษทั: __________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูบ่ริษทั: _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน:________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั: ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________   

เบอร์โทรศพัทมื์อถือ: ___________________________  เบอร์โทรศพัทบ์า้น: _____________________________  

แฟกซ์: __________________________  อีเมล:์ ____________________________________________________  

 

 

มารดา 

ช่ือ: ____________________________ นามสกุล: ____________________________ 

วนั/เดือน/ปีเกิด: ___________________ สถานท่ีเกิด: __________________________ 

สัญชาติ: ______________________ ศาสนา:________________________________    

เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน: _____________________________วนับตัรหมดอาย:ุ _______________________  
อาชีพ: _____________________________________________________________________________________  



ช่ือบริษทั: __________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูบ่ริษทั: _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน:________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั: ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________   

เบอร์โทรศพัทมื์อถือ:                                                         เบอร์โทรศพัทบ์า้น: _____________________________  

แฟกซ์: __________________________  อีเมล:์ ____________________________________________________ 
 

บุคคลทีส่ามารถติดต่อได้กรณฉุีกเฉิน 

ช่ือ: ____________________________________________ นามสกุล: __________________________________ 

มีความสัมพนัธ์กบันกัเรียนเป็น: _________________________________________________________________ 

เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน: _____________________________วนับตัรหมดอาย:ุ _______________________  
อาชีพ: _____________________________________________________________________________________  

ช่ือบริษทั: __________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูบ่ริษทั: _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน:________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั: ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________   

เบอร์โทรศพัทมื์อถือ:                                                         เบอร์โทรศพัทบ์า้น: _____________________________  

แฟกซ์: __________________________  อีเมล:์ ____________________________________________________ 
 

รายละเอยีดการช าระเงิน โปรดยืนยนัว่าใครเป็นผู้รับผดิชอบจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  ผูป้กครอง                  นายจา้ง         ผูป้กครองและนายจา้งรับผดิชอบร่วมกนั 

หากเป็นการช าระร่วมกนัระหวา่งนายจา้งและผูป้กครอง โปรดระบุขอ้มูลในการช าระเงิน ค่าธรรมเนียมบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือหากตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืนๆ กรุณาแจง้ก่อนออกใบเสร็จตวัจริง : 

ช่ือของผูป้ระกอบการ: ______________________________________________________________ 

ช่ือผูติ้ดต่อ: ________________________________________________________________ 

ท่ีอยูส่ าหรับส่งใบแจง้หน้ี: ______________________________________________________________________ 



เบอร์โทรศพัทมื์อถือ: ____________________________ เบอร์โทรศพัทบ์า้น: _____________________________  

แฟกซ์: __________________________  อีเมล:์ ____________________________________________________ 

……………………………………………………… 

 
กิจกรรมนอกหอ้งเรียน: การจดักิจกรรมนอกเหนือจากในหอ้งเรียน  เป็นกิจกรรมเสริมท่ีเป็นส่วนส าคญัของ การศึกษาของ 

นกัเรียน เช่นงานประจ าปี  เป็นกิจกรรมบงัคบัส าหรับนกัเรียนทุกระดบัชั้น ท่ีโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ไชนีส ผูป้กครองจะไดรั้บ

รายละเอียดของกิจกรรมเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ บุตรหลานของท่านจะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมนอกหอ้งเรียนทุกคร้ัง 

หากมีการจดักิจกรรมซ่ึงทุกคร้ังทางโรงเรียนจะจดัครูและบุคลากรส าหรับการดูแลนกัเรียนระหวา่งท ากิจกรรมอยา่งดีท่ีสุด   

ความรับผิดชอบ: โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ไชนีส จดักิจกรรมการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัสูตรแกนกลาง 

ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีน และจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรการศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของนกัเรียน โรงเรียนขอสงวน

สิทธ์ิในการปฏิเสธการรับเขา้เรียนหรือมีเง่ือนไขอ่ืนๆ ส าหรับนกัเรียนหากมีการส่งขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบันกัเรียนคนนั้น 

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ไชนีส ตระหนกัดีวา่นกัเรียนหลากหลายประเภทจะสมคัรเขา้เรียนในโรงเรียน นกัเรียนท่ี 

ไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมโปรแกรมของเราจะเป็นคนท่ีโรงเรียนมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

พวกเขาและผูท่ี้จะมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อชุมชนโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ไชนีส การรับสมคัรข้ึนอยู่กบัพ้ืนท่ีว่างในเวลาท่ี

ลงทะเบียน 

ลายเซ็นของผูป้กครองดา้นล่างระบุวา่ขอ้มูลท่ีใหไ้วก้บัทางโรงเรียนนั้นถูกตอ้ง  การใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นและถูกตอ้งเป็น 

ส่วนหน่ึงในการตดัสินใจรับสมคัรนักเรียนแต่ละคร้ังและตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเน่ืองของ โรงเรียนนานาชาติ

เชียงใหม่ ไชนีส หากลูกของคุณไดรั้บการยอมรับ  คุณจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบายของ โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ 

ไชนีส 

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียน    แต่ละปีทางโรงเรียนจะท าส่ือประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียนซ่ึงอาจจะ มีรูปภาพ 

ของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้และกิจกรรมนอกหลกัสูตร เพื่อประกอบการประชาสมัพนัธ์  รวมถึงส่ือส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ 

ท่ีท าโดย โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ไชนีส รวมถึงภาพยนตร์สั้นทีจดัท าโดย โรงเรียนทุกประเภท  โรงเรียนขออนุญาตใชรู้ปภาพ

ของ / ลูก ๆ ในเอกสาร โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ไชนีส หากคุณเห็นดว้ยก็ไม่จ าเป็นตอ้งด าเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม โดยการลงนาม

ขา้งล่างน้ีคุณไดย้อมรับขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีเสนอโดย โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ ไชนีส 

 

ลงช่ือ  ____________________________________________      

            (                                                                                  ) 

วนัท่ี   ___________________________________     

 


