วันที่สมัคร .............../................/.................
ปี การศึกษา .................................................
ชั้น
..................................................
เลขประจาตัวนักเรี ยน ..................................

ใบสมัครนักเรียน
ข้ อมูลส่ วนตัวเกีย่ วกับเด็ก ( ขอความกรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน)
ชื่อนักเรี ยน ด.ญ. / ด.ช. ......................................................................................... ชื่อเล่น ....................................
ชื่อภาษาอังกฤษ .................................................................................................... ชื่อเล่น ....................................
วัน / เดือน / ปี เกิด .................................................. ปั จจุบนั อายุ ............................. ขวบ ..........................เดือน
เชื้อชาติ ................................................. สัญชาติ ........................................ ศาสนา ........................................
สถานที่เกิด ( ร.พ. ) .......................................................... ตาบล ................................. อาเภอ ................................จังหวัด...................................
เริ่ มเรี ยนชั้น ............................... ปี การศึกษา ........................ เรี ยนจบชั้น ............................. จากโรงเรี ยน .........................................................
เป็ นบุตรคนที่ ............... ในจานวน ................ คน พี่ชาย ............. คน น้องชาย ................. คน พี่สาว .............. คน น้องสาว ............... คน
พี่นอ้ งที่ศึกษาในโรงเรี ยนอนุบาลเปล่งประสิ ทธิ์  มี ชื่อ ....................................................................... ชื่อเล่น ..........................  ไม่มี
ปั จจุบนั อาศัยอยูก่ บั ................................ ที่อยูเ่ ลขที่ .......................... หมู่ .................. ถนน .......................................... ซอย ............................
แขวง ........................................... เขต ........................................ จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ....................................
โทรศัพท์ ................................................................................................................................................................................................................
ข้ อมูลส่ วนตัวเกีย่ วกับบิดา – มารดา ( ขอความกรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน )
การสมรสของบิดา – มารดา
 อยูร่ ่ วมกัน  หย่าร้าง
 แยกกันอยู่ เพราะ ..............................................................
ชื่อ – สกุล บิดา ................................................................................................. อายุ ............... ปี การศึกษา .....................................................
สถานะภาพ
 ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม
รายได้ต่อเดือน ............................................................ บาท
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ............................................................................. หมดอายุวนั ที่ ......................................................................
เชื้อชาติ ................................ .....................
สัญชาติ ..................................................
ศาสนา .....................................................
อาชีพ  รับราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รับจ้าง  ธุรกิจส่ วนตัว เกี่ยวกับ ..............................................................................
ตาแหน่ง ............................................... สถานที่ทางาน .......................................................................................... เลขที่ ................................
แขวง ......................................... เขต ................................................. จังหวัด ........................................... เบอร์โทร .......................................
มือถือ ........................................ Email ...................................................... ที่อยูป่ ั จจุบนั  เหมือนผูส้ มัคร  ไม่เหมือน โปรดระบุ
เลขที่ ....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล มารดา .............................................................................................. อายุ ............... ปี การศึกษา .....................................................
สถานะภาพ
 ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม
รายได้ต่อเดือน ............................................................ บาท
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ............................................................................. หมดอายุวนั ที่ ......................................................................
เชื้อชาติ ................................ .....................
สัญชาติ ..................................................
ศาสนา .....................................................
อาชีพ  รับราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รับจ้าง  ธุรกิจส่ วนตัว เกี่ยวกับ ..............................................................................
ตาแหน่ง ............................................... สถานที่ทางาน .......................................................................................... เลขที่ ................................
แขวง ......................................... เขต ................................................. จังหวัด ........................................... เบอร์โทร .......................................
มือถือ ........................................ Email ...................................................... ที่อยูป่ ั จจุบนั  เหมือนผูส้ มัคร  ไม่เหมือน โปรดระบุ
เลขที่ ....................................................................................................................................................................................................................

เอกสารประกอบการสมัคร
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสู ติบตั ร
 รู ปถ่าย 1 นิ้ว 4 ใบ
 รู ปถ่ายผูม้ ารับนักเรี ยน
 สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  ใบรับรองจากโรงเรี ยนเดิม(กรณี ยา้ ยโรงเรี ยน)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ บิดา/มารดา

ใบมอบตัวนักเรียน
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว ) .....................................................................................................................................................
ขอมอบตัว ด.ช. / ด.ญ. .............................................................................................................................. โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า
นับตั้งแต่วนั มอบตัวเป็ นต้นไป ข้าพเจ้ายินดี
1. ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรี ยนทุกประการ
2. คอยดูแลและช่วยเหลือให้นกั เรี ยนทางานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรี ยนด้วยตัวของนักเรี ยนเอง
3. เมื่อมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อข้องใจ หากคาแนะนาใด ๆ จะปรึ กษากับทางโรงเรี ยน โดยไม่ให้ปัญหาผ่านไป หรื อเก็บไว้เป็ นข้อ
ติดใจกัน
4. ให้ความร่ วมมือและให้การสนับสนุนกับทางโรงเรี ยนทั้งในด้านการเรี ยนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
5. เมื่อโรงเรี ยนมีขอ้ แนะนาใดที่คิดว่าเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ข้าพเจ้าจะยินดีรับฟังและให้ความ
ร่ วมมือหาแนวทางแก้ไข
6. ไม่ให้นกั เรี ยนสวมใส่ เครื่ องประดับมีค่ามาโรงเรี ยน เพราะอาจจะเกิดการสู ญหายได้ (โรงเรี ยนจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี )
7. กรณี นกั เรี ยนเกิดการเจ็บป่ วยในระหว่างที่อยูโ่ รงเรี ยน และทางโรงเรี ยนติดต่อกับผูป้ กครองไม่ได้ขา้ พเจ้ายินยอมให้โรงเรี ยนจัด
การแพทย์ทาการรักษา พยาบาลขั้นต้นให้กบั นักเรี ยนตามสมควรแต่กรณี

ลงชื่อ ......................................................... ผูป้ กครอง
(
)
วันที่ .............. เดือน ..................................... พ.ศ. .............

ประวัตินักเรียน
ชื่อ ด.ญ. / ด.ช. ............................................................................................................ ชื่อเล่น ....................................
ข้ อมูลด้ านสุ ขภาพ
1. กรุ๊ ปเลือด .................................
2. ประวัติการเจ็บป่ วย
 หัด  คางทูม  สุ กใส  ไข้สมองอักเสบ  ปากมือเท้าเปื่ อย  ไข้เลือดออก
 ชัก .......................... ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ ...................................................................... สาเหตุ ......................................
 โรคประจาตัว .................................................................. อาการ ..................................................................................
3. อาการแพ้  มี อาการ.................................................................................................
 ไม่ มี
 แพ้ยา (ระบุชนิด) ...............................................................................................
 แพ้อาหาร ระบุชนิ ด) ..........................................................................................
 แพ้นม (ระบุชนิด) ..............................................................................................
 อื่น ๆ (ระบุชนิด) ................................................................................................
4. ถ้าเด็กไม่สบายตัวร้อน อนุญาตให้รับประทานยาลดไข้  ได้ (ระบุชื่อยา)....................................................................
 ไม่ได้
5. ประวัติการผ่าตัด หรื ออุบตั ิเหตุครั้งสาคัญ
1........................................................... 2...................................................................... 3...........................................................
6. ความผิดปกติหรื อพิการแต่กาเนิด .............................................................................................................
7. โรคกรรมพันธุ์ในครอบครัว .....................................................................................................................
ข้ อมูลพฤติกรรมและอุปนิสัย
1. การนอน

 ไม่นอนกลางวัน

 นอนกลางวัน เวลา ................................................

 นอนกลางคืน เวลา ............................................ ตื่นเวลา ...................................

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

ปัญหาการนอน  มี  ไม่มี  อื่น ๆ ..............................................................
การรับประทานอาหาร  รับประทานได้ทุกอย่าง  เลือกรับประทาน .................................................
การดื่มนม
 ดื่มนมจากขวด
 ดื่มนมจากกล่อง
การขับถ่าย
 ถ่ายปกติ
 ท้องเสี ยบ่อย  ท้องผูกบ่อย
การเล่น
 เล่นรุ นแรง  เล่นกับเด็กด้วยกันได้ดี  ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นกับเด็กอื่น
การพูด
เริ่ มพูดอายุ ..................... ปี .................. เดือน
 พูดชัด
 พูดไม่ชดั
 ติดอ่าง
 พูดน้อย
 ช่างพูดช่างคุย  ยังไม่พูดเลย
ภาษาที่ใช้
 ไทย
 จีน
 อังกฤษ
 ญี่ปุ่น
 อื่น ๆ .............................
ด้านอารมณ์
เมื่อโกรธหรื อไม่พอใจมาก ๆ คือ
 กัด
 ร้องกรี๊ ด
 นอนดิ้นกับพื้น  ทาร้ายตัวเอง
 งอน เงียบ ซึ ม  ปาข้าวของ  ทุบตีทาร้ายผูอ้ ื่น  ร้องไห้โวยวาย
 อื่น ๆ ........................................................................................................................
อุปนิสัยหรื อบุคลิกที่เด่นของลูก คือ ...................................................................................................................
พฤติกรรมและอุปนิสัยที่เห็นว่าควรแก้ไข .............................................................................................................
ปัญหาของเด็กที่ทางโรงเรี ยนควรทราบ ................................................................................................................

โรงเรี ยนที่ท่านต้องการให้นกั เรี ยนศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ( ใส่ หมายเลขตามลาดับ 1, 2, 3 )

 โรงเรี ยนนานาชาติ คือ ................................................................................
 โรงเรี ยนสองภาษา (Bilingual) คือ ..........................................................
 โรงเรี ยนในเครื อคาทอลิกต่าง ๆ คือ ...........................................................
 โรงเรี ยนสาธิต คือ.......................................................................................
 โรงเรี ยนเอกชนใกล้บา้ น คือ.........................................................................
 โรงเรี ยนรัฐบาล คือ.......................................................................................
กรณีฉุกเฉิน ติดต่ อกับ บิดา – มารดา หรื อผู้ปกครองไม่ ได้ จะติดต่ อได้ ที่
ชื่ อ – สกุล .................................................................................................. ความสัมพันธ์กบั เด็ก ................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............................... หมู่ ................. ซอย ................................................ ถนน ....................................................
ตาบล/แขวง..................................... อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด..................................... รหัสไปรษณี ย.์ .........................
โทรศัพท์ (บ้าน)............................................. มือถือ......................................................... e-mail: .............................................................

