โรงเรี ยนอนุบาลสวนน้อย
57 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตาบลสุเทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 222065, โทรสาร 053 895212

ใบสมัคร
รหัสประจาตัวนักเรี ยน.............................................

1. ข้ อมูลนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล..........................................................
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ).....................................
ชื่อเล่น..................... ชื่อเล่นภาษาอังกฤษ................
เลขประจาตัวประชาชน(เลข13 ตัว).........................
รหัสประจาบ้าน(เลข11 ตัว)....................................
วันเดือนปี เกิด .......................................................
อายุ.......ปี ...........เดือน เพศ
ชาย
หญิง
สัญชาติ...............................ศาสนา.......................
จานวนพี่นอ้ ง ชาย............คน หญิง................คน
เป็ นบุตรคนที่...........หมูโ่ ลหิ ต A , B , AB , O
ความพิการ(ถ้ามี)...........................................
สถานภาพบิดา - มารดา

อยู่ดว้ ยกัน
เลิกร้างกัน

วันที่สมัคร..................................................................
ชั้นเรี ยน......................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบันของนักเรียน
บ้านเลขที่......................ถนน......................................
ตาบล..............................อาเภอ..................................
จังหวัด..........................รหัสไปรษณี ย.์ .......................
โทรศัพท์บา้ น.............................................................
โทรศัพท์มือถือ...........................................................
มีพี่นอ้ งกาลังศึกษาอยู่จานวน........................คน
กาลังศึกษาอยู่ที่โรงเรี ยนอนุบาลสวนน้อย..............คน

แยกกันอยู่
บิดาหรื อมารดาแต่งงานใหม่
อื่นๆ..................................

2. ข้ อมูลการศึกษาของนักเรียน
ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี).....................................
ลักษณะพิเศษ(ถ้ามี)...............................................
ผลงานที่พึงพอใจ(ถ้ามี)........................................

ก่อนเข้าเรี ยนโรงเรี ยนนี้เคยเรี ยนที่ .................................
อาเภอ..........................จังหวัด.....................................
เป็ นระยะเวลา.....................ปี .....................เดือน
เหตุที่ออกเพราะ...........................................................
โรงเรี ยนที่มงุ่ หวังให้เด็กไปเรี ยนต่อ ..............................
..................................................................................
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3. ข้ อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุลบิดา..........................................................
วัน เดือน ปี เกิด .....................................................
อายุ................................ปี ............................เดือน
อาชีพ
รับราชการ
เกษตรกร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
อื่นๆ โปรดระบุ.......................................
อาชีพอิสระของบิดา
แพทย์
นักบัญชี
วิศวกร
นักวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทนายความ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
สถาปนิ ก
ค้าขาย
อื่นๆ โปรดระบุ.......................................
ชื่อที่ทางาน...........................................................
กรม.....................................................................
กอง.....................................................................
สถานที่ต้ งั ............................................................

เลขประจาตัวประชาชน(เลข13ตัว)..................................
เชื้อชาติ.................สัญชาติ...............ศาสนา....................
วุฒิการศึกษาสู งสุด
ไม่เกินมัธยมศึกษา
ปริ ญญาโท
ป.ว.ช.
ปริ ญญาตรี
ป.ว.ส.
ปริ ญญาเอก
อนุปริ ญญา
อื่นๆ โปรดระบุ
................................
ตาแหน่งการงาน...........................................................
ความพิการ(ถ้ามี)..........................................................
โทรศัพท์บา้ น..............................................................
โทรศัพท์มือถือ............................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน........................................................
E-mail........................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่......................ถนน......................................
ตาบล..............................อาเภอ..................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณี ย.์ .................

ชื่อ-สกุลมารดา.......................................................
วัน เดือน ปี เกิด .....................................................
อายุ................................ปี ............................เดือน
อาชีพ
รับราชการ
เกษตรกร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
อื่นๆ โปรดระบุ...................................

เลขประจาตัวประชาชน(เลข13ตัว)...............................
เชื้อชาติ.................สัญชาติ...............ศาสนา................
วุฒิการศึกษาสูงสุ ด
ไม่เกินมัธยมศึกษา
ปริ ญญาโท
ป.ว.ช.
ปริ ญญาตรี
ป.ว.ส.
ปริ ญญาเอก
อนุปริ ญญา
อื่นๆ โปรดระบุ........
...............................
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อาชีพอิสระของมารดา
แพทย์
นักบัญชี
วิศวกร
นักวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทนายความ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
สถาปนิ ก
ค้าขาย
อื่นๆ โปรดระบุ.......................................

ผูป้ กครองเด็กคือ
รายได้ครอบครัวต่อปี

พ่อ

แม่

ตาแหน่งการงาน......................................................
ความพิการ(ถ้ามี).....................................................
โทรศัพท์บา้ น.........................................................
โทรศัพท์มือถือ.......................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน...................................................
E-mail....................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่......................ถนน......................................
ตาบล..............................อาเภอ..................................
จังหวัด...........................รหัสไปรษณี ย.์ ......................

พ่อ&แม่

ไม่เกิน 200,000 บาท

200,000 - 400,000 บาท

400,000 บาทขึ้นไป

4. ข้ อมูลผู้ปกครองในกรณีทไี่ ม่ ใช่ บิดาหรือมารดา
ชื่อ-สกุลผูป้ กครอง................................................
อายุ................................ปี ............................เดือน
ความสัมพันธ์กบั เด็ก..........................................
อาชีพ
รับราชการ
เกษตรกร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
อาชีพอิสระโปรดระบุ
แพทย์
นักบัญชี
วิศวกร
นักวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทนายความ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
สถาปนิ ก
ค้าขาย
อื่นๆ โปรดระบุ.........................................

เลขประจาตัวประชาชน(เลข13ตัว)....................................
เชื้อชาติ.................สัญชาติ...............ศาสนา....................
วุฒิการศึกษาสูงสุ ด
ไม่เกินมัธยมศึกษา
ปริ ญญาโท
ป.ว.ช.
ปริ ญญาตรี
ป.ว.ส.
ปริ ญญาเอก
อนุปริ ญญา
อื่นๆ โปรดระบุ
...............................
ตาแหน่งการงาน..........................................................
โทรศัพท์บา้ น..............................................................
โทรศัพท์มือถือ............................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน........................................................
E-mail..........................................................................

ชื่อที่ทางาน...........................................................
กรม.....................................................................
กอง.....................................................................
สถานที่ต้ งั ...........................................................

รายได้ครอบครัวต่อปี
ไม่เกิน 200,000 บาท
200,000 - 400,000 บาท
400,000 บาทขึ้นไป
ทีอ่ ยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่...................ถนน.........................
ตาบล..............................อาเภอ.....................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณี ย.์ .......................
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5. ผู้ทตี่ ิดต่ อยามฉุ กเฉิน
ชื่อ-สกุล.................................................................
เกี่ยวข้องเป็ น.........................................................

โทรศัพท์มือถือ.............................................................
โทรศัพท์บา้ น...............................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน.........................................................

ชื่อ-สกุล.................................................................
เกี่ยวข้องเป็ น.........................................................

โทรศัพท์มือถือ............................................................
โทรศัพท์บา้ น...............................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน.........................................................

ชื่อ-สกุล.................................................................
เกี่ยวข้องเป็ น.........................................................

โทรศัพท์มือถือ.............................................................
โทรศัพท์บา้ น...............................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน........................................................

6. ประวัติสุขภาพ
ก่อนเข้าโรงเรี ยนเคยเจ็บป่ วยอย่างรุ นแรง
เวลาออกกาลังกายตามปกติเหนื่อยง่าย
ฉี ดวัคซี นทุกประเภทครบตามกาหนด
เคยเป็ นโรคต่ อไปนีห้ รือไม่
วัณโรค
เคย
ไม่เคย
ไอกรน
เคย
ไม่เคย
โปลิโอ
เคย
ไม่เคย
หัดเยอรมัน
เคย
ไม่เคย

เคย
เป็ น
ครบ

ไม่เคย
ไม่เป็ น
ไม่ครบ

ถ้าเคย ด้วยโรค.......................
วัคซีนที่ไม่ได้ฉีด......................

หัด
เคย
ไม่เคย
บาดทะยัก
เคย
ไม่เคย
คอตีบ
เคย
ไม่เคย
คางทูม
เคย
ไม่เคย
โรคอื่นๆ(ระบุ).........................................
โรคประจาตัว.................................................................. อาการ...........................................................................
วิธีปฎิบตั ิเมื่อเกิดอาการ...................................................................................................................................
แพ้ยา...................................................................................วธิ ีปฏิบตั ิเมื่อเกิดอาการ................................................
อาหารที่แพ้....................................................................... วิธีปฏิบตั ิเมื่อเกิดอาการ................................................
สถานพยาบาลประจา......................................................
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7. ลักษณะนิสัย
โมโหร้าย
เอาแต่ใจตัว
ขี้ขลาด
ขี้อาย
ขี้อิจฉา
โกรธง่าย
ใจน้อยแสนงอน
มักก้าวร้าวกับพี่เลี้ยงหรื อคนใกล้ชิด
ชอบรังแกเพื่อนหรื อสัตว์เลี้ยง
ชอบทาลายของเล่น
นอนยาก นอนดึก
รับประทานอาหารยาก

ชอบอมอาหาร
กลัวความมืด
กลัวคนแปลกหน้า
ชอบเล่นกับสัตว์เลี้ยง
คาไม่สุภาพที่ชอบพูด......................................
อยู่ในบ้านกลัว.................................................
ออกนอกบ้านกลัว............................................
ของที่ชอบเล่น.................................................
สิ่งที่นาติดตัวเสมอ...........................................
ปัสสาวะรดที่นอน
ชอบเล่นกับพี่นอ้ งและเพื่อนในบ้าน
ชอบเล่นกับเพื่อนนอกบ้าน

ปัจจุบนั
มีนอ้ ง
ไม่มีนอ้ ง
กาลังจะมี
ถ้ามี น้องอายุ................ปี ..................เดือน
อิจฉาน้อง ใช่
ไม่ใช่
บุคคลที่เด็กรักมาก.......................................................
ลักษณะนิ สยั ที่คิดว่าเป็ นปั ญหาต้องการให้ร่วมมือ - อาหารที่ชอบ...............................................................
แก้ไข.................................................................
อาหารที่ไม่ชอบ...........................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป้ กครอง
(..........................................................)

หลักฐานการสมัคร 1. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

2. สาเนาสูติบตั ร 1 ฉบับ 3. รู ปถ่าย 2 ใบ

บันทึกของครูผ้ รู ับสมัคร
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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