สําหรับ
ติดรูปถาย

ใบสมัคร
วันที่สมัคร....................................... ชั้นเรียน................................................. รหัสประจําตัวนักเรียน.....................................
สวนที่ 1 ขอมูลนักเรียน
ชื่อ – นามสกุลของนักเรียน

ที่อยูปจจุบนั ของนักเรียน

ภาษาไทย......................................................................................................

เลขที่ (บาน/หอง/ชื่ออาคาร).................

ภาษาอังกฤษ ......................................................................................................

..........................................................

ชื่อเลนภาษาไทย .................................... ภาษาอังกฤษ ......................................

หมูที่ ...........ซอย ...............................

เพศ ชาย

กรุปเลือด A B AB O อื่นๆ โปรดระบุ....................

ถนน ..................................................

เลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก) ............................................................................

ตําบล ................................................

รหัสประจําบาน (11 หลัก)

.............................................................................

อําเภอ ..............................................

วัน/เดือน/ปเกิด ........................................ ปจจุบันอายุ ...............ป ...............เดือน

จังหวัด ..............................................

สัญชาติ .............................. เชื้อชาติ ................................. ศาสนา ......................

รหัสไปรษณีย ...................................

เปนบุตรคนที่ ............ จากจํานวนพี่นองทั้งหมด ชาย ...........คน หญิง ...............คน

โทรศัพทบาน ....................................

กําลังศึกษาอยูที่โรงเรียนอนุบาลสวนนอย..........คน กําลังศึกษาอยูที่อื่นๆ ...........คน

โทรศัพทมือถือ....................................

สถานภาพของบิดา – มารดา

สิ่งที่ตองการใหทางโรงเรียนดูแล

อยูดวยกัน แยกกันอยู เลิกรางกัน บิดาหรือมารดาแตงงานใหม

เปนพิเศษ............................................

บิดาหรือมารดาถึงแกกรรม อื่นๆ โปรดระบุ .............................................

..........................................................

หญิง

สวนที่ 2 ขอมูลการศึกษาของนักเรียน
กอนเขาโรงเรียนอนุบาลสวนนอย เคยเรียนที่ ....................................... อําเภอ ..............................จังหวัด ...........................................
เปนระยะเวลา .......ป .........เดือน สาเหตุที่ยายมาโรงเรียนอนุบาลสวนนอย ...........................................................................................
โรงเรียนทีม่ ุงหวังใหเด็กไปเรียนตอ ...........................................................................................................................................................
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สวนที่ 3 ขอมูลบิดา-มารดาของนักเรียน
ชื่อ - สกุลบิดา ..............................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ........................... ปจจุบันอายุ ............ป
เชื้อชาติ...............สัญชาติ................ ศาสนา..................
เลขประจําตัวประชาชน.................................................
ที่อยูปจจุบัน เลขที.่ .............................ซอย...................
ถนน ................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต........................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย.................. โทรศัพทบา น.........................
มือถือ.............................E-mail.................................
วุฒิการศึกษาสูงสุดของบิดา
 ไมเกินมัธยมศึกษา  ป.ว.ช.
 ป.ว.ส.
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่นๆ โปรดระบุ .....................

ชื่อ - สกุลมารดา.............................................................
วัน/เดือน/ปเกิด ........................... ปจจุบันอายุ ............ป
เชื้อชาติ...............สัญชาติ................ ศาสนา..................
เลขประจําตัวประชาชน.................................................
ที่อยูปจจุบัน เลขที.่ ............................. ซอย...................
ถนน ................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต........................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย.................. โทรศัพทบาน.........................มือ
ถือ.............................E-mail.................................
วุฒิการศึกษาสูงสุดของมารดา
 ไมเกินมัธยมศึกษา  ป.ว.ช.
 ป.ว.ส.
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่นๆ โปรดระบุ .....................

อาชีพของบิดา
 พนักงานบริษัทเอกชน  รับราชการ  แพทย  คาขาย
 พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจสวนตัว  เกษตรกร  รับจาง
 ผูรับเหมากอสราง
 สถาปนิก  วิศวกร  นักบัญชี
 นักกฎหมาย
 ผูเชี่ยวชาญดาน.....................
 อาชีพอิสระ/อื่นๆ โปรดระบุ ............................................
ตําแหนงงานในปจจุบัน .......................................................
หนวยงาน/แผนก/ฝาย .........................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน ................................................................
ตั้งอยูเลขที.่ ............ซอย...............ถนน .................................
ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด........................โทรศัพทที่ทํางาน.............................
ขอจํากัดของบิดาที่ทางโรงเรียนควรทราบ(ถามี) ................................

อาชีพของมารดา
 พนักงานบริษัทเอกชน  รับราชการ  แพทย  คาขาย
 พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจสวนตัว  เกษตรกร  รับจาง
 ผูรับเหมากอสราง
 สถาปนิก  วิศวกร  นักบัญชี
 นักกฎหมาย
 ผูเชี่ยวชาญดาน.....................
 อาชีพอิสระ/อื่นๆ โปรดระบุ ............................................
ตําแหนงงานในปจจุบัน .......................................................
หนวยงาน/แผนก/ฝาย .........................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน ................................................................
ตั้งอยูเลขที.่ ............ซอย...............ถนน .................................
ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด........................โทรศัพทที่ทํางาน.............................
ขอจํากัดของมารดาที่ทางโรงเรียนควรทราบ(ถามี) .............................
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รายไดของครอบครัวตอป  ไมเกิน 200,000บาท  200,000 – 400,000 บาท

 มากกวา 400,000บาท

ผูปกครองของนักเรียนคือ  บิดา  มารดา  บิดาและมารดา (หากตอบ 1 ใน 3 ตัวเลือกนี้ กรุณาขามไปกรอกสวนที5่ )
 บุคคลอื่นกรุณากรอกรายละเอียดในสวนที4่ “ขอมูลผูปกครองในกรณีที่ไมใชบิดาหรือมารดา”
สวนที่ 4 ขอมูลผูปกครองในกรณีที่ไมใชบิดาหรือมารดา
ชื่อ–สกุล......................................................................

อาชีพ

ความสัมพันธกับนักเรียน...............................................

เลขประจําตัวประชาชน.................................................

 พนักงานบริษัทเอกชน  รับราชการ  แพทย  คาขาย
 พนักงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจสวนตัว  เกษตรกร  รับจาง
 ผูรับเหมากอสราง
 สถาปนิก  วิศวกร  นักบัญชี
 นักกฎหมาย
 ผูเชี่ยวชาญดาน.....................
 อาชีพอิสระ/อื่นๆ โปรดระบุ ............................................

ที่อยูปจจุบัน เลขที.่ ............................. ซอย...................

ตําแหนงงานในปจจุบัน .......................................................

ถนน ................................ตําบล/แขวง...........................

หนวยงาน/แผนก/ฝาย .........................................................

อําเภอ/เขต........................จังหวัด.................................

ชื่อสถานที่ทํางาน ................................................................

รหัสไปรษณีย.................. โทรศัพทบาน.........................

ตั้งอยูเลขที.่ ............ซอย...............ถนน .................................

มือถือ.............................E-mail.................................

ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต...............................

วัน/เดือน/ปเกิด ........................... ปจจุบันอายุ ............ป
เชื้อชาติ...............สัญชาติ................ ศาสนา..................

จังหวัด........................โทรศัพทที่ทํางาน.............................

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ขอจํากัดของผูปกครองที่ทางโรงเรียนควรทราบ(ถามี) .........................

 ไมเกินมัธยมศึกษา  ป.ว.ช.
 ป.ว.ส.
 อนุปริญญา
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่นๆ โปรดระบุ .....................

สวนที่ 5 บุคคลที่สามารถติดตอไดยามฉุกเฉิน
 บิดาตามเบอรโทรศัพทที่ระบุไวในสวนที3่ หรือ โทร .................................................................
 มารดา ตามเบอรโทรศัพทที่ระบุไวในสวนที่ 3 หรือ โทร ..............................................................
 ผูปกครอง ตามเบอรโทรศัพทที่ระบุไวในสวนที4่ หรือ โทร ..........................................................
 บุคคลอื่นๆ ชื่อ-สกุล.........................................................ซึ่งมีความเกี่ยวของเปน ........................... ของนักเรียน
โทรศัพท..............................................................
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สวนที่ 6 ประวัติสุขภาพของนักเรียน
ชื่อสถานพยาบาลประจําของนักเรียน................................................ ชื่อแพทยประจําตัว (ถามี)....................................
กอนเขาโรงเรียนเคยเจ็บปวยอยางรุนแรง  ไมเคย

 เคย ดวยโรค .....................................................

เวลาออกกําลังกายตามปกติจะเหนื่อยงาย  ไมเปน

 เปน

ฉีดวัคซีนทุกประเภทครบตามกําหนด

 ไมครบ วัคซีนที่ไมไดฉีด ......................................

 ครบ

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองหนาโรคที่นักเรียนเคยเปน
 วัณโรค

 ไอกรน

 โปลิโอ

 หัด

 หัดเยอรมัน

 อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................

นักเรียนมีโรคประจําตัวหรือไม

 ไมมี

 บาดทะยัก

 คอตีบ

 คางทูม

 มี อาการ....................................................................

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอาการ.............................................................................................................................
นักเรียนแพยาชนิดใดหรือไม

 ไมมี

 มี ยาที่แพ...................................................................

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอาการ.............................................................................................................................
นักเรียนแพอาหารชนิดใดบางหรือไม  ไมมี

 มี อาหารที่แพ..............................................................

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอาการ.............................................................................................................................
ผูปกครองมีความประสงคใหนักเรียนใชสิทธิผูพิการ ตามระเบียบของทางราชการหรือไม  ไมประสงค

 ประสงค

สวนที่ 7 พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของนักเรียน
ปจจุบัน  ไมมีนอง

 คุณแมกําลังจะมีนองในอีก ...................เดือนขางหนา

 มีนอง อายุ..........ป.............เดือน โดยที่นักเรียน  อิจฉานอง  ไมอิจฉานอง
บุคคลที่นักเรียนรักมาก 3 ลําดับ ไดแก 1................................ 2............................... 3.............................
อาหารที่ชอบ.................................................................อาหารที่ไมชอบ.............................................................
ของที่ชอบเลน................................................................สิ่งที่นําติดตัวเสมอ........................................................
สิ่งที่กลัวในบาน..............................................................สิ่งที่กลัวนอกบาน........................................................
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ลักษณะเชิงบวก
 ทานเกง
 นอนงาย
 กลาที่จะลองสิ่งใหมๆ
 รูจักการอดทนรอคอยในระดับที่เหมาะสมกับวัย
 มีวินัยในระดับที่เหมาะสมกับวัย
 มีเหตุมผี ลในระดับทีเ่ หมาะสมกับวัย
 จดจอกับกิจกรรมที่ทําไดนาน (ที่ไมใชการดูมือถือ หรือทีวี)
 กลาแสดงออก
 ไมกลัวคนแปลกหนา
 มีความรักเมตตาตอสัตวเลี้ยง
 รูจักการแบงปน
 เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี
 ชอบเลนกับพี่นอง
 ชอบเลนกับเพื่อน
 รักษาของเลน ของใช
 ชอบชวยทํางานบาน
 มีอารมณราเริงแจมใส
 อื่นๆ โปรดระบุ ....................................
ความสามารถพิเศษ(ถามี) .............................................
ลักษณะพิเศษ (ถามี) ....................................................
ผลงานที่พึงพอใจ (ถามี) ...............................................
ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมดานบวก ที่ผูปกครองคิดวา
ตองการใหรวมมือสงเสริม ..............................................

ลักษณะเชิงลบ
 รับประทานอาหารยาก
 ชอบอมอาหาร
 นอนยาก นอนดึก
 ปสสาวะรดที่นอน
 กลัวความมืด
 ติดมือถือ ทีวี
 ขี้อายไมกลาแสดงออก
 กลัวคนแปลกหนา
 ขี้ขลาด
 ใจนอยแสนงอน
 ขี้อิจฉา
 เอาแตใจตัว
 ชอบทําลายของเลน
 โกรธงาย
 โมโหราย
 กาวราวกับพี่เลี้ยงหรือคนใกลชิด
 ชอบรังแกเพื่อนหรือสัตวเลี้ยง
 ชอบพูดคําไมสภุ าพ คือ........................
 อื่นๆ โปรดระบุ ....................................
ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ผูปกครองคิดวาเปนปญหา
ตองการใหรวมมือแกไข ...............................................

ลงชื่อ ................................................... ผูปกครอง
(..........................................................)
หลักฐานประกอบการสมัคร 1) สําเนาทะเบียนบานของนักเรียน 1 ฉบับ

2) สําเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

3) รูปถายขนาดติดใบสมัครได 2 ใบ

บันทึกของครูผูรับสมัคร
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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