โรงเรี ยนอนุบาลสวนน้อย
57 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตําบลสุ เทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 222065
โทรศพท
222065, โทรสาร 053 895212

ใบสมัคร
รหัสประจําตัวนักเรี ยน.............................................

1. ข้ อมูลนักเรียน
ชือ-นามสกุล....................................................................
ชือเล่น.........................
เลขประจําตัวประชาชน(เลข13 ตัว)............................
รหัสประจําบ้าน(เลข11 ตัว)...........................................
วันเดือนปี เกิด..........................................................
อายุ.......ปี ...........เดือน เพศ
ชาย
หญิง
สัญชาติ.................................ศาสนา.........................
จํานวนพีน้อง ชาย............คน หญิง..................คน
เป็ นบุตรคนที...........หมู่โลหิ ต A , B , AB , O
( ามี)......................................................
ความพิการ(ถ้

สถานภาพบิดา - มารดา

อยูด่ ว้ ยกัน
เลิกร้างกัน

วันทีสมัคร............................................................................
ชันเรี ยน................................................................................
ทีอยู่ปัจจุบันของนักเรียน
บ้านเลขที......................ถนน.................................................
ตําบล..............................อําเภอ.............................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................
โทรศัพท์บา้ น........................................................................
โทรศัพท์มือถือ.......................................................................
มีพีน้องกําลังศึกษาอยูจู่ าํ นวน........................คน
กําลังศึกษาอยูท่ ีโรงเรี ยนอนุบาลสวนน้อย.......................คน
แยกกันอยู่
บิดาหรื อมารดาแต่งงานใหม่
อืนๆ..................................

2.2 ขอมู
ข้ อมลการศึ
ลการศกษาของนกเรยน
กษาของนักเรียน
ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี).....................................
ลักษณะพิเศษ(ถ้ามี)...............................................
ผลงานทีพึงพอใจ(ถ้ามี).......................................

ก่อนเข้าเรี ยนโรงเรี ยนนีเคยเรี ยนที......................................
อําเภอ...................................จังหวัด....................................
เป็ นระยะเวลา.....................ปี .....................เดือน
เหตทีทออกเพราะ..................................................................
เหตุ
ออกเพราะ
โรงเรี ยนทีมุ่งหวังให้เด็กไปเรี ยนต่อ...................................
.............................................................................................

1

3. ข้ อมูลผู้ปกครอง
ชือ-สกุลบิดา.............................................................
วันั เดืือน ปี เกิิด........................................................
อายุ................................ปี ............................เดือน
อาชีพ
รับราชการ
เกษตรกร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
อืืนๆ โปรดระบุ
โป
.......................................
อาชีพอิสระของบิดา
แพทย์
นักบัญชี
วิศวกร
นักวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทนายความ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
สถาปนิก
ค้าขาย
อืนๆ โปรดระบุ.......................................
ชือทีทํางาน..............................................................
กรม..........................................................................
กอง..........................................................................
สถานทีตัง................................................................

เลขประจําตัวประชาชน(เลข13ตัว).......................................
เชืือชาติิ.................สัญ
ั ชาติิ...............ศาสนา....................
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ไม่เกินมัธยมศึกษา
ปริ ญญาโท
ป.ว.ช.
ปริ ญญาตรี
ป.ว.ส.
ปริ ญญาเอก
อนุปริิ ญญา
อืืนๆ โปรดระบุ
โป
................................
ตําแหน่งการงาน................................................................
ความพิการ(ถ้ามี)..............................................................
โทรศัพท์บา้ น....................................................................
โทรศัพท์ม์ ือถือ.................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน.............................................................
E-mail...............................................................................
ทีอยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที......................ถนน.....................................................
ตําบล..............................อําเภอ..................................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................

ชือ-สกุลมารดา............................................................. เลขประจําตัวประชาชน(เลข13ตัว)........................................
วัน เดือน ปี เกิด............................................................ เชือชาติ.................สัญชาติ...............ศาสนา....................
อายุ................................ปี ............................เดือน
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
อาชีพ
ไม่เกินมัธยมศึกษา
ปริ ญญาโท
รับราชการ
เกษตรกร
ป.ว.ช.
ปริ ญญาตรี
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ป.ว.ส.
ปริ ญญาเอก
อืนๆ โปรดระบุ...................................
อนุปริ ญญา
อืนๆ โปรดระบุ............
......................................
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อาชีพอิสระของมารดา
แพทย์
นักบัญชี
วิศวกร
วศวกร
นักวิทยาการคอมพิวเตอร์
นกวทยาการคอมพวเตอร
ทนายความ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
สถาปนิก
ค้าขาย
อืนๆ โปรดระบุ.................................................

ผูป้ กครองเด็กคือ
พ่อ
รายได้
ไ ค้ รอบครััวต่่อปี

แม่
พ่อ&แม่
ไ ่เกิิน 200,000 บาท
ไม่

ตําแหน่งการงาน...........................................................
ความพิการ(ถ้ามี)...............................................................
โทรศัพท์บา้ น
โทรศพทบาน................................................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน.........................................................
E-mail...........................................................................
ทีอยู่ปัจจุบัน
้
ี
บานเลขท......................ถนน..................................................
ตําบล..............................อําเภอ...............................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................

200,000 - 400,000 บาท

400,000 บาทขึึนไป

4. ข้ อมูลผู้ปกครองในกรณีทไม่
ี ใช่ บิดาหรือมารดา
ชือ-สกุลผูป้ กครอง.............................................................เลขประจําตัวประชาชน(เลข13ตัว)....................................
อายุ................................ปี ............................เดือน
เชือชาติ.................สัญชาติ...............ศาสนา....................
ความสัมพันธ์กบั เด็ก..........................................
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
อาชีพ
ไม่เกินมัธยมศึกษา
ปริ ญญาโท
รับราชการ
เกษตรกร
ป.ว.ช.
ปริ ญญาตรี
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ป.ว.ส.
ปริ ญญาเอก
อืนๆ โปรดระบุ.........................................
อนุปริ ญญา
อืนๆ โปรดระบุ
อาชีีพอิิสระโปรดระบุ
โป
...............................
นักบัญชี
ตําแหน่งการงาน..........................................................
แพทย์
วิศวกร
นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์บา้ น..................................................................
ทนายความ
ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
โทรศัพท์มือถือ...............................................................
สถาปนิก
ค้าขาย
โทรศัพท์ทีทํางาน..........................................................
อืนๆ โปรดระบุ
อนๆ
โปรดระบ.........................................
E-mail
E-mail..............................................................................
ชือทีทํางาน...............................................................
รายได้ครอบครัวต่อปี
ไม่เกิน 200,000 บาท
กรม............................................................................
200,000 - 400,000
400,000 บาทขึนไป
กอง............................................................................ ทีอยู่ปัจจุบันบ้านเลขที...................ถนน..............................
ตําบล..............................อําเภอ...............................................
สถานทีตัง................................................................
จังหวัด
จงหวด................................รหสไปรษณย.............................
รหัสไปรษณี ย ์
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5. ผู้ทติี ดต่ อยามฉุกเฉิน
ชือ-สกุล.................................................................
เกียวข้อ้ งเป็็ น.........................................................

โทรศัพท์มือถือ.........................................................................
โทรศัพท์บ์ า้ น...........................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน....................................................................

ชือ-สกุล.................................................................
เกียวข้องเป็ น.........................................................

โทรศัพท์มือถือ.........................................................................
โทรศัพท์บา้ น...........................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน....................................................................

ชือ-สกุล.................................................................
เกียวข้องเป็ น.........................................................

โทรศัพท์มือถือ.........................................................................
โทรศัพท์บา้ น...........................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน....................................................................

6. ประวัติสุขภาพ
ก่อนเข้าโรงเรี ยนเคยเจ็บป่ วยอย่างรุ นแรง
เวลาออกกําลังกายตามปกติเหนือยง่าย
ฉี ดวัคซี นทุกประเภทครบตามกําหนด
เคยเปนโรคตอไปนหรอไม
เคยเป็ นโรคต่ อไปนีหรือไม่
วัณโรค
เคย
ไม่เคย
ไอกรน
เคย
ไม่เคย
โปลิโอ
เคย
ไม่เคย
หัดเยอรมัน
เคย
ไม่เคย

เคย
เป็ น
ครบ

ไม่เคย
ไม่เป็ น
ไม่ครบ

ถ้าเคย ด้วยโรค................................
วัคซี นทีไม่ได้ฉีด............................

หัด
เคย
ไม่เคย
บาดทะยัก
เคย
ไม่เคย
คอตีบ
เคย
ไม่เคย
คางทูม
เคย
ไม่เคย
โรคอืนๆ(ระบ)).................................................
โรคอนๆ(ระบุ
โรคประจําตัว.................................................................. อาการ...................................................................................
วิธีปฎิบตั ิเมือเกิดอาการ........................................................................................................................................................
แพ้ยา.................................................................................. วิธีปฏิบตั ิเมือเกิดอาการ........................................................
อาหารทีแพ้....................................................................... วิธีปฏิบตั ิเมือเกิดอาการ........................................................
สถานพยาบาลประจา......................................................
ป ํ
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7. ลักษณะนิสัย
โมโหร้าย
ชอบอมอาหาร
เอาแต่ใจตัว
กลัวความมืด
ขีีขลาด
กลัวั คนแปลกหน้
ป
า้
ขีอาย
ชอบเล่นกับสัตว์เลียง
ขีอิจฉา
คําไม่สุภาพทีชอบพูด......................................
โกรธง่าย
อยูใ่ นบ้านกลัว.................................................
ใจน้อยแสนงอน
ออกนอกบ้านกลัว............................................
มักั ก้า้ วร้้าวกับั พีเี ลีียงหรืื อคนใกล้
ใ ช้ ิด
ของทีีชอบเล่่น.................................................
ชอบรังแกเพือนหรื อสัตว์เลียง
สิ งทีนําติดตัวเสมอ...........................................
ชอบทําลายของเล่น
ปัสสาวะรดทีนอน
นอนยาก นอนดึก
ชอบเล่นกับพีน้องและเพือนในบ้าน
รับประทานอาหารยาก
ชอบเล่นกับเพือนนอกบ้าน
ปัจจุบนั
มีนอ้ ง
ไม่มีนอ้ ง
กําลังจะมี
ถ้ามี น้องอายุ................ปี ..................เดือน
อิจฉาน้อง
ใช่
ไม่ใช่
บุคคลทีเด็กรักมาก............................................................
ลักษณะนิสยั ทีคิดว่าเป็ นปัญหาต้องการให้ร่วมมืออาหารทีชอบ.....................................................................
แก้ไข............................................................................. อาหารทีไม่ชอบ................................................................
ลงชือ...............................................................ผูป้ กครอง
(.............................................................)
หลักฐานการสมัคร 1. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

2. สําเนาสู ติบตั ร 1 ฉบับ

3. รู ปถ่าย 2 ใบ

บันทึกของครู ผู้รับสมัคร
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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