วันที่สมัคร ....................................
ปีการศึกษา ....................................
ชั้น
....................................
เลขประจาตัว .................................

PLENGPRASIDDHI SRINAKARIN

ใบสมัครเรียน
ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเด็ก (ขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
ชื่อนักเรียน ด.ช. / ด.ญ. .........................................................................................ชื่อเล่น......................................
ชื่อภาษาอังกฤษ...................................................................................................... ชื่อเล่น.....................................
วัน/เดือน/ ปี เกิด...............................................................ปัจจุบันอายุ......................ขวบ..............................เดือน
เชื้อชาติ.................................................สัญชาติ..............................................ศาสนา.............................................
เลขที่ประจาตัวประชาชนนักเรียน..........................................................................................................................
สถานที่เกิด (ร.พ.).............................................................จังหวัด..................................................................................................
เป็นบุตรคนที่.............ในจานวน..............คน พี่ชาย............คน น้องชาย........คน พี่สาว............คน น้องสาว.............. คน
ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ.................................................................ที่อยู่เลขที่.....................หมู่..................ถนน....................................
แขวง................................................เขต.....................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.................................
โทรศัพท์..........................................................................................................................................................................................
ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบิดา-มารดา (ขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
การสมรสของบิดา - มารดา
อยู่ร่วมกัน
หย่าร้าง
แยกกันอยู่ เพราะ.....................................................
ชื่อ – สกุลบิดา..................................................................วุฒิการศึกษา.......................................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน...............................................................หมดอายุวันที่...................................................................
เชื้อชาติ...................................สัญชาติ.........................................ศาสนา................................ รายได้ต่อเดือน.......................บาท
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว เกี่ยวกับ............................................................
สถานที่ทางาน(ระบุชื่อ-ที่อยู่)..........................................................................................................................................................
ตาแหน่ง..........................................................โทรศัพท์..........................................โทรศัพท์มือถือ................................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..........................................................................................................................................................................
..................................................................................Email address :……………………………….……………………………………..………
ชื่อ – สกุลมารดา..................................................................วุฒิการศึกษา...................................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน......................................................หมดอายุวันที่...........................................................................
เชื้อชาติ..................................สัญชาติ......................................ศาสนา............................ รายได้ต่อเดือน..............................บาท
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
ธุรกิจส่วนตัว เกี่ยวกับ..............................................................
สถานที่ทางาน(ระบุชื่อ-ที่อยู่)........................................................................................................................................................
ตาแหน่ง.....................................................โทรศัพท์..........................................โทรศัพท์มือถือ....................................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................Email address :…………………………………….……………………….……….…

เอกสารประกอบการสมัคร

สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาสูติบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของบิดา/มารดา

รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

ใบมอบตัว

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................................................................
ขอมอบตัว ด.ช. / ด.ญ. .................................................................................................................โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่านับตั้งแต่
วันมอบตัวเป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียนทุกประการ
คอยดูแลและช่วยเหลือให้นักเรียนทางานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนด้วยตนเอง
เมื่อมีปัญหา ข้อสงสัย ข้อข้องใจ หรือคาแนะนาใด ๆ จะปรึกษากับทางโรงเรียน โดยไม่ปล่อยให้ผ่านไป
หรือเก็บไว้เป็นข้อติดใจต่อกัน
ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียนทั้งในด้านการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
เมื่อโรงเรียนมีข้อแนะนาใดที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ข้าพเจ้าจะยินดีรับฟังและให้ความร่วมมือ
หาแนวทางแก้ไข
ไม่ให้นักเรียนสวมใส่เครื่องประดับมีค่ามาโรงเรียนเพราะถ้าเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
กรณีนักเรียนเกิดเจ็บป่วยในระหว่างที่อยู่โรงเรียน และทางโรงเรียนติดต่อกับผู้ปกครองไม่ได้
ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนจัดแพทย์ทาการรักษาพยาบาลขั้นต้น ให้แก่นักเรียนตามสมควรแต่กรณี

ลงชื่อ...................................................ผู้ปกครอง
(..............................................................)
วันที่ ............เดือน...............พ.ศ. .................

ลงชื่อ ............................................. ผู้อานวยการ
( นางสาวน้าทิพย์ เสือสารัตน์ )
ลงชื่อ ............................................... ผู้รับใบอนุญาต
( นางอัจฉรา เธียรประสิทธิ์ )

ประวัตินักเรียน
ชื่อ. ด.ช./ด.ญ. .....................................................................................................................................ชื่อเล่น...................................
การทาประกันของนักเรียน
ประกันสุขภาพ บริษัท ...............................................................วงเงิน........................................................
ประกันอุบัติเหตุ บริษัท ...............................................................วงเงิน.......................................................
ประวัติการเจ็บป่วย
หัด
คางทูม
สุกใส
ไข้สมองอักเสบ
ชัก.....................ครั้ง
ครั้งแรกเมื่อ...................................สาเหตุ....................................................................... ..........
โรคประจาตัว.................................................................อาการแพ้......................................................................................
การแพ้
ยา............................................. อาหาร .....................................................................................................
ถ้าเด็กไม่สบาย ตัวร้อน อนุญาตให้รับประทานยาลดไข้
ได้
ไม่ได้
ประวัติการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุที่สาคัญ .......................................................................................................................................
ความผิดปกติหรือพิการตั้งแต่กาเนิด ..........................................................................................................................................
โรคกรรมพันธุ์ในครอบครัว..........................................................................................................................................................
ข้อมูลพฤติกรรมและอุปนิสัย
การนอน
ไม่นอนกลางวัน
นอนกลางวัน เวลา .......................................
นอนกลางคืน เวลา .....................................................ตื่นนอน เวลา ..................................
ปัญหาการนอน .......................................................................................................................
การรับประทานอาหาร
รับประทานอาหารได้ทุกอย่าง
เลือกรับประทานอาหาร คือไม่รับประทาน ...........................................................................
อาหารที่ทางบ้านห้ามรับประทาน ..........................................................................................
ยังรับประทานขวดนม
รับประทานนมกล่อง
การขับถ่าย
ถ่ายปกติ
ท้องเสียบ่อย
ท้องผุบ่อย
การเล่น
เล่นรุนแรง
เล่นกับเด็กด้วยกันได้ดี
ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นกับเด็กอื่น
การพูด
เริ่มพูด อายุ ......................................ปี....................................เดือน
ภาษาที่ใช้ที่บ้าน
ไทย
จีน
อังกฤษ
อื่น ๆ ......................
ข้อสังเกตในการพูด
พูดชัด
พูดไม่ชัด
พูดติดอ่าง
พูดน้อย
ช่างพูดช่างคุย
ยังไม่พูดเลย
ด้านอารมณ์
เมื่อโกรธหรือไม่พอใจมาก ๆ คือ
กัด
ร้องกรี๊ด
นอนดิ้นกับพื้น
ทาร้ายตัวเอง
งอน เงียบ ซึม
ปาข้าวของ
ทุบตีทาร้ายผู้อื่น
ร้องไห้โวยวาย
ร้องไห้เงียบ ๆ
อุปนิสัยหรือบุคลิกที่เด่นของลูกคือ
....................................................................................................................................................................................................
พฤติกรรมและอุปนิสัยที่เห็นว่าควรแก้ไขคือ
.......................................................................................................................................................................................................
ปัญหาของเด็กที่ทางโรงรียนควรมราบ
.......................................................................................................................................................................................................

โรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนศึกษาต่อ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับโรงเรียน (ใส่หมายเลขตามลาดับ 1, 2 , 3................)
โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนสองภาษา ( Bilingual ) เช่น สารสาสน์ร่มเกล้า ประภามนตรี
โรงเรียนในเครือคาทอลิกต่าง ๆ เช่น เซนต์โยเซฟบางนา มาแตร์ อัสสัมชัญสาโรง ลาซาล
โรงเรียนสาธิตต่างๆ เช่น สาธิตจุฬา สาธิตประสานมิตร สาธิตเกษตร
โรงเรียนเอกชนใกล้บ้าน
โรงเรียนรัฐบาล

แผนที่บ้าน

กรณีฉุกเฉิน ติดต่อกับบิดา - มารดา หรือผู้ปกครองไม่ได้ จะติดต่อได้ที่
ชื่อ - นามสกุล .................................................................ความเกี่ยวข้องกับเด็ก...................................................................
สถานที่ติดต่อ................................................................................................................. ........................................................
โทรศัพท์..............................................................................มือถือ.........................................................................................

ชื่อ ด.ช. / ด.ญ. ....................................................................................... ชื่อเล่น ....................................................................
ด้านการเลี้ยงดู
1. การสอนของพ่อแม่ที่บ้าน ( ✓ หน้าข้อความที่ต้องการ )
1.1
เล่านิทานหรือเรื่องจากหนังสือภาพให้เด็กฟังบ่อย ๆ
เล่านิทานให้เด็กฟังบ้าง ถ้ามีเวลาว่าง
ไม่เคยเล่านิทาน เพราะเด็กยังเล็กเกินไป
พาเด็กไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด เพื่อให้เด็กประสบการณ์การเรียนรู้
1.2
พาไปเที่ยวกับพ่อ แม่เฉยๆ เพราะเด็กยังเล็กเกินไป
พาไปห้างสรรพสินค้า ซื้อของตามความต้องการของเด็ก
1.3
สอนให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร
ไม่ให้เด็กทาเอง ควรมีผู้ใหญ่ช่วยหรือพี่เลี้ยงช่วย เพราะเด็กอาจทาเลอะเทอะ
1.4
สอนให้เด็กเก็บของเล่นที่เมื่อเล่นเสร็จแล้ว
เด็กไม่สามารถทาเองได้ มีพี่เลี้ยงคอยเก็บให้
1.5
ส่งเสริมให้เด็กออกกาลังกาย เล่นอย่างเสรี ให้อิสระในการเล่นปืนป่าย โดยมีผู้ใหญ่ดูแล
ไม่ให้เล่นปีนป่าย เพราะกลัวอันตราย
1.6
พูดคุยสนทนา อธิบาย ตอบคาถามของเด็กในขณะที่ดูโทรทัศน์
ปล่อยให้เด็กดูโทรทัคน์ตามลาพัง (การ์ตูน ต่าง ๆ ) เพราะเด็กมีความสนใจนาน
1.7
ให้โอกาสเด็กได้ทาตามความคิดของตนเองได้บ้างในขอบเขต
เด็กยังเล็กเกินไปควรทาตามผู้ใหญ่
1.8
สอนให้เด็กรู้จักสีต่าง ๆ
สอนให้รู้จักรูปทรงต่าง ๆ
ให้เด็กนับเลข 1/10
สอนให้ท่องปากเปล่า ก - ฮ
สอนให้ท่องปากเปล่า A – Z
ไม่ได้สอน เพราะเด็กยังเล็กเกินไป
2 . ท่านคิดว่าลูกของท่านได้รับการเลี้ยงดูแบบใด
ได้รับการตามใจ
ยอมรับในเหตุผล
เข้มงวด
อื่น ๆ ระบุ ..................
3. ท่านโอบกอดลูกมากแค่ไหน
บ่อยมากวันละหลายครั้ง
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
2 – 3 ครั้ง (ไม่มีเวลา)
4. วิธีการลงโทษที่ท่านใช้กับลูก และคิดว่าได้ผลดีที่สุด
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
5. ปัญหาของท่านที่มีต่อการเลี้ยงดูลูก
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

ด้านโรงเรียน
1. ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกที่โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมลูกได้อย่างสม่าเสมอ
เข้าร่วมกิจกรรมได้บา้ งตามโอกาส
ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการร่วมกิจกรรม
2.

ท่านสามารถให้การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน
เป็ นวิทยากรพิเศษ
จัดหาแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั เด็ก
ยินดีจดั หาสื่อ อุปกรณ์ การเรียนการสอน ร่วมกับครู สอน
อื่น ๆ โปรดระบุ

3.

4.

ท่านมีความสามารถพิเศษ หรือเชี่ยวชาญด้านใดที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ตรงต่อเด็กได้
ดนตรี......................

งานช่าง......................

ทาอาหาร..........................

ศิลปะ.....................

การแสดง...................

กีฬา.................................

ช่วยสนับสนุนแหล่งเรียนรู.้ ..................................
อื่น ๆ โปรดระบุ
สาเหตุท่ีท่านตัดสินใจนาลูกมาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์เพราะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ได้รบั คาแนะนาจาก ................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................
(....................................................)
วันที่............./........../............

