
 

 

   

โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย 

ใบสมคัร/Application Form 

                         ระดบัชั้น (Group) …………………… 

        วนัท่ี (Date).……………………….... 

ประวตัินักเรียน (Student Details) 

ช่ือ......................................................ช่ือกลาง........................................นามสกุล................................................ช่ือเล่น............................. 

First Name....................................... Middle Name………………………..Surname…………………………Nick Name…………........ 

วนั เดือน ปีเกิด Date of Birth (D/M/Y)...............................................เช้ือชาติ (Citizenship)....................................................................... 

สัญชาติ (Nationality)..........................................ศาสนา (Religion).................................................เพศ (Gender)....................................... 

เลขประจ าตวัประชาชน/เลขประจ าตวัหนงัสือเดินทาง (Thai ID No./Passport No.)....................................................................................  

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (Present Address) 

บา้นเลขท่ี (House No.).................. หมู่ท่ี (Moo).................ซอย (Soi)............................................ถนน (Road).......................................... 

ต าบล/แขวง (Tambon) ...................................อ  าเภอ (Ampur) ......................................... จงัหวดั (Province) ............................................ 

รหสัไปรษณีย ์(Postcode).......................................โทรศพัท ์(Tel.).............................................................................................................. 

ก าลงัศึกษาอยูท่ี่โรงเรียน (Current School)......................................................ชั้น (Year).................จงัหวดั (Province).............................. 

ภาษาหลกัท่ีใชใ้นครอบครัว (Language Used In The Family)..................................................................................................................... 

พื้นฐานภาษาไทย  ดีมาก/Very Good  ดี/Good  ปานกลาง/Fair  พอใช/้Little      ไม่มี/None 
(Thai language)   
พื้นฐานภาษาองักฤษ  ดีมาก/Very Good  ดี/Good  ปานกลาง/Fair  พอใช/้Little      ไม่มี/None 
(English language)    
ประวตัิสุขภาพ (Health History) 

โรคประจ าตวั (Illness/Medical Condition)................................................................................................................................................... 

ภูมิแพ ้- อาหาร/พืช/สัตว/์แมลง/ยา (Allergies – Foods/Plants/Animals/Insects/Medicines) ……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอ้มูลอ่ืนๆ เก่ียวกบันกัเรียนท่ีผูป้กครองตอ้งการใหท้างโรงเรียนทราบเป็นกรณีพิเศษ (Is there any additional information the school 

should know about your child)..................................................................................................................................................................... 

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

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

 

รูปถ่ายนกัเรียน 

Photo 



ช่ือพี ่– น้อง (Siblings) 

1. ช่ือ – นามสกุล (Name - Surname).....................................................โรงเรียน (School).......................................ชั้น (Year)................... 

2. ช่ือ – นามสกุล (Name - Surname).....................................................โรงเรียน (School).......................................ชั้น (Year)................... 

3. ช่ือ – นามสกุล (Name - Surname).....................................................โรงเรียน (School).......................................ชั้น (Year)................... 

กรณีมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อ (Emergency Contact Information) 

ช่ือ (Name)..................................................................................มีความสัมพนัธ์กบันกัเรียนเป็น (Relationship)......................................... 

โทรศพัท ์(Mobile Tel.).................................................โทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน (Home/Office Tel.)........................................................... 

ประวตัิครอบครัว (Parents Details) 

บิดา (Father) 

ช่ือ..................................................................ช่ือกลาง........................................................นามสกุล............................................................ 

First Name...................................................Middle Name……………………………….Surname…………………………………........ 

วนั เดือน ปีเกิด Date of Birth (D/M/Y).............................สัญชาติ (Nationality)................................ศาสนา (Religion)............................. 

เลขประจ าตวัประชาชน/เลขประจ าตวัหนงัสือเดินทาง (Thai ID No./Passport No.).................................................................................... 

ประเภทวซ่ีา (Type of Visa).............................อาชีพ (Occupation)......................................ต  าแหน่ง (Position)......................................... 

สถานท่ีท างาน/บริษทั (Company)......................................................................โทรศพัทท่ี์ท างาน (Office Tel.)......................................... 

โทรศพัทบ์า้น (Home Tel.)............................โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Tel.).......................................E-mail……………………………... 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (Present Address)……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

มารดา (Mother) 

ช่ือ..................................................................ช่ือกลาง........................................................นามสกุล............................................................ 

First Name....................................................Middle Name……………………………….Surname……………………………………... 

วนั เดือน ปีเกิด Date of Birth (D/M/Y).............................สัญชาติ (Nationality)...........................ศาสนา (Religion).................................. 

เลขประจ าตวัประชาชน/เลขประจ าตวัหนงัสือเดินทาง (Thai ID No./Passport No.).................................................................................... 

ประเภทวซ่ีา (Type of Visa).............................อาชีพ (Occupation)......................................ต  าแหน่ง (Position)......................................... 

สถานท่ีท างาน/บริษทั (Company)......................................................................โทรศพัทท่ี์ท างาน (Office Tel.)......................................... 

โทรศพัทบ์า้น (Home Tel.).............................โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Tel.)................................E-mail…………………………………. 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (Present Address)……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

นกัเรียนอาศยัอยูก่บั   บิดา   มารดา  บิดา – มารดา  ผูอุ้ปการะอ่ืน 

Student is residing with   Father  Mother  Father - Mother  Guardian 

 



มีวาระการจดัการเก่ียวกบัสิทธิในการดูแลบุตรหรือไม่     มี    ไม่มี 

Are there any custody arrangements the school should be aware of    Yes    No 

ถา้มีโปรดระบุ (If yes please describe)......................................................................................................................................................... 

ผู้ปกครอง (ในกรณีท่ีนกัเรียนไม่ไดอ้ยูใ่นความดูแลของบิดาและมารดา) Guardian’s details (If the child is not living with parents) 

ช่ือ..................................................................ช่ือกลาง........................................................นามสกุล............................................................ 

First Name.....................................................Middle Name…………………………….Surname……………………………………….. 

วนั เดือน ปีเกิด Date of birth (D/M/Y).............................สัญชาติ (Nationality)...............................ศาสนา (Religion)............................... 

เลขประจ าตวัประชาชน/เลขประจ าตวัหนงัสือเดินทาง (Thai ID No./Passport No.).................................................................................... 

ประเภทวซ่ีา (Type of Visa).............................อาชีพ (Occupation)......................................ต  าแหน่ง (Position)......................................... 

สถานท่ีท างาน / บริษทั (Company)......................................................................โทรศพัทท่ี์ท างาน (Office Tel.)....................................... 

โทรศพัทบ์า้น (Home Tel.)............................โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Tel.)....................................E-mail…………………….................. 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (Present Address)……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หลกัฐานทีใ่ช้ในการสมัครเรียน  (Please submit the following documents to the school office) 

 1. ส าเนาสูติบตัรนกัเรียน     Photocopy of your child’s birth certificate  

 2. ส าเนาทะเบียนบา้นนกัเรียน       Photocopy of the student’s Thai household registration 

 3. ส าเนาหนงัสือเดินทางนกัเรียน       Photocopy of your student’s passport 

 4. รูปถ่ายชุดนกัเรียน ขนาด 1 น้ิว จ  านวน 5 รูป    5 (1 inch) photographs of your student in school uniform (after enrolled) 

 5. ส าเนาทะเบียนบา้นมารดา     Photocopy of mother’s Thai household registration 

 6. ส าเนาบตัรประชาชนมารดา      Photocopy of mother’s ID card 

 7. ส าเนาหนงัสือเดินทางมารดา    Photocopy of mother’s passport 

 8. ส าเนาทะเบียนบา้นบิดา     Photocopy of father’s Thai household registration  

 9. ส าเนาบตัรประชาชนบิดา     Photocopy of father’s ID card  

10. ส าเนาหนงัสือเดินทางบิดา     Photocopy of father’s passport  

11.รูปถ่ายของพอ่และแม่คนละ 1 รูป    1 photographs of parent/guardian (both mother and father if applicable) 

ผลการเรียนส าหรับนักเรียนประถม (School Documents) 

 1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1: ป)   Previous school transcript 

 2. ระเบียนสะสม (ปพ.8)     Student’s school record book 

 3. สมุดรายงานประจ าตวันกัเรียน  (ปพ.6)   Academic report book (often yellow or blue) 

 4. ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)    Certificate of educational results 



ขา้พเจา้รับรองวา่ขอ้มูล และเอกสารทุกอยา่งท่ีใหก้บัทางโรงเรียนเป็นความจริงทุกประการ ขา้พเจา้ไดอ่้านและท าความเขา้ใจกฎกติกา 

นโยบายของทางโรงเรียนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

I acknowledge that the above information is complete and true to the best of our knowledge. Furthermore, I have read and fully 

understand all school policies stated within this document and agree to comply by the rules and regulations stated within it. 

 

……………………………….......    …………………………………….          …………………………………….. 

    ผูป้กครอง (Parent/Guardian)         ครูผูรั้บสมคัร (Staff Admitted)             วนัท่ีสมคัร (Date of Application)  

 

 

หมายเหตุ : ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณารับบุตรของท่านเขา้ศึกษาในโรงเรียนน้ี 

Remark:  The school reserves the right to refuse any application found incomplete or misleading. 

 

 

 

 


