รูปถ่ายนักเรี ยน

โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย
ใบสมัคร/Application Form

Photo

ระดับชั้น (Group) ……………………
วันที่ (Date).………………………....
ประวัตินักเรียน (Student Details)
ชื่อ......................................................ชื่อกลาง........................................นามสกุล................................................ชื่อเล่น.............................
First Name....................................... Middle Name………………………..Surname…………………………Nick Name…………........
วัน เดือน ปี เกิด Date of Birth (D/M/Y)...............................................เชื้อชาติ (Citizenship).......................................................................
สัญชาติ (Nationality)..........................................ศาสนา (Religion).................................................เพศ (Gender).......................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขประจาตัวหนังสื อเดินทาง (Thai ID No./Passport No.)....................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (Present Address)
บ้านเลขที่ (House No.).................. หมู่ที่ (Moo).................ซอย (Soi)............................................ถนน (Road)..........................................
ตาบล/แขวง (Tambon) ...................................อาเภอ (Ampur) ......................................... จังหวัด (Province) ............................................
รหัสไปรษณี ย ์ (Postcode).......................................โทรศัพท์ (Tel.)..............................................................................................................
กาลังศึกษาอยูท่ ี่โรงเรี ยน (Current School)......................................................ชั้น (Year).................จังหวัด (Province)..............................
ภาษาหลักที่ใช้ในครอบครัว (Language Used In The Family).....................................................................................................................
พื้นฐานภาษาไทย
 ดีมาก/Very Good
(Thai language)
พื้นฐานภาษาอังกฤษ  ดีมาก/Very Good
(English language)
ประวัติสุขภาพ (Health History)

 ดี/Good

 ปานกลาง/Fair

 พอใช้/Little  ไม่มี/None

 ดี/Good

 ปานกลาง/Fair

 พอใช้/Little  ไม่มี/None

โรคประจาตัว (Illness/Medical Condition)...................................................................................................................................................
ภูมิแพ้ - อาหาร/พืช/สัตว์/แมลง/ยา (Allergies – Foods/Plants/Animals/Insects/Medicines) ……………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับนักเรี ยนที่ผปู้ กครองต้องการให้ทางโรงเรี ยนทราบเป็ นกรณี พิเศษ (Is there any additional information the school
should know about your child).....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

ชื่อพี่ – น้ อง (Siblings)
1. ชื่อ – นามสกุล (Name - Surname).....................................................โรงเรี ยน (School).......................................ชั้น (Year)...................
2. ชื่อ – นามสกุล (Name - Surname).....................................................โรงเรี ยน (School).......................................ชั้น (Year)...................
3. ชื่อ – นามสกุล (Name - Surname).....................................................โรงเรี ยน (School).......................................ชั้น (Year)...................
กรณี มีเหตุฉุกเฉิ นสามารถติดต่อ (Emergency Contact Information)
ชื่อ (Name)..................................................................................มีความสัมพันธ์กบั นักเรี ยนเป็ น (Relationship).........................................
โทรศัพท์ (Mobile Tel.).................................................โทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน (Home/Office Tel.)...........................................................
ประวัติครอบครัว (Parents Details)
บิดา (Father)
ชื่อ..................................................................ชื่อกลาง........................................................นามสกุล............................................................
First Name...................................................Middle Name……………………………….Surname…………………………………........
วัน เดือน ปี เกิด Date of Birth (D/M/Y).............................สัญชาติ (Nationality)................................ศาสนา (Religion).............................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขประจาตัวหนังสื อเดินทาง (Thai ID No./Passport No.)....................................................................................
ประเภทวีซ่า (Type of Visa).............................อาชีพ (Occupation)......................................ตาแหน่ง (Position).........................................
สถานที่ทางาน/บริ ษทั (Company)......................................................................โทรศัพท์ที่ทางาน (Office Tel.).........................................
โทรศัพท์บา้ น (Home Tel.)............................โทรศัพท์มือถือ (Mobile Tel.).......................................E-mail……………………………...
ที่อยูป่ ั จจุบนั (Present Address)…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มารดา (Mother)
ชื่อ..................................................................ชื่อกลาง........................................................นามสกุล............................................................
First Name....................................................Middle Name……………………………….Surname……………………………………...
วัน เดือน ปี เกิด Date of Birth (D/M/Y).............................สัญชาติ (Nationality)...........................ศาสนา (Religion)..................................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขประจาตัวหนังสื อเดินทาง (Thai ID No./Passport No.)....................................................................................
ประเภทวีซ่า (Type of Visa).............................อาชีพ (Occupation)......................................ตาแหน่ง (Position).........................................
สถานที่ทางาน/บริ ษทั (Company)......................................................................โทรศัพท์ที่ทางาน (Office Tel.).........................................
โทรศัพท์บา้ น (Home Tel.).............................โทรศัพท์มือถือ (Mobile Tel.)................................E-mail………………………………….
ที่อยูป่ ั จจุบนั (Present Address)…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
นักเรี ยนอาศัยอยูก่ บั

 บิดา

 มารดา

 บิดา – มารดา

 ผูอ้ ุปการะอื่น

Student is residing with

 Father

 Mother

 Father - Mother

 Guardian

มีวาระการจัดการเกี่ยวกับสิ ทธิ ในการดูแลบุตรหรื อไม่

 มี

 ไม่มี

Are there any custody arrangements the school should be aware of

 Yes

 No

ถ้ามีโปรดระบุ (If yes please describe).........................................................................................................................................................
ผู้ปกครอง (ในกรณี ที่นกั เรี ยนไม่ได้อยูใ่ นความดูแลของบิดาและมารดา) Guardian’s details (If the child is not living with parents)
ชื่อ..................................................................ชื่อกลาง........................................................นามสกุล............................................................
First Name.....................................................Middle Name…………………………….Surname………………………………………..
วัน เดือน ปี เกิด Date of birth (D/M/Y).............................สัญชาติ (Nationality)...............................ศาสนา (Religion)...............................
เลขประจาตัวประชาชน/เลขประจาตัวหนังสื อเดินทาง (Thai ID No./Passport No.)....................................................................................
ประเภทวีซ่า (Type of Visa).............................อาชีพ (Occupation)......................................ตาแหน่ง (Position).........................................
สถานที่ทางาน / บริ ษทั (Company)......................................................................โทรศัพท์ที่ทางาน (Office Tel.).......................................
โทรศัพท์บา้ น (Home Tel.)............................โทรศัพท์มือถือ (Mobile Tel.)....................................E-mail……………………..................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (Present Address)…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หลักฐานทีใ่ ช้ ในการสมัครเรียน (Please submit the following documents to the school office)
 1. สาเนาสู ติบตั รนักเรี ยน

Photocopy of your child’s birth certificate

 2. สาเนาทะเบียนบ้านนักเรี ยน

Photocopy of the student’s Thai household registration

 3. สาเนาหนังสื อเดินทางนักเรี ยน

Photocopy of your student’s passport

 4. รู ปถ่ายชุดนักเรี ยน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 5 รู ป 5 (1 inch) photographs of your student in school uniform (after enrolled)
 5. สาเนาทะเบียนบ้านมารดา

Photocopy of mother’s Thai household registration

 6. สาเนาบัตรประชาชนมารดา

Photocopy of mother’s ID card

 7. สาเนาหนังสื อเดินทางมารดา

Photocopy of mother’s passport

 8. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา

Photocopy of father’s Thai household registration

 9. สาเนาบัตรประชาชนบิดา

Photocopy of father’s ID card

10. สาเนาหนังสื อเดินทางบิดา

Photocopy of father’s passport

11.รู ปถ่ายของพ่อและแม่คนละ 1 รู ป

1 photographs of parent/guardian (both mother and father if applicable)

ผลการเรียนสาหรับนักเรียนประถม (School Documents)
 1. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ. 1: ป)

Previous school transcript

 2. ระเบียนสะสม (ปพ.8)

Student’s school record book

 3. สมุดรายงานประจาตัวนักเรี ยน (ปพ.6)

Academic report book (often yellow or blue)

 4. ใบรับรองผลการเรี ยน (ปพ.7)

Certificate of educational results

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูล และเอกสารทุกอย่างที่ให้กบั ทางโรงเรี ยนเป็ นความจริ งทุกประการ ข้าพเจ้าได้อ่านและทาความเข้าใจกฎกติกา
นโยบายของทางโรงเรี ยนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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.
……………………………….......

…………………………………….

……………………………………..

ผูป้ กครอง (Parent/Guardian)

ครู ผรู้ ับสมัคร (Staff Admitted)

วันที่สมัคร (Date of Application)

หมายเหตุ : ทางโรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณารับบุตรของท่านเข้าศึกษาในโรงเรี ยนนี้
Remark: The school reserves the right to refuse any application found incomplete or misleading.

