
เลขประจำตัวนักเรียน ภาษาหลักของเด็ก
Student ID No. (สำหรับเจาหนาท่ี / Staff Only) Child's First Language
วันท่ี สำหรับปการศึกษา           เด็กเล็ก               อนุบาล         ประถมศึกษา
Date For the Academic Year of           Nursery          Prathom Suksa

ชื่อ -นามสกุล ชื่อเลน เพศ ชาย

Full Name (in Thai) Nick Name (in Thai) Gender  Male

ชื่อ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ชื่อเลน (ภาษาอังกฤษ) หญิง

Full Name (in English) Nick Name (in English) Female

วัน/เดือน/ป เกิด อายุ น้ำหนัก สวนสูง

Date of Birth (dd/mm/yy) Age Weight Height

ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

Religion Nationality Race/Ethnicity 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูบาน ถนน 

Registered address no. Soi Moo Ban / Village Road

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย

Tambon Ampor Province Postcode

ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี ตรอก/ซอย หมูบาน ถนน 

Current  Address No. Soi Moo Ban / Village Road

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย

Tambon Ampor Province Postcode

ระดับชั้นเด็กเล็ก/อนุบาล โรงเรียน เหตุผลท่ีออก

Nursery/ Kindergarten School Name Reason for leaving school

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี โรงเรียน เหตุผลท่ีออก

Primary level /Prathom Suksa School Name Reason for leaving school

พ.ศ.

Year

สถานภาพสมรสของผูปกครอง   สมรส   แยกกันอยู ถึงแกกรรม

Parent's Marital Status Married Separated Deceased

โดยนักเรียนอยูในความปกครองของ บิดา มารดา อ่ืนๆ โปรดระบุ ความสัมพันธ 

Student is under supervision of Father Mother Other, please specify Relationship

ชื่อบิดา อายุ อาชีพ           มีชีวิต ถึงแกกรรม

Name of Father Age Occupation           Alive Deceased

ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ อีเมล

Religion Nationality Race / Ethnicity Email Address

การศึกษา ชื่อและท่ีอยูของสถานท่ีทำงาน

Education Company Name and Address  

ประเภทของกิจการ รายไดตอเดือน เบอรโทรศัพท

Type of Business Income per month Phone no.

ชื่อมารดา อายุ อาชีพ           มีชีวิต ถึงแกกรรม

Name of Mother Age Occupation           Alive Deceased

ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ อีเมล

Religion Nationality Race / Ethnicity Email Address

การศึกษา ชื่อและท่ีอยูของสถานท่ีทำงาน

Education Company Name and Address  

ประเภทของกิจการ รายไดตอเดือน เบอรโทรศัพท

Type of Business Income per month Phone no.

Thai ID Card or Passport Number

สถานภาพครอบครัว / Family Status

      Divorced

      หยาราง 

ประวัติสวนตัวนักเรียน / Personal Record

School NameLast grade fully completed

ประวัติการศึกษา / Educational Record

         Kindergarten

ระดัับชั้บสูงสุดท่ีนักเรียนจบการศึกษา โรงเรียน

ใบสมัครนักเรียน

Student Application Form
PHOTO



จำนวนพี่-นอง 

คนท่ี

No.

1

2

3

4

5

กรุปเลือด / Blood Type โรคประจำตัว / Any Systemic Disease?

โรงพยาบาลท่ีเขารับการรักษาเปนประจำ แพทยประจำตัว เบอรโทรศัพท

Hospital with Regular Medical Record Personal Doctor Phone no.

แพยา โปรดระบุ อาการ ความถี่ของการแพ

Drug allergy, please specify     Symptom Frequency

ความรุนแรง    แพปานกลาง 

   Low level of allergy,    Medium level of allergy, 
   no medication required    medical prescription required

ยาท่ีใชเพื่อบรรเทาอาการแพ ปริมาณการใชยา

Medication required Medication dosage

แพอาหาร โปรดระบุ อาการ ความถี่ของการแพ

Food allergy,please specify     Symptom Frequency

ความรุนแรง    แพปานกลาง 

   Low level of allergy,    Medium level of allergy, 
   no medication required    medical prescription required

ยาท่ีใชเพื่อบรรเทาอาการแพ ปริมาณการใชยา

Medication required Medication dosage

อาการแพอ่ืนๆ โปรดระบุ อาการ ความถี่ของการแพ   

Other allergy, please specify     Symptom Frequency  

ความรุนแรง    แพปานกลาง 

   Low level of allergy,    Medium level of allergy, 
   no medication required    medical prescription required

ยาท่ีใชเพื่อบรรเทาอาการแพ ปริมาณการใชยา

Medication required Medication dosage

กรุณาทำเครื่องหมาย X ในชองของโรคท่ีนักเรียนเคยเปน 

Please mark  'X'  if your child has had these illness

หัด / Measles หวัดบอยๆ / Catarrh ไทฟอยด / Typhoid

อีสุกอีใส / Chickenpox หอบ หืด / Asthma ลมบาหมู / Epilepsy

คางทูม / Mumps ปวดบวม Pneumonia คอพอก / Goiter

คอตีบ / Diphtheria วัณโรค / Tuberculosis โลหิตจาง / Anemia

ไอกรน / Pertussis ไขเลือดออก / Dengue อ่ืนๆ / Others ______________________

กรุณาทำเครื่องหมาย X ในชองของโรคท่ีบุคคลในครอบครัวเคยเปน 

Please mark 'X'  if any family members suffer these illness

วัณโรค / Tuberculosis

ลมบาหมู / Epilepsy

โรคท่ีเก่ียวกับความผิดปกติทางจิต / Psychosis

อ่ืนๆ / Others ______________________

เม่ือวันท่ี ดวยโรค/อาการ 

Dates Illness

เม่ือวันท่ี ดวยโรค/อาการ 

Dates Illness 

เคยเขารับการผาตัด ถาเคย เน่ืองจาก เม่ือวันท่ี 

Any major operation If yes, please specify Date     

เคยเขาพบจิตแพทย ถาเคย เน่ืองจาก เม่ือวันท่ี

Any psychiatric treatment If yes, please specify Date     

ประวัติการเจ็บปวย

History of illness  

ไมเคย 

    no          

แพรุนแรงมากตองใหยาหรือพบแพทยทันที 

Please specify any serious illnesses or injuries requiring hospitalization for more than 3 days
ประวัติทางการแพทย (กรณีเจ็บปวยรายแรงและเขารักษาตัวในโรงพยาบาล เกินกวา 3 วัน)

Severity    High level of allergy,   Severely high level of allergy, need 

   medical intervention recommended

   แพเล็กนอย

   High level of allergy,   Severely high level of allergy, need 

 medication or must see a doctor urgently   medical intervention recommended

   แพคอนขางรุนแรงควรใหยาหรือพบแพทย 

ประวัติสุขภาพนักเรียน / Health and medical information

Full Name and Age Place of  Work / Study Province Telephone

ชื่อ - สกุล และ อายุ สถานท่ีทำงาน / สถานท่ีศึกษา จังหวัด โทรศัพท

Number of Siblings 

ประวัติอาการแพตางๆ / Allergy or intolerance information

   High level of allergy,  

   แพคอนขางรุนแรงควรใหยาหรือพบแพทย 

 Severely high level of allergy, need 

 medication or must see a doctor urgently

แพรุนแรงมากตองใหยาหรือพบแพทยทันที 

   แพเล็กนอย

   แพเล็กนอย

   แพคอนขางรุนแรงควรใหยาหรือพบแพทย 

   medical intervention recommended

เคย

Severity 

Severity 

แพรุนแรงมากตองใหยาหรือพบแพทยทันที 

yes

 medication or must see a doctor urgently

ไมเคย

        no             

เคย

yes



คนท่ี 1 เบอรโทรศัพท ความสัมพันธ

First person Phone no. Relationship 

คนท่ี 2 เบอรโทรศัพท ความสัมพันธ

Second person Phone no. Relationship 

คนท่ี 3 เบอรโทรศัพท ความสัมพันธ

Third person Phone no. Relationship 

การสอนใหลูกชวยเหลือตนเอง / What can your child do to take care of themselves? (ex: getting dressed)

การปลูกฝงนิสัยรักการอาน / How do you support your child's reading?

กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน / Does your child participate in any non-academic activities?  

การปลูกฝงความมีวินัย / What do you if your child behaves inappropriately?

พฤติกรรมท่ีดีของลูก / What are your child's good behaviours?

พฤติกรรมท่ีควรปรับปรุงของลูก / What behaviours would you like your child to improve?

มีปญหาใดท่ีอาจมีผลกระทบตอการเรียนรูของลูกท่ีโรงเรียนหรือไม / Are there any issues that may adversely affect your child's learning at school?

ขอคิดเห็นหลังจากเย่ียมชมโรงเรียน / Do you have any comments or concerns about Panyaden School?

เหตุผลในการตัดสินใจใหนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนปญญาเดน / Reason for choosing Panyaden School

ทานตั้งใจจะใหนักเรียนศึกษาท่ีโรงเรียนปญญาเดนจนถึงระดับชั้น และคาดวาจะศึกษาตอท่ีโรงเรียน

How long do you and your child plan to study at Panyaden? Where do you expect to further your child's education?

ทานทราบขอมูลของโรงเรียนปญญาเดนจาก 

How do you know about Panyaden School สื่อสิ่งพิมพ โปรดระบุ ชื่อหนังสือ

Print Media, please specify

ปายโฆษณา

Billboard

งานนิทรรศการดานการศึกษา โปรดระบุชื่องาน

Educational Exhibition, please specify

เพื่อนหรือญาติพี่นอง

Friends / Relatives

อินเตอรเน็ท โปรดระบุเว็ปไซต

Internet Search, please specify search engine

อ่ืนๆ โปรดระบุ

Others,  please specify

ลงชื่อ ผูปกครอง วันท่ี

Signature Parents/Guardian Date

เก่ียวกับโรงเรียนปญญาเดน / About Panyaden School

แนวคิดในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของทาน /  Raising your child

บุคคลท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน (หากไมสามารถติดตอบิดาหรือมารดาได) / In case of emergency please contact (other than parents) 



ชื่อนักเรียน นามสกุล ชื่อเลน ชั้น 

Child's Name Last name Nick name Year 

ท่ีอยู เลขท่ี หมูท่ี หมูบาน ซอย 

Address Moo Moo Ban / Village Soi 

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัส

Road Tambon Ampor Province ไปรษณีย  /Post Code 

โทรศัพท โทรสาร

Phone Fax

โดยปกติ ทานใชเวลาในการเดินทางจากบานมายังโรงเรียนปญญาเดนประมาณ ชั่วโมง นาที

How long does it take from your house to school (approximately) hour minutes

สถานท่ีใกลเคียงท่ีสังเกตไดชัด 

Any major landmarks?

ยืนยันการเขาศึกษาปการศึกษา ภาคเรียน  ระดับชั้น

สรุปผลการประเมิน 

เจาหนาท่ีรับใบสมัคร

วันท่ี

ผาน ไมผาน เพราะ ลงชื่อฝายวิชาชีวิต วันท่ี

ผาน ไมผาน เพราะ ลงชื่อผูบริหาร วันท่ี

ชำระเงินจำนวน บาท

นัดชำระเงินภายในวันท่ี

อ่ืนๆ

ขอเสนอแนะ / คำรองเพิ่มเติม

สำเนาสูติบัตร           

สำเนาทะเบียนบานนักเรียนและผูปกครอง       

รูปถายขนาด 1 น้ิว (นักเรียน 3 รูป / ผูปกครองคนละ 1 รูป)

เอกสารประกอบการรับสมัคร

ฝายการเงิน

ผลการประเมิน

เฉพาะเจาหนาท่ี / Staff Use Only

แผนท่ีบานโดยละเอียด / Map in details


