ใบมอบตัวนักเรียนชั นประถมศึกษา/Enrollment

เลขประจําตัวนั กเรี ยน ..........................
โปรแกรมภาคภาษาไทย
โปรแกรมภาคภาษาอั งกฤษ
Languages for Global Citizens (LGC+C)

1. ข้ อมูลเกียวกับตัวเด็ก Child’s personal details
ชือจริง (First name)
นามสกุล (Family Name)

กรุ ๊ ปเลือด (blood group)
วันเดือนปี เกิด
(Date of birth)
สถานทีเกิด
(Place of birth)
ศาสนา (Religion)

ชือเล่น (Nick name)
เลขประจําตัวประชาชน
(National ID number)
สั ญชาติ (Nationality)

ติดรูปถ่ าย

เด็กชาย / เด็กหญิง
Male / Female

ทีอยู่ ตามทะเบียนบ้ าน
(Current Address)

2. ข้ อมูลเกียวกับพีน้ อง

Details of brother and sister
1

2

3

ชือ–นามสกุล(First name , Family Name)
ชือเล่น ( Thai nickname)
วันเดือนปี เกิด(Date of birth)
ระดับชั น (School year)
โรงเรียนปัจจุบัน (Current School)
ชาย / หญิง (Male / Female)

3. ข้ อมูลเกียวกับสุ ขภาพเด็ก Child’s personal Health Details
1. โรคหรืออุบัติเหตุร้ายแรงทีเกิดกับเด็ก
(Any previous major disease/injuries, if yes, please indicate.)
2. แพ้ ยาอะไร (Allergic to any medication, please indicate.)
3. แพ้ อาหารอะไร (Allergic to any food, please indicate.)
4. โรคประจําตัวเด็กในปัจจุบัน (Any congenital Disease, please indicate.)

ข้ อมูลผู ้ ปกครอง
บิดา Father

Parent’s / Guardian’s Details

ชือจริง
(First name)
เลขประจําตัวประชาชน
(National ID number)
ตําแหน่ ง(Position)

นามสกุล
(Family Name)
อาชีพ
(Occupation)
รายได้

สั ญชาติ
(Nationality)
บริษัท
(Company)

(Personal income)

ทีอยู่ ปัจจุบัน
(Current Home Address)

โทรศัพท์บ้านปัจจุบัน
(Home Telephone)
โทรศัพท์ทีทํางาน
(OfficeTelephone)

อีเมลล์(E-mail)

มือถือปัจจุบัน(Mobile phone)

ข้ อมูลผู ้ ปกครอง
มารดา Mother

Parent’s / Guardian’s Details

ชือจริง
(First name)
เลขประจําตัวประชาชน
(National ID number)
ตําแหน่ ง(Position)

นามสกุล
(Family Name)
อาชีพ
(Occupation)
รายได้

สั ญชาติ
(Nationality)
บริษัท
(Company)

(Personal income)

ทีอยู่ ปัจจุบัน
(Current Home Address)

โทรศัพท์บ้านปัจจุบัน
(Home Telephone)
โทรศัพท์ทีทํางาน
(OfficeTelephone)

อีเมลล์(E-mail)

มือถือปัจจุบัน(Mobile phone)

ข้ อมูลทัวไปเกียวกับเด็ก

ข้ อมูลเกียวกับการเงิน

ความสามารถพิเศษ
(special skill/Talent)
ความสนใจพิเศษ
(Specail Interest)
รางวัลพิเศษทีเคยได้ รับ
(Award/Men)

1. จํานวนเงินทีจ่ าย ณ วันทีสมัคร
(Amount paid)
2. คงเหลือ
(Remaining)
3. ลายมือผู้ รับ
(Office signature)
4. ลายเซ็นผู้ ปกครอง
(Parent’s/Guardian’s signature)

Parental declaration
ขอมอบตัวเด็กเข้ าเรียนในโรงเรียนนี โดยจะอุปถัมภ์ ค่าเล่าเรียนให้ เพียงพอและถูกต้ องตามระเบียบข้ อบังคับของทางโรงเรียนทุกประการ
In making this application I/We undertake and agree :
To make all due payment in accordance with the school’s schedule of fees;
To give in writing, at least one term’s notice of a student leaving the school;

Indemnity
อนึงในระหว่ างทีอยู่ โรงเรียนตั งแต่ เวลา 7.30 – 16.30 น. และนอกเหนือจากเวลาทําการในขณะทีเด็กยังอยู่ในโรงเรียน หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ นกับนักเรียนในกรณีทีมีอาการหนัก
ทางโรงเรียนจะนําส่ งโรงพยาบาล พร้ อมกับแจ้ งให้ ผู้ ปกครองทราบ และข้ าพเจ้ ายินดีจะไม่ เอาผิดกับทางโรงเรียนไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทังสิ น
I/We hereby indemnify Arpapatchara School, its officers and employees against any and all claims arising from any injury to my child whilst participating in
any school activity, or while on school property or while traveling to or from school premises; ASK lawyer to do so
I/We understand and agree that in the event of an emergency, Arpapatchara School will make every effort to contact the parents or guardian, However if this is
not possible, the pupil will be taken to either his/her family doctor (if known) or to a suitable hospital, approved by the school, for treatment. Hence,

Document required for enrolment
1.
2.
3.
4.
5.

สํ าเนาสู ติบัตรของเด็ก Photocopy of child’s birth certificate
สํ าเนาทะเบียนบ้ านของเด็ก Photocopy of child’s house registration
สํ าเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา / ผู้ ปกครอง Photocopy of Parent’s / Guardian’s National ID
สํ าเนาทะเบียนของบิดา มารดา / ผู้ ปกครอง Photocopy of Parent’s house registration
รู ปถ่ าย 3 ใบ

