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   ใบสมัครนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย 
   Sangaree Kindergarten – Student Application Form 
 
 
 

       วันท่ี   เดือน    พ.ศ 
  

 
1 ขอมูลนักเรียน 
 ช่ือ-สกุลนักเรียน      ช่ือเลน     
 Student name       Nickname  
 

2 เพศ      � ชาย  � หญิง    
 Gender         Male         Female   Age  
 วัน/เดือน/ปเกิด    เกิดโรงพยาบาล      
 Date of Birth (dd/mm/yyy)  Birthplace: Hospital  
 จังหวัด     ศาสนา      
 City/Province     Religion  
 

3 ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี  หมูท่ี  ถนน     
 Present address          Moo        Road    

 ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด   

 District     Amphur            Province 
 รหัสไปรษณีย   โทรศัพทท่ีบาน      

 Post code   Home Number 
 

4 นักเรียนมีพ่ี  คน (1) อายุ  ป  (2) อายุ ป   (3) อายุ
 ป 
 Number of older siblings (1) Age     (2) Age      (3) Age

   

 นักเรียนมีนอง  คน (1) อายุ  ป  (2) อายุ ป   (3) อายุ
 ป 
 Number of younger siblings  (1) Age     (2) Age      (3) Age

  

 

       89 หมู 9 ถ.ประชาอุทิศ ซ.29 แขวง-เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

       โทร.02-427-9875 โทรสาร.02-872-7830 www.sangaree.ac.th 

สําหรับ
เจาหนาท่ี 
เลขประจําตัว 
           

ชั้น 
    
อายุ
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5 สถานภาพของบิดา-มารดา  �สมรส จดทะเบียน �สมรส ไมจดทะเบียน 
     �หยาราง   �อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
 Parents’ marital status  �Married  �Divorced 
     �Other (Please Specify)    
 

6 บุคคลท่ีสามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน 
 ช่ือ    เก่ียวหองกับเด็กเปน   เบอรโทรศัพท 
   
 Emergency contact (Name)      Tel.   
 
7 อุปนิสัยพิเศษ      โรคประจําตัว   
   
 Student’s specific characteristics    Known health irregularities 
 แพอาหาร      แพยา     
  
 Food allergies     Drug Allergy  
8 ขอมูลผูปกครอง 
 บิดา 

Father’s name 
มารดา 

Mother’s name 
ผูปกครอง 

Guardian’s name 
ช่ือ-สกุล  
Name surname     
วุฒิ
การศึกษา  

Highest 
Education    
ลักษณะ
อาชีพ Job 

Description    
ตําแหนง
หนาท่ี  
Job Title    
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สถานท่ี
ทํางาน  
Work Place    
โทรศัพทท่ี
ทํางาน  

Office Number    
มือถือ Mobile    

Line    
E-mail    

Facebook    
9 รูจักโรงเรียนจาก �เอกสารและการประชาสัมพันธของโรงเรียน  �มีผู
แนะนํา 
    �ขับรถผาน      �อินเตอรเน็ต    

 �อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
 How did you know the school?  
    �School’s advertising material   �Suggested by friends/relatives 
    �Drove past the school   �Internet    

 �Other (Please Specify)……………………………….. 
 

10 ปญหาสุขภาพ           
  
11 ความคาดหวังเก่ียวกับโรงเรียน        
   
 

       ลงนาม     
 ผูปกครอง) 
       Signature           
(Guardian) 
 
                 Date(dd/mm/yyy) 
หลักฐานท่ีใหไว  �รูปนักเรียน   �สําเนาสูติบัตร   �สําเนาทะเบียน
บาน   
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  �รูปครอบครัว     �รูปติดบัตรรับนักเรียน �ใบเปลี่ยนช่ือ-
สกุล(ถามี) 
Identification:   �Student’s photo   �Copy of birth certificate   �Copy of house registration   
    �Parents’ photo �Family’s Photo      �Photos for student 
pick-up card    

 

 คาอุปกรณแรกเขาและคาธรรมเนียมการเรียนเม่ือชําระแลวไมสามารถเรียก
คืนหรือโอนสิทธิ์ไดไมวากรณีใดๆ 
 Tuition and application fee cannot be refunded 
กรุณาวาดแผนท่ีบานพักปจจุบัน (ดานลาง) 
Please draw a map of your residence below. 
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   ใบสมัครนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย (ฉบับครูประจําช้ัน) 
   Sangaree Kindergarten – Student Application Form 
 
 
  
ขอมูลนักเรียน 
1 ช่ือ-สกุลนักเรียน      ช่ือเลน     
 Student name       Nickname  
2 เพศ      � ชาย  � หญิง    
 Gender         Male         Female     
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 วัน/เดือน/ปเกิด    ศาสนา      
 Date of Birth (dd/mm/yyy)  Religion  
3 ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี  หมูท่ี  ถนน     
 Present address          Moo        Road    

 ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด   

 District     Amphur            Province 
 รหัสไปรษณีย   โทรศัพทท่ีบาน      

 Post code   Home Number 
4 สถานภาพของบิดา-มารดา  �สมรส จดทะเบียน Married �สมรส ไมจด
ทะเบียน Divorced 
 Parents’ marital status  �หยาราง  �อ่ืนๆ (โปรดระบุ) Other (Please 

Specify) 
5 บุคคลท่ีสามารถติดตอไดกรณีฉุกเฉิน Emergency contact 
 ช่ือ(Name)      เบอรโทรศัพท Tel.   
  
6 อุปนิสัยพิเศษ specific characteristics   โรคประจําตัว health irregularities 
    
 แพอาหาร Food allergies     แพยา Drug Allergy   
  
 ปญหาสุขภาพ           
  
 ความคาดหวังเก่ียวกับโรงเรียน        
   
ขอมูลผูปกครอง 
 บิดา 

Father’s name 
มารดา 

Mother’s name 
ผูปกครอง 

Guardian’s name 
ช่ือ-สกุล  
Name surname     
ลักษณะ
อาชีพ Job 

Description    
โทรศัพทท่ี
ทํางาน     

สําหรับ
เจาหนาท่ี 
เลขประจําตัว 
           

ชั้น 
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Office Number 
มือถือ Mobile    

Line    
E-mail    

Facebook    
 


