ใบสมัครนักเรียน
STUDENT APPLICATION FORM

รูปถ่าย 1 นิ ้ว
Photo 1 inch

สาหรับเจ้าหน้าที่ /Staff only
เลขประจาตัวนักเรียน Student ID no.
สาหรับปีการศึกษา For the academic year of

วันทีส่ มัคร Application date
ระดับชั้น Applying for
❒ อนุบาล

❒ ประถม

Kindergarten

❒ มัธยมต้น

Primary School

❒ มัธยมปลาย

Secondary School

ประวัติสว่ นตัวนักเรียน Personal Record
ชือ่
ชื่อกลาง

นามสกุล

ชือ่ เล่น

First Name

Last Name

Nick Name

Middle Name

High school

เลขบัตรประจาตัวประชาชน Thai ID card or
Passport no
ที่อยู่ปัจจุบัน Current address
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน Registered address
วัน/เดือนปี/เกิด Date of birth (dd/mm/yy)

ศาสนา Religion

อายุ Age (ปี /Year)

เพศ Gender

สัญชาติ Nationality

☐ ชาย Male ☐ หญิง
Female
เชื้อชาติ Race/Ethnicity

ประวัติการศึกษา Educational Record
ระดับชั้นเด็กเล็ก/อนุบาลNursery/ Kindergarten โรงเรียน School name

เหตุผลทีอ่ อก Reason for leaving school

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ Primary level

โรงเรียน School name

เหตุผลทีอ่ อก Reason for leaving school

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Secondary level

โรงเรียน School name

เหตุผลทีอ่ อก Reason for leaving school

นักเรียนเคยมีปัญหาด้านพฤติกรรมในโรงเรียนหรือไม่ Has the student ever had disciplinary difficulty at school?
❒ ไม่เคย No ❒ เคยกรุณาระบุ Yes(please explain)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
นักเรียนเคยสอบไม่ผ่านวิชาใดบ้าง Has the student ever failed an academic subject in school?
❒ ไม่เคย No ❒ เคยกรุณาระบุ Yes (please explain)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

ข้อมูลครอบครัว Family Information
สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง Parent's marital status
❒ สมรส Married

❒ หย่าร้าง Divorced

❒ แยกกันอยู่ Separated

❒ ถึงแก่กรรม Deceased

❒ โดยนักเรียนอยู่ในความปกครองของ Student is supervision of
❒ บิดา Father ❒ มารดา Mother
❒ อื่นๆโปรดระบุ Other, please specify
ข้อมูลบิดา Record of Father
ชื่อ -นามสกุล (ภาษาไทย) Full name (in Thai)
ชื่อ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Full name (in English)
อายุ Age

ศาสนา Religion

สัญชาติ Nationality

อาชีพ Occupation

เบอร์โทรศัพท์ Phone no.

เชื่อชาติ Race/Ethnicity
อีเมล์ Email address

ข้อมูลมารดา Record of Mother
ชื่อ -นามสกุล (ภาษาไทย) Full name (in Thai)

ชื่อ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Full name (in English)

อายุ Age (ปี/year)

ศาสนา Religion

สัญชาติ Nationality

อาชีพ Occupation

เบอร์โทรศัพท์ Phone no.

เชื่อชาติ Race/Ethnicity
อีเมล์ Email address

กรณีมเี หตุฉุกเฉินให้ติดต่อ In case of emergency case please contact เบอร์โทรศัพท์ Phone number
❒ บิดา Father
❒ มารดา Mother
พี่ -น้อง Record of Siblings
คนที่
ชื่อ-สกุล Full Name

❒ อื่นๆ Other ความสัมพันธ์ Relationship
อายุ Age (ปี/ year) สถาน ที่ทางาน/การศึกษา
Place of Work/Study

โทรศัพท์ Telephone

1.
2.
ประวัติสุขภาพนักเรียน / Health and Medical Information
โรคประจาตัว Any Systemic Disease?
โรงพยาบาลทีเ่ ข้ารับการรักษาเป็นประจา
Hospital with Regular Medical Record
แพ้ยา โปรดระบุ Drug allergy, please specify
แพ้อาหาร โปรดระบุ Food allergy, please specify
อาการแพ้อื่นๆโปรดระบุ Other allergy, please specify

น้าหนัก Weight /ส่วนสูง Height

กรุ๊ปเลือด Blood Type

แพทย์ประจาตัว Personal Doctor

เบอร์โทรศัพท์ Phone no.

ประวัติการรับวัคซีน Vaccination records
ข้อมูลพืน้ ฐาน /Background Information
ภาษาหลักของเด็ก Child’s first language
ความสามารถพิเศษของเด็ก What do you feel about your child’s talents and gifts?
พฤติกรรมที่ดีของลูก What are your child's good behaviors?
พฤติกรรมที่ควรปรับปรุงของลูก What behaviors would you like your child to improve?
มีปัญหาใดที่อาจมีผลกระทบต่อการเรียนของลูกที่โรงเรียนหรือไม่ Is there any issue that may adversely effect your child's learning at
school?
เหตุผลที่ท่านอยากให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ Why would you like your child to attend MICS?
ท่านรู้จักโรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติได้อย่างไร How did you know MICS?

____________________________________

(______________________________)

ลงชื่อผู้ปกครอง
Parent’s Signature

หลักฐานประกอบการสมัคร
สาหรับนักเรียนไทย

Supporting documents
สาหรับนักเรียนต่างชาติ For Foreign Student

❒ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (3รูป)

❒ 3 Photograph 3.5cm x 4.5 cm

❒ สาเนาสูติบตั ร

❒ Photocopy of birth certificate

❒ สาเนาทะเบียนบ้าน

❒ Photocopy of house registration record (if any)

❒ สาเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)

❒ A copy of passport photo page (both student and parent)
Please sign for true copy certification.

❒ ประวัตหิ รือผลการเรียนล่าสุด (ถ้ามี)

❒ Most recent 2 years school reports or transcript of records (if any)

❒ ใบรับรองความประพฤติจากผูอ้ านวยการโรงเรียนหรือครูที่
ปรึกษา (สาหรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 8 ขึ้นไป)

❒ Recommendation letter from Principals or Counselor (for high
school student only)

❒ ประวัติการรับวัคซีน (ถ้ามี)

❒ Vaccination records (If any)

❒ ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของโรงเรียน (นามาส่งวันเข้า ❒ Medical Examination Form (can be submitted upon arrival)
เรียนได้)
❒ ค่าสมัคร 1,500 บาท

❒ Non-refundable application fee (1,500 THB)

