เลขทีใ่ บสมัคร / Application Form No.

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 ½ นิ้ว /
Photo Size
1 ½ Inch

............................................................

ใบสมัครเข้าเป็นนักเรียนประจา / Application Form for Boarder
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ASSUMPTION COLLEGE ENGLISH PROGRAM
1) ข้อมูลนักเรียนประจา / Boarder’s Details
ชื่อ-นามสกุลนักเรียน (ภาษาไทย) / Name and Last Name (Thai) ……..…………………………………………….……………...………...…..…...
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ / Capital Letter
ชื่อ-นามสกุลนักเรียน (ภาษาอังกฤษ) / Name and Last Name (English) ………………………………..……………...…………...……...……..…...

เลขประจาตัวนักเรียน / Student ID No. ………………… ระดับชั้นเรียน / Year Level …………… ปีการศึกษา / Academic Year ………….….…..
เลขทีบ่ ัตรประชาชน / National ID No.

-

-

-

-

วัน-เดือน-ปีเกิด / Date of Birth ………........…...…

ชื่อเล่น / Nickname ……………..………….… สัญชาติ / Nationality …………………….……....…. ศาสนา / Religion ……………….……….…
หมู่โลหิต / Blood Type ……..…. มือถือ / Mobile ……………………………….. อีเมล์ / E-mail ……….............................…………...…..……....
2) ข้อมูลติดต่อผู้ปกครอง / Parents’ Contact Details
โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างนี้ให้ละเอียดและครบถ้วนมากที่สุด รวมถึงข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อครูประจาหอพักจะได้ดูแลอย่างทั่วถึงและถูกวิธี / Please
complete this form in as much detail as possible to best enable the school to care for the student. Failure to reveal any health problems could
result in delayed provision of proper care and attention.
ข้อมูลบิดา มารดา และผู้ปกครอง / Parents’ and Guardian’s Details
ชื่อ-นามสกุลบิดา / Father’s Name and Last Name ..……………………...………..…….…………………………...……………...……………...
อาชีพ / Occupation …………………………………………. สถานที่ทางาน / Company ……………………………………………….…………...
โทรศัพท์ทที่ างาน / Business Tel. ……………………………………………. มือถือ / Mobile ...……….......…...…………………………………..
อีเมล์ / E-mail ……………………………………………………………………………...………………………..…………………………….…...
ชื่อ-นามสกุลมารดา / Mother’s Name and Last Name ……………………...……………...……………………...……………...…………………
อาชีพ / Occupation …………………………………………. สถานที่ทางาน / Company ………………………………………….………………...
โทรศัพท์ทที่ างาน / Business Tel. ……………………………………………. มือถือ / Mobile ...……….......…...…………………………………..
อีเมล์ / E-mail ……………………………………………………………………………...………………………..…………………………….…...
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก / Current Address ……...…….…………………………...……………………….…………………………………………..
……..………………….……….……… โทรศัพท์บ้าน / Home Tel. …………………..…….………โทรสาร / Fax. …….…………………………
ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง / Guardian’s Name and Last Name …………………..……………………………….……...…………...…………….....
อาชีพ / Occupation …………………………………………. สถานที่ทางาน / Company ……………………………………………….…………...
โทรศัพท์ทที่ างาน / Business Tel. ……………………………………………. มือถือ / Mobile ...……….......…...…………………………………..
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก / Current Address ...……………………………………...……………………………………………………………………
โทรศัพท์บ้าน / Home Tel. ……………………………………….. อีเมล์ / E-mail………………….…………………………………………...……

3) ข้อมูลด้านสุขภาพ / Boarder’s Medical Information
1. นักเรียนมีประวัติการแพ้อาหารอะไรบ้าง (ถ้ามี) โปรดระบุชนิดของอาหาร อาการแพ้ และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น) / Is your child allergic to
any kinds of food? If yes, please specify each food type, the allergy, reaction, and treatment required.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. นักเรียนมีประวัติการแพ้ยาอะไรบ้าง (ถ้ามี) โปรดระบุชื่อยา อาการแพ้ และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น) / Is your child allergic to any medicine?
If yes, please specify each medicine, allergy, reaction and treatment required.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. นักเรียนมีขอ้ จากัดที่ส่งผลต่อการเล่นกีฬาต่าง ๆ หรือการเล่นประเภทอื่นที่ใช้ทักษะด้านร่างกายอะไรบ้าง โปรดระบุรายละเอียด (ถ้ามี) / Does
your child have any condition which may affect their ability to join sports or other physical activities? If yes, please provide specific details.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. นักเรียนมีขอ้ จากัดหรือปัญหาสุขภาพที่ผู้ปกครองควรแจ้งเพิ่มเติมแก่ครูประจาหอพักมีอะไรบ้าง (เช่น เดินละเมอ, ปัสสาวะรดที่นอน) / Does
your child have any other problem or condition which you think the boarding house staff should know about? (e.g. sleep walking,
bed-wetting). If yes, please provide specific details.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ / Guardian’s Signature…………………………………………………………………บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง / Father / Mother / Guardian
ตัวบรรจง / elaborate handwriting
(…………..……………………………………………………)

ลงชื่อ / Signature……………………………………………………………ผู้สมัคร/ Applicant
ตัวบรรจง / elaborate handwriting
(……………………………………….…………………)

วันที่ / Date......................................................

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ / Signature………………………………………ครูประจาหอพัก / Boarding House Staff
ตัวบรรจง / elaborate handwriting
(……….………….…………………)

วันที่ / Date...................................................

