ใบสมัครนักเรียน

ติดรู ปถ่าย

โรงเรี ยนดรุ ณสิ กขาลัย Darunsikkhalai School for Innovative Learning 1 นิ้ว
เอกสารประกอบใบสมัคร
1. สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ กครองและเด็กนักเรี ยน
2. สาเนาบัตรประชาชนของผูป้ กครอง (คุณพ่อ และคุณแม่)
3. สาเนาสูติบตั รของเด็กนักเรี ยน
4. ใบแสดงผลการเรี ยนของเด็กปัจจุบนั และย้อนหลังไป 2 ปี การศึกษา (สมุดพก)
5. เอกสารแสดงผลการเรี ยนของนักเรี ยน (ปพ. 1)
6. หนังสือรับรองการเป็ นนักเรี ยน
7. รู ปถ่ายหน้าตรง 1 ใบ
8. สาเนาใบประกาศ / สาเนาวุฒิบตั รความสามารถพิเศษของเด็ก (ถ้ามี)

สาหรับเจ้าหน้าที่
ใบสมัครเลขที่....................................
วันที่สมัคร.........................................
เข้าภาคเรี ยนที่............./......................
วันที่ ..................................................
วันที่ ..................................................

กรุ ณากรอกข้อมูลหรื อ ใน  ที่ตอ้ งการให้ครบตามความเป็ นจริ ง
1. ข้อมูลผูส้ มัคร
ชื่อ ด.ช. / ด.ญ. ..................................................................... นามสกุล............................................... ชื่อเล่น.........................
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................Nickname.........................
เกิดวันที่ ................ เดือน.............................พ.ศ. ............................นับถึงปั จจุบนั มีอายุ..........................ปี .......................เดือน
สถานที่เกิด....................................................................จังหวัด.................................ศาสนา...................กรุ๊ ปเลือด....................
ปั จจุบนั อาศัยอยูบ่ า้ นเลขที่.................... หมู่บา้ น................................. ซอย.......................ถนน.............................................
แขวง...........................................เขต................................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก..................................................................... โทรสาร......................................................................
E-mail Address ของผูป้ กครอง..............................................................................................สัมพันธ์เป็ น..................................
โดยผูส้ มัครอาศัยอยูร่ วมกับ  บิดา
 มารดา
 ปู่ ย่า
 ตา ยาย
 พี่นอ้ ง
 พี่เลี้ยง
 อื่น ๆ ....................................................
ระดับการศึกษาของผูส้ มัคร ( ตั้งแต่ช้ นั อนุบาลจนถึงปัจจุบนั )
ระดับชั้น
สถาบัน
จบเมื่อ พ.ศ.

พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา จานวน ........ คน
ระดับการศึกษาของพี่นอ้ งผูส้ มัคร
ลาดับ เพศ อายุ (ปี ) ปั จจุบนั (ศึกษาในระดับ / ทางานในตาแหน่ง)

สถานศึกษา / สถานประกอบการ

2. ข้อมูลบิดาและมารดา
สถานภาพสมรส  อยูร่ ่ วมกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง
 บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม
ชื่อบิดา...................................................... นามสกุล............................................................... อายุ...........................................ปี
ชื่อ- นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................................................
วัน/ เดือน/ปี เกิด.................................. โทรศัพท์ (Mobile) ..................................................โทรสาร..........................................
ที่อยู.่ ...........................................................................................................................................................................................
E-mail Address..........................................................................................................................................................................
ชื่อ / ที่อยูส่ ถานที่ทางาน .............................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................................. ตาแหน่ง.....................................................................................................
รายได้ต่อเดือน
 น้อยกว่า 30,000 บาท  30,000 – 50,000 บาท  50,001 – 70,000 บาท
 70,001 – 100,000 บาท  มากกว่า 100,000 บาท
ประวัติการศึกษา (เรี ยงลาดับจากวุฒิการศึกษาสูงไปหาวุฒิการศึกษาต่า)
วุฒิการศึกษา
สาขา
สถาบัน / มหาวิทยาลัย

งานอดิเรก....................................................................................................................................................................................
มีความสามารถพิเศษทางด้าน......................................................................................................................................................
มีความรู ้จริ งและเก่งเพียงพอ ที่สามารถสอนและแนะนาผูอ้ ื่นได้อย่างมัน่ ใจในด้าน...................................................................
ชื่อมารดา (นาง/นางสาว) ..................................................นามสกุล........................................................อายุ.........................ปี
ชื่อ- นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................................................
วัน/ เดือน/ปี เกิด.................................. โทรศัพท์ (Mobile) ..................................................โทรสาร..........................................
ที่อยู.่ ...........................................................................................................................................................................................
E-mail Address..........................................................................................................................................................................
ชื่อ / ที่อยูส่ ถานที่ทางาน .............................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................................. ตาแหน่ง.....................................................................................................
รายได้ต่อเดือน
 น้อยกว่า 30,000 บาท  30,000 – 50,000 บาท  50,001 – 70,000 บาท
 70,001 – 100,000 บาท  มากกว่า 100,000 บาท
ประวัติการศึกษา (เรี ยงลาดับจากวุฒิการศึกษาสูงไปหาวุฒิการศึกษาต่า)
วุฒิการศึกษา
สาขา
สถาบัน / มหาวิทยาลัย

งานอดิเรก....................................................................................................................................................................................
มีความสามารถพิเศษทางด้าน......................................................................................................................................................
มีความรู ้จริ งและเก่งเพียงพอ ที่สามารถสอนและแนะนาผูอ้ ื่นได้อย่างมัน่ ใจในด้าน...................................................................

3. การให้ภูมิคุม้ กันโรคแก่เด็ก
ฉี ดวัคซีน บีซีจี (BCG) ป้ องกันวัณโรค เมื่อ.................................................................................................................................
ฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูมเมื่อ.................................................................................................................
ฉีดวัคซีน ดีพที ี (DPT) ป้ องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคตับอักเสบ
ครั้งที่ 1 ....................................................................................
ครั้งที่ 1 .........................................................
ครั้งที่ 2 ....................................................................................
ครั้งที่ 2 .........................................................
ครั้งที่ 3 ....................................................................................
ครั้งที่ 3 .........................................................
กระตุน้ ครั้งที่ 1.........................................................................
กระตุน้ ..........................................................
กระตุน้ ครั้งที่ 2 ........................................................................
ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคโปลิโอ
ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคไข้ สมองอักเสบ
ครั้งที่ 1 .....................................................................................
ครั้งที่ 1 .........................................................
ครั่งที่ 2 .....................................................................................
ครั้งที่ 2 .........................................................
ครั้งที่ 3......................................................................................
ครั้งที่ 3 .........................................................
กระตุน้ ครั้งที่ 1 .........................................................................
กระตุน้ .........................................................
กระตุน้ ครั้งที่ 2..........................................................................
4. ประวัติการเจ็บป่ วยของผูส้ มัคร
โรคหัด
 เคยเป็ น
 ไม่เคยเป็ น
โรคอีสุกอีใส
 เคยเป็ น
 ไม่เคยเป็ น
โรคคางทูม
 เคยเป็ น
 ไม่เคยเป็ น
โรคชัก
 เคยเป็ น
 ไม่เคยเป็ น
สาเหตุการชัก.............................................................................
อาการก่อนชัก.............................................................................................................................................................................
โรคอื่น ๆ ....................................................................................................................................................................................
ประวัติการแพ้ยา / อาการ ...........................................................................................................................................................
5. กรณี มีแพทย์ที่รักษาอยูเ่ ป็ นประจา
สถานที่รักษาพยาบาลประจาตัวเด็ก.........................................................โทรศัพท์.....................................................................
หรื อมีแพทย์ประจาตัวชื่อ........................................................................ นามสกุล.....................................................................
สถานที่ติดต่อ
 ที่บา้ น
 ที่ทางาน
ที่อยู.่ ...........................................................................................
โทรศัพท์................................................................................. โทรสาร......................................................................................
E-mail Address...........................................................................................................................................................................
6. กรณี ที่เด็กมีพี่เลี้ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพี่เลี้ยง
ความเป็ นอยูข่ องพี่เลี้ยง

 ติดและสนิทสนมพี่เลี้ยงมาก
 ไม่คอ่ ยสนิทสนม
 ธรรมดา
 อื่น ๆ .....................................................
 ไปกลับทุกวันเป็ นเวลา โดยอยูก่ บั เด็กตั้งแต่เวลา.............น. ถึงเวลา................น.
 พักอยูก่ บั ครอบครัวทุกวัน
 พักอยูก่ บั ครอบครัวเป็ นบางวันเพราะ ..................................................................
 อื่น ๆ ....................................................................................................................

7. อุปนิสยั ทัว่ ไป
สิ่ งที่เด็กชอบและติดมากที่สุด
1).............................................................. 2)......................................................... 3)................................................................
สิ่ งที่เด็กมีทกั ษะและถนัดมากที่สุด
1).............................................................. 2)......................................................... 3)................................................................
สิ่ งที่เด็กไม่ชอบและกลัวมากที่สุด
1).............................................................. 2)......................................................... 3)................................................................
การนอน กลางคืนเข้านอนเวลา....................................................น. เช้าตื่นเวลา..............................................................น.
การรับประทานอาหาร
 อาหารทุกประเภท
 สามารถรับประทานอาหารที่ไม่ชอบได้
 มีอาหารที่หา้ มรับประทาน ได้แก่ ........................................................................................
การใช้ภาษาพูด
 พูดเป็ นประโยคสั้น ๆ
 พูดเป็ นประโยคยาวได้ดี
 ไม่ค่อยพูด
 ช่างพูด ช่างคุย
เพื่อนเล่น
 ไม่ค่อยมีโอกาสเล่นกับเด็กอื่น
 ไม่ได้เล่นกับญาติพี่นอ้ งหรื อเด็กอื่นบ่อย ๆ
 เพื่อนเล่นมักเป็ นพี่ที่โตกว่า
 เพื่อนเล่นมักเป็ นน้องเล็กกว่า
 เพื่อนเล่นมีอายุไล่เลี่ยกัน
 มีผใู ้ หญ่เป็ นเพื่อนเล่น
การเล่นของเด็ก
 เล่นกับเพื่อนร่ วมกลุ่มได้
 ชอบเล่นคนเดียว
 ขี้อาย เพราะติดพ่อแม่เป็ นส่วนใหญ่  ไม่ค่อยแบ่งของเล่นของตัวเองให้เด็กอื่น
 แบ่งของเล่นให้เพื่อนเล่นได้
 รู ้จกั เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น
ความเป็ นอิสระของเด็ก
 ติดแม่
 ติดพ่อ
 ติดพี่เลี้ยง
 เล่นคนเดียวได้อย่างอิสระ
อุปนิสยั อื่น ๆ ที่ผปู ้ กครองเห็นสมควรแจ้งให้โรงเรี ยนทราบ......................................................................................................
พฤติกรรม / นิสยั เด็กที่ผปู ้ กครองเห็นสมควรแก้ไข....................................................................................................................
ผูป้ กครองกาลังแก้ไขโดย............................................................................................................................................................
8. การสอนเด็กของพ่อแม่ที่บา้ น
1. การเล่านิทานหรื อ เรื่ องจากหนังสื อภาพให้เด็กฟัง
 ไม่เคยทา
 ทาบางครั้ง(ทุก 1-3 เดือน)  ทาค่อนข้างบ่อย(ทุก1-3สัปดาห์)
2. พาไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อหวังให้เป็ นประสบการณ์แก่เด็ก
 ไม่เคยทา
 ทาบางครั้ง(ทุก 1-3 เดือน)  ทาค่อนข้างบ่อย(ทุก1-3สัปดาห์)
3. สอนให้เด็กช่วยตนเองในการรับประทานอาหาร แต่งตัว ฯลฯ
 ไม่เคยทา
 ทาบางครั้ง(ทุก 1-3 เดือน)  ทาค่อนข้างบ่อย(ทุก1-3สัปดาห์)
4. ปล่อยให้เด็กเล่น ปี นป่ ายในที่ปลอดภัยภายใต้สายตาของผูใ้ หญ่
 ไม่เคยทา
 ทาบางครั้ง(ทุก 1-3 เดือน)  ทาค่อนข้างบ่อย(ทุก1-3สัปดาห์)
5. ให้เด็กเล่นทรายหรื อน้ า เพื่อความสนุกสนานได้
 ไม่เคยทา
 ทาบางครั้ง(ทุก 1-3 เดือน)  ทาค่อนข้างบ่อย(ทุก1-3สัปดาห์)
6. สอนให้เด็กเก็บของเล่นให้เรี ยบร้อยเมื่อเล่นเสร็ จแล้ว
 ไม่เคยทา
 ทาบางครั้ง(ทุก 1-3 เดือน)  ทาค่อนข้างบ่อย(ทุก1-3สัปดาห์)

 ทาบ่อยมาก(ทุกวัน/เกือบทุกวัน)
 ทาบ่อยมาก(ทุกวัน/เกือบทุกวัน)
 ทาบ่อยมาก(ทุกวัน/เกือบทุกวัน)
 ทาบ่อยมาก(ทุกวัน/เกือบทุกวัน)
 ทาบ่อยมาก(ทุกวัน/เกือบทุกวัน)
 ทาบ่อยมาก(ทุกวัน/เกือบทุกวัน)

7. ให้เด็กมีโอกาสทาตามความคิดของตนเองได้บา้ งในขอบเขตที่เหมาะสม
 ไม่เคยทา
 ทาบางครั้ง(ทุก 1-3 เดือน)  ทาค่อนข้างบ่อย(ทุก1-3สัปดาห์)  ทาบ่อยมาก(ทุกวัน/เกือบทุกวัน)
8.  สอนให้รู้จกั สิ่ งต่าง ๆ ได้.....................................สี  ไม่เคยสอน
9.  สอนให้นบั เลขปากเปล่าตั้งแต่ 1- .......................  ไม่เคยสอน
10.  สอนให้ท่องปากเปล่าตั้งแต่ ก-ฮ
 ไม่เคยสอน
11. เมื่อเด็กอายุประมาณ 6-9 ปี ท่านอยากจะส่งเสริ มให้เด็กมีความสามารถพิเศษในด้านใดต่อไปนี้
 คณิ ตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์  ภาษา
 คอมพิวเตอร์  มารยาทและจริ ยธรรม
 กีฬา
 ดนตรี
 นาฏศิลป์
 ศิลปะ
 อื่น ๆ ............................
9. ของเล่น ของเด็กในบ้าน (ขีด หน้าข้อความที่ตอ้ งการ)
 หนังสื อนิทาน หรื อหนังสื อภาพต่าง ๆ
 ไม้บล็อก เพื่อสร้างรู ปทรงต่าง ๆ
 พลาสติกต่อเป็ นรู ปทรงต่าง ๆ เช่นเลโก้
 กระดาษและสี เพื่อวาดรู ป
 รถชนิดต่าง ๆ
 กรรไกร กาว กระดาษ เพื่อตัด-ปะ
 หุ่นยนต์
 มีด ดาบ ปื น
 ตุก๊ ตา
 ชุดเครื่ องครัว ถ้วยชาม
 ตุก๊ ตาพร้อมเสื้ อผ้าและเครื่ องใช้ตา่ ง ๆ
 กองทราย
 ภาพตัดต่อ จิ๊กซอว์
 เกมต่าง ๆ คือ ...................................................
 อื่น ๆ ..........................................................................
10. สิ่ งที่ท่านคาดหวังให้เด็กได้รับจากโรงเรี ยน
(เขียนลาดับความต้องการจากมากไปน้อย โดยใช้เลข 1 แสดงถึงข้อที่ตอ้ งการมากที่สุด ไปจนถึงเลขสุดท้ายแสดงถึงข้อที่
ต้องการน้อยที่สุด)
 ให้เด็กรู ้จกั การปรับตัวอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม คือเพื่อนและครู ได้
 ให้เด็กฝึ กฝนการช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น การรับประทานอาหาร แต่งตัว ฯลฯ
 ให้เด็กรู ้จกั รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ถูกหลักโภชนาการ และไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
 ให้เด็กได้รับการดูแล เอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เด็กอบอุ่นและปลอดภัย
 ฝึ กระเบียบ กิริยามารยาทต่าง ๆ ให้เป็ นนิสยั ที่ดีของเด็ก
 ฝึ กนิสยั การทางานที่ดีและเป็ นระบบระเบียบแก่เด็ก ฝึ กให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง รู ้จกั เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น
 ให้เด็กได้ทากิจกรรมที่ได้คิดเอง ทาเองด้วยมือ เพื่อเป็ นแนวทางให้รู้จกั ทางานและการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
 อื่น ๆ ......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

11.ในกรณี ฉุกเฉิ นที่ไม่สามารถติดต่อบิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง จะสามารถติดต่อได้ที่
1. ชื่อและนามสกุล......................................................................................................................................................................
เกี่ยวข้องกับเด็กโดยเป็ น..............................................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ..............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์................................................................................. โทรสาร......................................................................................
E-mail Address...........................................................................................................................................................................
2. ชื่อและนามสกุล......................................................................................................................................................................
เกี่ยวข้องกับเด็กโดยเป็ น..............................................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ..............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์................................................................................. โทรสาร......................................................................................
E-mail Address...........................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีท่ างาน หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีก่ ล่ าวมาทั้งหมด
กรุณาแจ้ งให้ ทางโรงเรียนทราบทันที
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
1. ความคิดเห็นของท่านต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทย
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สาหรับการเรี ยนการสอนของดรุ ณสิ กขาลัย School for Innovative Learning
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................ผูป้ กครอง
(
)
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ. 25.......
* เบอร์โทรศัทพ์ มือถือผูป้ กครองสาหรับส่ง SMS ข่าวสารจากทางโรงเรี ยนฯ ……………………………………………………….
ท่านได้รับคาแนะนาให้ลูกมาเข้าเรี ยนที่ดรุ ณสิ กขาลัย School for Innovative Learning จาก
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

เอกสารประกอบใบสมัคร
1. สาเนาทะเบียนบ้านของผูป
้ กครองและเด็กนักเรี ยน
2. สาเนาบัตรประชาชนของผูป
้ กครอง(คุณพ่อ- คุณแม่)
3. สาเนาสู ติบตั รของเด็กนักเรี ยน
4. ใบแสดงผลการเรี ยนของเด็กปั จจุบน
ั และย้อนหลังไป 1 ปี การศึกษา (สมุดพก)
5. เอกสารแสดงผลการเรี ยนของนักเรี ยน (ปพ.1)
6. รู ปถ่ายหน้าตรง 1 ใบ ( 1 นิ้ว หรื อ 2 นิ้ว)
7. สาเนาใบประกาศ / สาเนาวุฒิบตั รความสามารถพิเศษของเด็ก (ถ้ามี)
หมายเหตุ
1. เอกสารสาหรับประกอบการพิจารณา นามาวันที่สัมภาษณ์ สามารถขอรับคืนได้เมื่อเสร็ จสิ้ นการพิจารณา
2. ทางโรงเรี ยนแจ้งวันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ตามเบอร์ที่ปรากฎในใบสมัคร
3. ผูป้ กครองสามารถรับทราบข่าวการสอบ การประกาศผล และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์
http://e-school.kmutt.ac.th/ หรื อ ติดต่อ สำนักงำนโรงเรียนดรุณสิกขำลัย ชัน้ 1 โทรศัพท์ 02-4708315 - 8
โทรสำร 02-4708319 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลำ 8.00 – 17.00 น.
4. กรณี ที่นกั เรี ยนไม่ผา่ นการทดสอบ สามารถยืน่ ใบสมัครใหม่เพื่อขอสอบรอบการสอบครั้งต่อไป โดย
สามารถใช้หลักฐานประกอบการสมัครชุดเดิม
5. ทางโรงเรี ยนมีสิทธิ์ ขาดในการตัดสิ นผลการคัดเลือกนักเรี ยน
6. นักเรี ยนที่ผา่ นการคัดเลือกแต่ไม่มาดาเนิ นการภายในวันเวลาที่กาหนด ทางโรงเรี ยนถือว่า สละสิ ทธิ์

