ใบสมัคร Form A / Application Form A
กรุ ณากรอกข้อความของบุตรหลานของท่าน
Please answer the following question about your child.
สมัครปี การศึกษา 25..................
Applying for
20…………..





PERSONAL INFORMATION

เด็กเล็ก / Toddler Program
เตรี ยมอนุบาล /Pre – Kindergarten
อนุบาล 1 / Kindergarten 1
อนุบาล 2 / Kindergarten 2

 อนุบาล 3 / Kindergarten 3

ชื่อจริ ง.................................................................นามสกุล.......................................................ชื่อเล่น................................
First Name…………………………………….Last Name…………….…………………Nick Name…….…..………..
 ชาย / Male
วันเกิด / Date of birth…………………..……………………………………
 หญิง / Female
อายุ / Age……………………….…………………………………………...
เกิดที่ / Place of Birth…………….………………………………………….
หมูโลหิ ต / Blood Type .................................................................................
ภาษาที่ 1 / Primary Language………………….……………………………
โรงเรี ยนที่เคยอยูม่ าแล้ว / Previous School Experience :
 มอนเตสซอรี่ / Montessori
 สถานที่รับเลี้ยงเด็ก / Day care
 สถานเตรี ยมความพร้อมเด็กเล็ก / Play Group  โรงเรี ยนอนุบาล / Kindergarten
 ยังไม่เคยเข้าโรงเรี ยนหรื อสถานที่อ่ืนๆ มาก่อน / Never been in the school before
ท่านผูป้ กครองรู ้จกั อนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ ได้อย่างไร / From what source did you learn of our school?
……………………………………………………………………………………………………….…………………...
…………………………………………………………………………………………….……………………………...
เหตุผลที่สมัครเรี ยนที่ อนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ / Reason for Applying Baantonmai Kindergarten…………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

บิดา / Father

มารดา / Mother

ชื่อ / Name……………………………................
ชื่อ / Name…………………………..……............
ความสัมพันธ์ / Relationship to child
ความสัมพันธ์ / Relationship to child
..............................................................................
...............................................................................
ที่อยูบ่ า้ น / Home Address.....................................
ที่อยูบ่ า้ น / Home Address.....................................
...............................................................................
...............................................................................
โทรศัพท์ / Phone....................................................
โทรศัพท์ / Phone...................................................
อาชีพ / Occupation.................................................
อาชีพ / Occupation................................................
ชื่อบริ ษทั / Name of Business
ชื่อบริ ษทั / Name of Business
................................................................................
...............................................................................
ที่อยูบ่ ริ ษทั / Business Address................................
ที่อยูบ่ ริ ษทั / Business Address..............................
................................................................................
...............................................................................
โทรศัพท์ / Business Phone.....................................
โทรศัพท์ / Business Phone....................................
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ/Cell Phone…………………
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ/Cell Phone………………..
E-mail …………………………….……................
E-mail ………………………………………..….
พี่ น้อง (ชื่ อ อายุ) / Siblings (Names and Ages)
1……………………………….………2……………….…………………………3……………………………………
กรณี ฉุกเฉิ นติดต่อ / Incase of Emergency contact
ชื่อ / Name…………………………...….............. ความสัมพันธ์ / Relationship to child…………………………..….
ที่อยูบ่ า้ น / Home Address.................................................................................................................................................
โทรศัพท์ / Phone................................................อาชีพ / Occupation................................................................................
ชื่อบริ ษทั / Name of Business……………………………………………………………...………………….………….
โทรศัพท์ / Business Phone...................................................................E-mail ………………………..………................

ข้ อมูลเฉพาะตัวนักเรียน / Identitying Information
สี ตา / Eye Color…………………..….สี ผม / Hair Color…………….………..สี ผวิ / Skin Color……………………..
นํ้าหนัก / Weight…………………………….…..ส่ วนสู ง / Height………………………..
จุดชี้เฉพาะ / Identifying Marks…………………………………………………………….……………………………..
ประวัติพฒั นาการเด็ก
อายุเมื่อเริ่ มนัง่ / Age began sitting…………………คลาน / Crawling………………..….เดิน / Walking………………
พูด / Talking………………………

ประวัติสุขภาพ / Health
มีปัญหาแทรกซ้อนในช่วงตอนเกิด / Any known complications at birth
……………………………………………………………………….…………………………………………………...
…………………………………………………………….……………………………………………………………...
ปั ญหาสุ ขภาพ / หรื อ เคยนอนโรงพยาบาล / Serious illnesses and / or hospitalizations
……………………………………………………………………….…………………………………………………...
…………………………………………………………………….……………………………………………………...
มีความผิดปกติทางด้านร่ างกาย / Special physical conditions, disabilities
………………………………………………………………………….………………………………………………...
……………………………………………………………………….…………………………………………………...
ภูมิแพ้ / Allergies แมลง / Insect bites ยา / Medicines อาหาร / Food reactions
……………………………………………………………………………………….…………………………………...
…………………………………………………………………………………….……………………………………...

การรับประทานอาหาร / Hating Habits

อาหารที่ชอบมากที่สุด / Favourite foods………………………………………….………………………………………
อาหารที่ไม่ชอบ / Dislike foods…………………………………………………..………………………………………
นักเรี ยนรับประทานอาหารเองได้หรื อไม่ / Can a child eat by him/ herself?
 ได้ / Yes
 ไม่ได้ / No
นักเรี ยนให้ทานโดย / Child eats with :  มือ / Hands  ช้อน / Spoon  ส้อม / Fork

การเข้ าห้ องนํา้ / Toilet Habits
บุตรหลานของท่านบอกความต้องการในการเข้าห้องนํ้าได้หรื อไม่
 ได้ / Yes
 ไม่ได้ / No
เวลาจะเข้าห้องนํ้าบุตรหลานของท่านทําอย่างไร / How does your child indicate bathroom needs (include any special
words)……………………………………………………….……………………………………………………………

การนอน / Sleep Habits
บุตรหลานของท่านต้องนอนกลางวันหรื อไม่ นอนวันละกี่ครั้ง นอนกี่ชวั่ โมง / Does your child become tired or mad
during the day (include when and for how long)…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………...
เวลาเข้านอนตอนกลางคืนของนักเรี ยน / What time does your child go to bed at night?
………………………………………………………………………………………………….………………………...
เวลาตื่นนอนตอนเช้าของนักเรี ยน / Get up in the morning………………………………….……………………………

การเข้ าสั งคม / Social Relationships
อธิ บายนิสัยของบุตรหลานท่าน / How would you describe your child?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….……………………………………...
บุตรหลานท่านเคยมีประสบการณ์เข้าร่ วมกิจกรรมกับสถาบันเตรี ยมความพร้อมก่อนวัยเรี ยนหรื อไม่ / Previous
experience with other children / child care ………………………………………………………………….…………...
…………………………………………………………………………….……………………………………………...
ปฏิกริ ยากับคนแปลกหน้า / Reaction to strangers……………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
 สามารถเล่นคนเดียวได้ / Able to play alone  สามารถเล่นเป็ นกลุ่มได้ / Able to play in group
ของเล่นที่ชอบ / Favorite toys and activities……………………………………………………………………………..
ความกลัว / Fears ( darkness,animals,etc)…………………………………………...…………………………………...
ถ้าบุตรหลานของท่านทําไม่ถูกต้องท่านมีวธิ ี อบรมบุตรหลานอย่างไร / How do you discipline your child?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..
กิจกรรมของครอบครัวที่ทาํ กับบุตรหลานในวันหยุด / วันว่าง / Your child’s schedule on a typical day
…………………………………………………………………………………………………..……………………...
………………………………………………………………………………………………….……………………...
ท่านต้องการให้บุตรหลานได้ประสบการณ์อะไรเป็ นพิเศษจากการเข้าเรี ยนที่บา้ นต้นไม้ / What would you like your
child to gain from the preschool experience?................................................................................................................
………………………………………….......................................................................................................................

ลายเซ็น / Parent’s / Guardian Signature……………..………

วันที่ / Date…………………………

ลงชื่อ / Name.........................................................................
หมายเหตุ
ขั้นตอนการสมัคร / Application Procedure
1,000 บาท สําหรับใบสมัครไม่สามารถคืนเงินได้
Registration fee – 1,000 baht ( non refundable )
*** ทางโรงเรี ยนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ จะรับเด็กอนุ บาล 1 ที่ 3 ปี เต็มนับถึงตั้งแต่ 30 สิ งหาคม ขึ้นไป
Anuban Songpasa Baantonmai School accepts Kindergarten one children at the age of Three of August 30th and
above.

