
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ปีการศึกษา ................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล .................................................................................................................. 
ชั้นอนุบาลปีที่ .................... ประถมศึกษาปีที่ ........................... /........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

 
 

 



 

 
 

คำชี้แจง   คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามส่วนตัวของนักเรียนเพ่ือประโยชน์ของนักเรียนเอง ขอให้ตอบคำถามใน
แบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยการกาเครื่องหมาย ✓ ลงในวงเล็บหรือเติมคำลงในช่องว่างหรือตอบคำถาม 
แต่ละข้อ รายละเอียดที่นักเรียนตอบทั้งหมดถือเป็นความลับ 
       ข้อมูล ณ วันที่  .............................................................. 
ประวัติส่วนตัวและครอบครัว  
 1. ชื่อ (ด.ช./ ด.ญ.).....................................นามสกุล...............................................ชื่อเล่น  .................................. 

    เลขประจำตัวนักเรียน     ศาสนา   ..................................... กรุ๊ปเลือด ................................ 
    เลขประจำตัวประชาชน  โรคประจำตัว ..................................... 
2. เกิดวัน.............. ที่ ...............เดือน................................พ.ศ. ……………………..อายุ ...............ปี ............ เดือน 
3. ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี...................ถนน....................................ตรอก/ซอย...................แขวง....................................   
    เขต....................................จังหวัด...............................รหสัไปรษณีย์ ...................โทรศัพท์................................  

 4. บิดาชื่อ ........................................................................อายุ...............ปี   การศึกษา……………………..……………… 
              เลขประจำตัวประชาชน    เบอร์โทรศัพท์.................................. 
     อาชีพ .............................................................. รายได้ต่อเดือน ......................................... ....................บาท  

5. มารดาชื่อ ....................................................................อายุ...............ปี   การศึกษา……………………..……..……… 
              เลขประจำตัวประชาชน  เบอร์โทรศัพท.์.................................... 
     อาชีพ .............................................................. รายได้ต่อเดือน ......................................... ....................บาท  

6.  ผู้ปกครอง(ในกรณีท่ีไม่ใช่บิดา / มารดา) ชื่อ ...........................................................................อายุ...............ปี       
                เลขประจำตัวประชาชน  เบอรโ์ทรศัพท์.................................. 

  เกี่ยวข้องเป็น ......................................การศึกษา……………..…………… หมายเลขโทรศัพท์ ................................             
     อาชีพ .............................................................. รายได้ต่อเดือน .............................................................บาท  
     สถานที่ติดต่อโดยง่าย ........................................................................................................ ................................ 

    ............................................................................................................................. .............................................. 
  7. สภาพบิดามารดา  อยู่ด้วยกัน                หย่าร้าง (กรณีจดทะเบียน)  
                                          แยกกันอยู ่(กรณีไม่ได้จดทะเบียน) 
             บิดาสมรสใหม่            มารดาสมรสใหม่     
                                        บิดาถึงแก่กรรม          มารดาถึงแกก่รรม 
 8. นักเรียนอาศัยอยู่กับ  บิดาและมารดา           บิดา                       มารดา  

 บิดาและมารดาเลี้ยง      มารดาและบิดาเลี้ยง    
 ญาติ(ระบุ) …………………… 

9. นักเรียนจบการศึกษาชั้นอนุบาล/ประถมศึกษาปีที่ ........... จากโรงเรียน ........................................................ .. 
อำเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ........................................ ..................................................... 
10. ผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการเรียนชื่อ ................................................... เกี่ยวข้องเป็น .............. ................ 
11. นักเรียนที่เป็นพี่น้อง หรือนักเรียนที่อยู่ใกล้บ้านของนักเรียนที่สุดกรณีต้องการติดต่อเร่งด่วนคือ  
  1.ชื่อ ......................................................................................... ชั้น ........................................................ 

 2.ชื่อ ......................................................................................... ชั้น ........................................................ 
         

ลงชื่อ.......................................................... .ผู้มอบตัว/ผู้ปกครอง 
               (.........................................................)     
       วันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ........... 
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 



 
 
                              

 
 

 
ใบสมัครเข้าเรียน 

โรงเรียนคันนายาว(ธารินเจรญิสงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  

 
1. ชื่อผู้สมัคร (เด็กชาย /เด็กหญิง) ...............................................นามสกุล............................................ชื่อเล่น ..................... 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เกิดวันที่ ........................เดือน ..................................................พ.ศ. ............................    อายุ ...................................... ปี 
เชื้อชาติ.........................  สัญชาติ ............................... นับถือศาสนา .............................. โรคประจำตัว...................... ...... 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่............................ซอย...................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต...................................            
จังหวัด............................รหสัไปรษณีย์.................. เบอร์โทรบ้าน........................... เบอร์โทรมือถือ.................................... 
2. ย้ายมาจากโรงเรียน............................................................................................................................. .............................. 
ตำบล/ แขวง......................................อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................................... 
3. สาเหตุที่ย้ายออก............................................................................................................................. ................................... 
4. ชั้นเรียนสุดท้ายที่ย้ายออก ................................................................................................................................... .............. 
5.วันที่ย้ายเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)..................................................................... ............ 
 
 
1.บิดาชื่อ .....................................................................นามสกุล...........................................................อายุ .................. ปี  
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เชื้อชาติ.........................  สัญชาติ ............................... นับถือศาสนา  พุทธ   อิสลาม  อ่ืนๆ(ระบุ)................ 
สถานภาพ  อยู่ด้วยกัน   หย่าร้าง (จดทะเบียน)  หย่าร้าง(ไม่ได้จดทะเบียน)  แยกกันอยู่  เสียชีวิต 
ที่อยู่ปัจจุบัน   ที่อยู่เดียวกับนักเรียน  (ไม่ต้องกรอกใหม่) 
          ที่อยู่อื่นๆ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง  
บ้านเลขที่............................ซอย...................ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต.........................................          
จังหวัด............................รหสัไปรษณีย์.................. เบอร์โทรบ้าน.................................. เบอร์โทรมือถือ ........................... 
อาชีพของบิดา   ................................................................. รายได้ต่อเดือน ............................................ ..... บาท 
ที่อยู่ที่ทำงาน ......................................................................................................... ..............................................................  
2. มารดาชื่อ ...................................................................นามสกุล........................................................อายุ ............... ปี  
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เชื้อชาติ.........................  สัญชาติ ............................... นับถือศาสนา  พุทธ   อิสลาม  อ่ืนๆ(ระบุ)................ 
สถานภาพ  อยู่ด้วยกัน   หย่าร้าง (จดทะเบียน)  หย่าร้าง(ไม่ได้จดทะเบียน)  แยกกันอยู่  เสียชีวิต 
ที่อยู่ปัจจุบัน  ที่อยู่เดียวกับนักเรียน  (ไม่ต้องกรอกใหม่) 
        ที่อยู่อื่นๆ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง  
บ้านเลขที่............................ซอย...................ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต.........................................         
จังหวัด............................รหสัไปรษณีย์.................. เบอร์โทรบ้าน.................................. เบอร์โทรมือถือ ........................... 
อาชีพของมารดา ....................................................................... รายได้ต่อเดือน ...................................................... บาท 
ที่อยู่ที่ทำงาน .............................................................................................. ......................................................................... 
 

- ต่อหน้า 2 

             

             

             

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด ๑ น้ิว 

 ชัน้อนุบาลปีที่ ....................... 
 ชัน้ประถมศกึษาปีที่ .............. 
       ห้อง EP  ห้องมาตรฐาน 
สมัครวันที่ .................................. 
ลำดับที่สมัคร............................... 
เลขประจำตัว ............................. 
 
 
 

ข้อมูลผู้สมัคร 

ข้อมูลผู้ปกครอง 



 
-2- 

 
3. ปัจจุบันผู้สมัครมีผู้อุปการะที่ไม่ใช่บิดา มารดา คือ (หากบิดา มารดา เป็นผู้อุปการะไม่ต้องกรอก) 
(นาย/นาง/นางสาว) ................................................................นามสกุล................................................... อายุ .............ปี  
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เกี่ยวข้องกับนักเรียนในฐานะเป็น ..................................................................... ................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน  ที่อยู่เดียวกับนักเรียน  (ไม่ต้องกรอกใหม่) 
       ที่อยู่อื่นๆ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง  
บ้านเลขที่............................ซอย...................ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต.........................................           
จังหวัด............................รหสัไปรษณีย์.................. เบอร์โทรบ้าน.................................. เบอร์โทรมือถือ ............................. 
อาชีพ ...................................................................... รายได้ต่อเดือน ................................. .................................. บาท 
ที่อยู่ที่ทำงาน ............................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................ .....................................................................................................................  
 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองของ(เด็กชาย/เด็กหญิง) ...................................................................................ได้ทำความ  
เข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)   และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
โรงเรียนทุกประการ  ข้าพเจ้าอนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลพัฒนาการ  และบันทึกภาพเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบ 
การเรียนการสอน  ข้าพเจ้าเข้าใจว่าอุบัติเหตุใดๆ ทีเ่กิดขึ้นข้าพเจ้าจะใช้สิทธิ์การเบิกสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์  
อุบัติเหตุที่ทางโรงเรียนทำไว้ให้เท่านั้น 
 

 
 

ลงชื่อ.......................................................... .ผู้ปกครอง 
               (.........................................................)     
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับสมัคร     
       (.........................................................)     

                                                                       วันที่รับสมัคร ................../................./.................... 
................................................................................................................................................................................. ........... 
เฉพาะเจ้าหน้าที่  

 
  เอกสารการสมัคร  
 สูติบัตรนักเรียน                                        สำเนา 2 ชุด  (นำสูติบัตรตัวจริงมาแสดง) 
 ทะเบียนบ้าน    นักเรียน/บิดา/มารดา/ ผู้ปกครอง          สำเนา 2 ชุด (นำทะเบียนตัวจริงมาแสดง) 
 บัตรประชาชน   บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง     สำเนา 2 ชุด (นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง) 
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  บิดา/มารดา/นักเรียน (ถ้ามี)  สำเนา  2 ชุด 
 รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว      จำนวน 4 รูป 4   
หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม  
 ปพ.1   
 ปพ.6   (กรณีย้ายกลางปีการศึกษา)   

 
ติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)  02-5170728 

 

             


