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Student Application Form ใบสมัครลงทะเบียนเข้าเรียน 

 

Applicant’s Information   รายละเอียดผู้สมัคร 
Name ชื่อ......................................................   Family name นามสกลุ................................... 
Nickname ชื่อเล่น.......................................................................................................... 
Date of birth เกิดวนัที่ ...........................................Age อายุ........................................ 
Gender เพศ   (   ) Maleชาย  (  ) Female หญิง      Religion ศาสนา............................. 
Citizenship สญัชาต ิ.........................................    ID / Passport number ............................................................... 
Place of birth สถานที่เกิด โรงพยาบาล................................................................. 

Residential address ที่อยู่ ปัจจบุนั    .......................................................................... .............................................................. 
 

Father’s Information รายละเอียดของบิดา 

Father’s Legal Name ชื่อบิดา.................................................................................................................................. 
Residential Address ที่อยู่   ..................................................................................................................................... 
Citizenship สญัชาติ.............................................ID / Passport number............................................................... 
Occupation อาชีพ............................................... Religion ศาสนา.......................................................................... 
Telephone Number  เบอรโ์ทร    Home บา้น.......................................   Office ที่ท างาน ......................................... 
E-mail Address................................................................................. 
 

Mother’s Information รายละเอียดมารดา 

Mother’s Legal Name ชื่อมารดา…………………………………………………………………………………………… 
Residential Address ที่อยู่......................................................................................................................................... 
Citizenship สญัชาติ.............................................ID / Passport number............................................................... 
Occupation อาชีพ.......................................... Religion ศาสนา.......................................................................... 
Telephone Number  เบอรโ์ทร    Home บา้น.....................................   Office ที่ท างาน ......................................... 
E-mail Address................................................................... 
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Guardian’s Information ข้อมูลผู้ปกครอง (in case of no parents) 
Guardian’s Legal Name ชื่อผูป้กครอง................................................................................................................... 
Relation with child ความสมัพนัธก์บัเด็ก................................................................................................................... 
Residential Address ที่อยู่......................................................................................................................................... 
Citizenship สญัชาติ.............................................ID / Passport number............................................................... 
Occupation อาชีพ.......................................... Religion ศาสนา.......................................................................... 
Telephone Number  เบอรโ์ทร    Home บา้น.......................................   Office ที่ท างาน ......................................... 
E-mail Address................................................................... 
 

About your Child   รายละเอียดทีส่าคัญของตัวนักเรียน 
Please detail any medical / medication needs your child has/ Name of Doctor: (please provide full details) 

กรุณาระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิการรกัษาทางการแพทยท์ี่บตุรของท่านมี / ชื่อแพทย:์ ประวตักิารใชย้า(โปรดระบรุายละเอียดทัง้หมด ) 

 
 
Please detail any allergies your child has   i.e drugs, food, plants, pets           : (please provide full details)  

โปรดระบรุายละเอียดเก่ียวกบัอาการแพต้า่งๆที่บตุรของคณุมีเช่นแพย้า อาหาร พืช สตัวเ์ลีย้ง: (โปรดระบรุายละเอยีดทัง้หมด) 
 
 
Please detail any dietary requirements for your child : (please provide full details)  

กรุณาระบุรายละเอียดเก่ียวกบัดา้นโภชนาการส าหรับบุตรหลานของคุณ : (ส าหรับเด็กท่ีมีโรคประจ าตวัและควบคุมอาหาร) 
 
 
Please detail any additional/special needs your child has: (please provide full details)  

โปรดระบุุรายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืนๆ: (โปรดระบุรายละเอียดทั้งหมด) 
 
 
Does your child have a diagnosed learning difficulty or any other disability (please provide full details) 

บุตรของท่านมีปัญหาในการเรียนรู้หรือเป็นเด็กการศึกษาพิเศษหรือไม่ (โปรดระบุรายละเอียดทั้งหมด) 
 
 
What are your child’s favorite activities?  

กิจกรรมท่ีเด็กชอบคืออะไร? 
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Is there anything your child doesn’t like (food, games etc) or is scared of?  

มีอะไรท่ีบุตรหลานของคุณไม่ชอบ (อาหาร, เกม ฯลฯ ) หรือกลวั? 
 
 

 
 
 

Checklist of documents for Registration/ตรวจหลกัฐานการสมคัรเรียน  

 Copy of Child’s Birth Certificate/สาเนาใบเกิด  (for Thai citizen) 

 Copy of Child’s Passport /สาเนาพาสปอร์ตเด็ก  

 Copy of Parent’s Passport / สาเนาพาสปอร์ตผูป้กครอง / ส าเนาบตัรประชาชน 

 Copy of House Registration Certificate/สาเนาทะเบียนบา้น  (for Thai citizen) 

 4 Photos of Child (passport size)/รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จานวน 4 รูป  

 Filled application form and signed contract / ใบสมคัรลงทะเบียนเขา้เรียนท่ีเขียนแลว้และสัญญาท่ีเซนตแ์ลว้ 

 
 
I hereby certify that the foregoing information is complete. It is true and correct to the best of 

my knowledge. I consent for my child to attend this nursery school and understand that ABC 

Nursery Pattaya has policies and procedures. I and my child agree to comply with all the rules 

and regulations of the ABC Nursery Pattaya.  
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายละเอียดขา้งตน้สมบรูณ ์เป็นความจรงิและถกูตอ้งที่สดุที่ขา้พเจา้ทราบ ขา้พเจา้เขา้ใจ
ว่าลกูของขา้พเจา้ลง ทะเบียน ในสถานรบัเลีย้งเด็ก เอบีซี เนอสเซอร่ีพทัยา ขา้พเจา้รบัทราบและปฏิบตัิตาม
ระเบียบ กระบวนการ ซึง้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบและกฎของสถานรบัเลีย้งเด็ก  เอบีซี เนอสเซอร่ีพทัยา 
 
 

Name of parent/guardian:          ............................................................................................................................................                 

 

Signature of parent/guardian: ..............................................................................Date.................................................... 

                                                      (Father / Mother / Guardian)           (Day/month/year) 
                                                              ผู้ปกครอง                                        วัน/เดือน/ปี 

 
 


