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STUDENT APPLICATION FORM 

ใบสมัครนักเรียน 
 

 

ส่วนน้ีกรอกโดย 
ศูนยก์ารเรียนพรแผน่ดิน 
 
 

To be completed by 
 
  

 

Harvest Learning Center 

เลขประจ าตวันกัเรียน Student Number _________________ 

ระดบัชั้นปัจจุบนั Current Grade ______________________ 

ส าหรับปีการศึกษา For the academic year ______________ 

 
 

ประวัติส่วนตัวนักเรียน Personal Record of Student 
ช่ือ - นามสกุล ( ภาษาไทย) Full name (in Thai)  ช่ือเล่น (ภาษาไทย) Nickname (in Thai) 

 
ช่ือ -นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Full name (in English) 
 

 ช่ือเล่น (ภาษาองักฤษ) Nickname (in English) 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน Thai ID card or Passport no.  
 
ท่ีอยูปั่จจบุนั Current address 
 

  

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น Registered address   
 

วนั/เดือนปี/เกิด Date of birth (dd/mm/yy) อาย ุ Age  เพศ Gender  

☐ ชาย Male            ☐ หญิง Female 
ศาสนา Religion สัญชาติ Nationality เช้ือชาติ Race / Ethnicity 

ประวัติการศึกษา Educational Record 
ระดบัชั้นเด็กเลก็/อนุบาล Nursery/ Kindergarten 
จบระดบั/Level completed 
 

โรงเรียน  School name 
 

เหตผุลท่ีออก Reason for leaving school 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี Primary level 
จบระดบั/Level completed 
 

โรงเรียน  School name 
 

เหตผุลท่ีออก Reason for leaving school 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี Secondary level 
จบระดบั/Level completed 
 

โรงเรียน  School name 
 

เหตผุลท่ีออก Reason for leaving school 

นกัเรียนเคยมีปัญหาดา้นพฤติกรรมในโรงเรียนหรือไม่ Has the student ever received disciplinary action at school? 

❒  ไม่เคย No    ❒  เคย กรุณาระบุ Yes (please explain) 
นกัเรียนเคยสอบไม่ผา่นวิชาใดบา้ง Has the student ever failed an academic subject in school? 

❒  ไม่เคย No    ❒  เคย กรุณาระบุ Yes (please explain) 
 
  

Photo  
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ข้อมูลครอบครัว  Family Information 
สถานภาพสมรสของผูป้กครอง  Parent's marital status          

❒   สมรส  Married           ❒  หยา่ร้าง Divorced           ❒ แยกกนัอยู ่Separated                ❒  ถึงแก่กรรม  Decease 

❒   โดยนกัเรียนอยูใ่นความปกครองของ Student is under the supervision of      

❒   บิดา Father    ❒ มารดา Mother          ❒  อื่นๆโปรดระบุ Other, please specify 
ช่ือ-นามสกลุ บิดา Full Name of Father  
อาย ุAge 
 

ศาสนา Religion สัญชาติ Nationality เช่ือชาติ Race/Ethnicity 

เบอร์โทรศพัท ์ Phone no 
 

Line ID/Email อาชีพ Occupation สถานท่ีท างาน Place of work  

ช่ือ-นามสกลุ มารดา Full Name of Mother  
อาย ุAge (ปี/year) 
 

ศาสนา Religion สัญชาติ Nationality เช่ือชาติ Race/Ethnicity 

เบอร์โทรศพัท ์ Phone no 
 

Line ID/Email อาชีพ Occupation สถานท่ีท างาน Place of work  

ช่ือ-นามสกลุ ผู้ปกครอง Full Name of Guardian  
อาย ุAge (ปี/year) 
 

ศาสนา Religion สัญชาติ Nationality เช่ือชาติ Race/Ethnicity 

ออร์โทรศพัท ์ Phone no 
 

Line ID/Email อาชีพ Occupation สถานท่ีท างาน Place of work  

กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อ In case of emergency case please contact    เบอร์โทรศพัท ์Phone number ___________________________ 

❒  บิดา Father        ❒   มารดา  Mother         ❒ อื่นๆ Other  ความสัมพนัธ์  Relationship ____________________________ 
พี ่-น้อง Siblings 
คนท่ี 

 
ช่ือ-สกุล Full Name 

 
อาย ุ Age 

 
สถาน ท่ีท างาน/การศึกษา 

Place of Work/Study 
โทรศพัท ์Telephone 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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ประวัติสุขภาพนกัเรียน / Health and Medical Information   
โรคประจ าตวั Any Systemic Disease? 
 

น ้าหนกั Weight /ส่วนสูง Height 
 

กรุ๊ปเลือด Blood Type 

โรงพยาบาลท่ีเขา้รับการรักษาเป็นประจ า 
 Hospital with Regular Medical Record 
 

แพทยป์ระจ าตวั Personal Doctor เบอร์โทรศพัท ์Phone no. 

แพย้า โปรดระบุ  Drug allergy, please specify 
 
แพอ้าหาร โปรดระบุ  Food allergy, please specify 
 
อาการแพอ้ื่นๆโปรดระบุ  Other allergy, please specify 
 
ประวติัการรับวคัซีน  Vaccination records 
 
ข้อมูลพื้นฐาน /Background Information 
ภาษาหลกัของเด็ก Child’s first language 
 
ความสามารถพิเศษของเด็ก What do you feel about your child’s talents and gifts? 
 
พฤติกรรมท่ีดีของลูก What are your child's good behaviors? 
 
พฤติกรรมท่ีควรปรับปรุงของลูก What behaviors would you like your child to improve? 
 
มีปัญหาใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการเรียนของลูกท่ีโรงเรียนหรือไม่  
Are there any issues that may adversely affect your child's learning at school? 
 เหตผุลท่ีท่านอยากให้ลูกเขา้เรียนท่ีศูนยก์ารเรียนพรแผน่ดิน  Why would you like your child to attend Harvest Learning Center? 
 
ท่านรู้จกัศูนยก์ารเรียนพรแผน่ดินไดอ้ยา่งไร     How did you hear about Harvest Learning Center? 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________                 _______________________________________________________________________ 

 ลงช่ือบิดา/มารดา/ผูป้กครอง Parent’s/Guardian’s Signature                                                   วนัท่ี Date 
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เอกสารที่จ าเป็น / DOCUMENTS REQUIRED 

For Thai Nationals     ส าหรับนักเรียนไทย For Foreigners        ส าหรับนักเรียนต่างชาต ิ

❒ รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (3รูป) 1” Photograph (3 pictures ❒ รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (3รูป) 1” Photograph (3 pictures) 

❒ ส าเนาสูติบตัร Photocopy of birth certificate ❒ ส าเนาสูติบตัร Photocopy of birth certificate 

❒ ส าเนาทะเบียนบา้น Photocopy of house registration ❒ ส าเนาทะเบียนบา้น Photocopy of house registration 

❒  ส าเนาบตัรประชาชน(หากมี) 
       Photocopy of Thai ID card/passport 

❒ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (นกัเรียน/ผูป้กครอง)    Photocopies of 
passports (student/parents or guardian) 

❒ ประวติัหรือผลการเรียน (ถา้มี)  Transcript (If available) ❒ ประวติัหรือผลการเรียน (ถา้มี)  Transcript (If available) 

❒ ประวติัการรับวคัซีน Vaccination records ❒ ใบรับรองความประพฤติ  Certificate of good conduct 

❒ ใบส่ังแพทยก์รณี โรคประจ าตวัตามแพทยร์ะบุ กรณีเด็กพิเศษ 
    Medical Prescription e.g. for child with special needs 

❒ ใบสอบประวติัของผูเ้ขา้เรียน  Personal history check 

 ❒ ใบสอบประวติั บิดา/มารดา ในกรณีบิดามารดาผูป้กครอง
ต่างชาติ อยูป่ระเทศไทยต ่ากว่า20ปี 
History check of father/mother in the case when parents have been 
in Thailand for less than 20 years 

 

 


