
 

 

 

 

 

CARROLL PREPARATORY PRIMARY & PRESCHOOL 

ใบสมคัรเรียน (กรุณากรอกขอ้มูลให้ครบทั้ง 2 ภาษา) 

1. รายละเอียดนักเรียน โปรดระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ช่ือภาษาไทย:                                                               นามสกลุภาษาไทย: 

Name in English:                                                         Last name in English: 

ช่ือเล่นภาษาไทย:       
Nickname in English:                         

□  เพศชาย                  □  เพศหญิง 

วนัเกิด: สัญชาติ: ภาษาแม่: ภาษาหลกัท่ีใช้ส่ือสาร: 
ภาษาอ่ืนๆ: 

ศาสนา: เลขท่ีหนงัสือเดินทาง: ประเทศท่ีออกหนงัสือเดินทาง: 
  

เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน: 

โรงเรียนปัจจุบนั: ช่ือของ        □ พ่ีนอ้ง         □ ลกูพ่ี ลกูนอ้ง ท่ีก าลงัศึกษาอยูท่ี่ Carroll Prep ในขณะน้ี 

ภาษาหลกัท่ีใชส่ื้อสารในโรงเรียน: 

โปรดระบุชั้นเรียนท่ีตอ้งการจะสมคัร:  
 
ชั้นปี...................... ภาคการศึกษา ..................... ปีการศึกษา ...................... 
 
รถโรงเรียน:       □   เท่ียวเดียว     □   ไปกลบั 

 

บุตรของคุณเคยเขา้เรียนท่ี Carroll Prep ไหม?     □  ใช่      □  ไม่ 
 

The Learning Center : Premium Class วนัท่ี: ………………….. - …………………….. 
 
 

Other (เคยร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ) .......................................................................................... 

2. โรงเรียนที่เคยศึกษา  

โรงเรียน จงัหวดั วนัแรก-สุดทา้ยท่ีเขา้รับการศึกษา ชั้นปีแรก-สุดทา้ย 
ภาษาท่ีใชใ้นการ

ส่ือสาร 
         

         

3. รายละเอียดผู้ปกครอง 

ช่ือบิดา: 
Father’s Name: 

ช่ือมารดา: 
Mother’s Name  

เลขท่ีหนงัสือเดินทาง/บตัรประจ าตวั 
ประชาชน: 

สัญชาติ:  เลขท่ีหนงัสือเดินทาง/บตัรประจ าตวั 
ประชาชน: 

สัญชาติ:  

อาชีพ:                                                   ประเภทธุรกิจ:  อาชีพ:                                                   ประเภทธุรกิจ:  
บริษทั: บริษทั: 
ท่ีอยูบ่ริษทั: ท่ีอยูบ่ริษทั: 

โทรศพัท:์ โทรศพัท:์ 

 

 

โปรดติดรูปขนาด 

2x2 นิว้ 



โปรดระบุท่ีอยูปั่จจุบนั: โปรดระบุท่ีอยูปั่จจุบนั: 

โทรศพัท:์ โทรศพัท:์ 

อีเมล:์ อีเมล:์ 

มือถือ: มือถือ: 
    

 

รายละเอียดการติดต่อ บิดา มารดา อ่ืนๆ  

ผูติ้ดต่อล าดบัแรก □ □   

ผูติ้ดต่อล าดบัสอง □ □   

หากบิดาและมารดาแยกทางกนั โปรดระบุ
ช่ือบุคคลท่ีบุตรหลานของท่านอาศยัอยู่ดว้ย 

□ □   

 
 

รายละเอียดผู้รับส่งนักเรียน  ช่ือ-สกุล ภาษาไทย ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ   

ผูรั้บส่งนกัเรียนหลกั ท่ี 1    
กรุณาแนบส าเนาบตัรประชาชน  

 ของผูรั้บ-ส่งนกัเรียน หากไม่ใช่บิดา-มารดา  
ผูรั้บส่งนกัเรียนหลกั ท่ี 2   

ผูรั้บส่งนกัเรียน ส ารอง   
 

 

4. ข้อมูลวิชาการ (หากท่านตอบ “ใช่” โปรดระบุรายละเอียดและแสดงหลักฐาน) 

วิชาท่ีช่ืนชอบ วิชาท่ีประสบความส าเร็จท่ีสุด วิชาท่ีอ่อนท่ีสุด 

………………………………………………………. …..………………………………………………. …………………………………………………. 

▪ โปรดระบุทกัษะ ความสนใจ ความสามารถพิเศษ และ รางวลัท่ีบุตรหลานของท่านเคยไดรั้บในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นกีฬา ดนตรี ฯลฯ 

▪ บุตรหลานของท่านเคยไดรั้บการยา้ยไปชั้นเรียนท่ีสูงหรือต ่ากว่าเกณฑ์อายท่ีุเหมาะสมหรือไม่  
ใช่ ไม่ 

□ □ 

▪ บุตรหลานของท่านเคยเขา้เรียนในชั้นเรียนพิเศษเน่ืองจากความสามารถพิเศษหรือไม่  □ □ 

▪ บุตรหลานของท่านมีความตอ้งการพิเศษหรือไม่ □ □ 

5. ความต้องการทางการแพทย์ 
▪ โปรดระบุข้อจ ากัดทางการแพทยท่ี์อาจจะกระทบการใชชี้วิตในโรงเรียนของบุตรหลานของท่าน 
  
▪ โปรดระบุรายละเอียด ท่ีอาจจะกระทบการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบุตรหลานของท่าน  เช่น กิจกรรมวิชาพละ  
  
▪ บุตรหลานของท่านได้รับยาจากแพทยห์รือไม่ หากได้รับ โปรดระบุรายละเอียด 
  

▪ บุตรหลานของท่านเคยไดรั้บการประเมินเฉพาะทางดา้นการศึกษาประเภทอ่ืนนอกเหนือจากรายงานปกติของโรงเรียนหรือไม่          □  เคย       □ ไม่เคย      หากเคย

โปรดระบุรายละเอียด 



6. รายละเอียดเพ่ิมเติม                                                                                                                                                                                                         อนุญาต    ไม่อนุญาต                                                                                                                                                                                                                           

▪ ท่านอนุญาตให้สมาคมคุณครูและผูป้กครองของ Carroll Prep มีการเขา้ถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านหรือไม่     □ □ 
▪ ท่านอนุญาตให้มีการใช้รูปของบุตรหลานของท่านในโรงเรียนเพ่ือจุดประสงค์ทางการตลาดบนเว็บไซต์ Carroll Prep และ 
การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์หรือไม่  

      □ □ 

▪ ท่านรู้จกั Carroll Prep จากท่ีไหน 
□   เฟสบุ๊ค                                       □   เพื่อน                                  □   ญาติ                                     □   เวบ็ไซต ์                                            

□   ส่ือโฆษณา                                 □   อ่ืนๆ: …………………………………………………     

7. ค าแถลงการณ์ของผู้ปกครอง (ต้องกรอกข้อมูลโดยผู้ปกครอง) 

▪ บุตรหลานของท่านเคยมีปัญหาเร่ืองระเบียบวินยัหรือไม่? หากมี โปรดระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 

 
 
▪ บุตรหลานของท่านมีปัญหาหรือขอ้จ ากดัอ่ืนๆ ท่ีคุณครูควรรู้หรือไม่? (เช่นความวิตกกงัวล การนอนไม่หลบั การปัสสาวะรดท่ีนอน การจดัการความโกรธ) หากมี 

โปรดระบุรายละเอียด 

 
 
▪ โปรดระบุกิจกรรมงานอดิเรกหรือความสนใจท่ีบุตรหลานของท่านช่ืนชอบ 

 
 

 

8. ค าแถลงการณ์     
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีระบุในใบสมคัรน้ีและในเอกสารประกอบนั้นถูกตอ้งและครบถว้น ขา้พเจา้เขา้ใจว่าขอ้ความท่ีเป็นเท็จหรือท าให้เขา้ใจผิดจะส่งผลให้มีการ

ปฏิเสธใบสมคัรหรือการทบทวนสิทธ์ิการรับสมคัรเรียนในกรณีท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้  

ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรับขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของก าหนดการค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายว่าจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าเวน้แต่จะมีการส่งหนงัสือการถอนตวัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรล่วงหนา้ 1 ภาคการศึกษาไปยงัผูอ้  านวยการโรงเรียนหากบุตรหลานของขา้พเจา้ประสงคท่ี์จะลาออกจากโรงเรียน 
 

 
1. หากผูป้กครองแยกทางกนั โปรดแนบส าเนาเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลนกัเรียน 

  

2. ในกรณีท่ีบิดาและมารดาแยกทางกนัผูป้กครองท่ีรับผิดชอบนกัเรียนตามเอกสารทางกฎหมายรับผิดชอบค่าธรรม

เรียมการเรียน 
   

                   

บิดา มารดา วนัท่ี 

ช่ือ-นามสุกล: 
              

ลายเซ็น: 
                  

9. ข้อมูลเพ่ิมเติม   (โปรดใชพ้ื้นท่ีน้ีหากท่านมีขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือสนบัสนุนการเขา้สมคัรเรียน) 
 
 

 



 


