โรงเรียนสองภาษากรประภาภ ัทร
KORNPRAPAPHAT BILINGUAL SCHOOL

359 หมู่ 7 ถนนบ ้านกอก ตาบลบ ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4000, Tel/Fax (043)324529
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ภาพถ่าย Recent Photo
(2" x 2")

REGISTRATION FORM
ว ันทีเ่ ริม
่ ต้น Start Date:

รห ัสประจาต ัว KPBS ID Number:

1) ข้อมูลน ักเรียน STUDENT'S DETAILS
่ จริง First Name:
ชือ

่ เล่น Preferred Name (Nickname):
ชือ
วันเกิด Date of Birth:

นามสกุล Last Name:

 ชาย Male

ศาสนา Religion:
สถานที่ Place of Birth:

 หญิง Female
อายุ Age:

เลขทีบ
่ ต
ั รประจาตัวประชาชน Thai ID Number:
หมายเลขหนั งสือเดินทาง Passport Number:
สถานทีอ
่ อก Place of Issue:

วันหมดอายุ Expiry Date:

ทีอ
่ ยูข
่ องนั กเรียน Child's Home Address:
บ ้านเลขที่ House No:_____________________ซอย Soi:_________________________________ถนน Road:__________________________________
ตาบล Tambon:_________________________________________ อาเภอ Amphur:__________________________________________________
จังหวัด Province:
เบอร์โทรศัพท์บ ้าน Home Phone Number(s):
2) ข้อมูลผูป
้ กครอง GUARDIAN DETAILS
่ จริง First Name:
ชือ
สัญชาติ Nationality:

นามสกุล Last Name:

 ชาย Male

เกีย
่ วข ้องกับเด็ก Relationship to Student:

เลขทีบ
่ ต
ั รประจาตัวประชาชน Thai ID Number:

 หญิง Female
อายุ Age:

หมายเลขหนั งสือเดินทาง Passport Number:
ออกโดย Place of Issue:

วันหมดอายุ Expiry Date:

บ ้านเลขที่ House No:______________ซอย Soi:____________________________ถนน Road:______________________________
ตาบล Tambon:____________________________________ อาเภอ Amphur:___________________________________________
จังหวัด Province:
อาชีพ Occupation:

ทีต
่ งั ้ สานั กงาน Office Address:

เบอร์มอ
ื ถือ Phone Number:

อีเมล Email:

ข ้อมูลติดต่อเพิม
่ เติมได ้ที่ Additional Contact Information (Facebook, LINE, etc.):

3) ข้อมูลเกีย
่ วก ับทางการแพทย์ MEDICAL DETAILS
นั กเรียนรับประทานยาชนิดใดหรือไม่ Is the child taking any medication?
ถ ้ารับประทาน โปรดระบุชนิดของยา If Yes, please provide detailed information:

นั กเรียนแพ ้อะไรหรือ ไม่ Does the child have any allergies?

 ใช่ Yes

 ไม่ No

 ใช่ Yes

 ไม่ No

 ใช่ Yes

 ไม่ No

 ใช่ Yes

 ไม่ No

ถ ้าแพ ้ โปรดระบุรายละเอียด If Yes, please provide detailed information:

นั กเรียนแพ ้อาหารชนิดใดหรือไม่ Does the child have any food allergies?
ถ ้าแพ ้ โปรดระบุรายละเอียด If Yes, please provide detailed information:

มียาชนิดใดบ ้างทีท
่ าง KPBS ของเราควรระวัง Does the child have any
medical conditions that KPBS needs to be aware of?
ถ ้าแพ ้ โปรดระบุรายละเอียด If Yes, please provide detailed information:

่ โรงเรียนก่อนทีจ
4) ชือ
่ ะมาทีน
่ ี่ PREVIOUS SCHOOLS
่ โรงเรียน และทีอ
ชือ
่ ยู่ School Name and Address

เข้าเรียนเมือ
่ Dates Attended

ั้ Year/Grade
ปี /ชน

1)
2)
3)
5) รายละเอียดครอบคร ัว FAMILY INFORMATION
ความสัมพันธ์กับเด็ก Child's Living Situation:
 อาศัยอยูก
่ ับมารดา /บิดา Live with Mother/Father

 อาศัยกับญาติ Live with Relatives

มีบต
ุ รกีค
่ นในครอบครัว How many children in the family?

พี/่ น ้องชาย Brothers:

 อืน
่ ๆ Other

พี/่ น ้องสาว Sisters:

นั กเรียนเป็ นบุตรคนที่ What is the child's position in the family? (e.g. first child, second, etc.):
6) ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน EMERGENCY CONTACT INFORMATION
่ จริง First Name:
ชือ

นามสกุล Last Name:

หมายเลขโทรศัพท์ Phone Number:

เกีย
่ วข ้องกับเด็ก Relationship to Child:

่ จริง First Name:
ชือ

นามสกุล Last Name:

หมายเลขโทรศัพท์ Phone Number:

เกีย
่ วข ้องกับเด็ก Relationship to Child:

7) เอกสารทีใ่ ช ้ DOCUMENTS NEEDED
สูตบ
ิ ต
ั ร Birth Certificate
สาเนาทะเบียนบ ้าน/หนั งสือเดินทาง House Registration/Passport
ภาพถ่าย 3 ภาพ ขนาด 2”*2” 3 Color Photos (2" x 2")
ข ้อมูลจากโรงเรียนเดิม Previous School Reports
8) ผูป
้ กครองยินยอม AGREEMENT OF GUARDIAN
ข ้าพเจ ้ายินดีปฏิบต
ั ต
ิ ามกฏ ระเบียบข ้อบังคับของโรงเรียนทุกประการ I certify that the above statements are true and complete. By signing this form, I also
agree that we will abide by the rules and policies of KPBS.

ลายเซ็นผู ้ปกครอง Signature of Parent or Guardian
_________ / _________ / _________
่ เต็ม Full Name
ชือ

วันที่ Date

